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Sammanfattning 
I barnmorskans profession ingår amningsundervisning och det åligger personalen att kunna 

stödja och informera kvinnan om amning. Kritik riktas mot BB vården och att personalen inte 

informerar, undervisar och ger rådgivning enligt evidensbaserad kunskap. Personalens 

information till partnern om att stöd till kvinnan under amning underlättar amningen bör 

framhållas som en del i BB-vården. Syftet med studien är att kartlägga kvinnors upplevelser 

av BB vården med fokus på amning. Kvinnor som fött barn mellan maj 2006 och maj 2007 på 

ett universitetssjukhus rekryterades till studien. När barnet var 6 månader besvarades en 

postenkät. I postenkäten ingick 20 frågor om BB-vården och amning. Resultatet visar att 

information om den kroppsliga och den själsliga omställningen efter förlossning inte ges 

tillfredsställande enligt kvinnorna. Partnern involveras inte tillräckligt mycket enligt de 

tillfrågade kvinnorna. Utöver amning ges tillmatning av de nyfödda barnen med både sked, 

kopp och flaska men data är inte tillräckliga för att studera på vilka indikationer det ges. Av 

de tillfrågade kvinnorna var det 16 % som hade haft kontakt med amningsmottagningen. 

Problem med amning under BB-vårdtiden uppgav 139 kvinnor (31 %). Sammanfattningsvis 

behöver klinikens PM uppdateras efter studiens resultat och amningsrådgivningen 

standardiseras.  Indikationerna och rutiner vid tillmatning behöver också granskas och 

uppdateras. Fortsatta studier får visa om det är mer pedagogisk utbildning och samtalsmetodik 

som vårdpersonalen är i behov av för att kunna ge evidensbaserad amningsrådgivning.  

Nyckelord: amning, kvinnors upplevelser, BB-vård, partnerns involvering 

 

Abstract 
Breastfeeding is a part of the midwifes profession and it is the midwife’s task to support and 

inform woman about breastfeeding. Criticism is directed to Maternity Wards that the nursing 

staff doesn’t inform, educate or give advice according to evidence based knowledge. 

Information from the nursing staff to the partner about supporting the woman during 

breastfeeding ought to be pointed out as very important in the Maternity Ward.   

The aim of this study is to survey women’s experiences of Maternity Ward with focus on 

breastfeeding. Woman who gave birth between May 2006 and May 2007 at a university 

hospital , were recruited to the study. When the child was six months a post questionnaire was 

answered by the mother. In the post questionnaire 20 questions about Maternity ward and 

breastfeeding were included. The results shows that the information about the physical and 

the mental changeover after the childbirth is not given in a satisfactory way according to the 

woman who answered the questionnaire. The results also showed that the partner was not 

enough involved. In addition to breastfeeding the newborn can be fed in different ways for 

example with a spoon, a cup or a bottle, but there are not enough data in order to examine 

what indications the extra feeding was given for. 16 % of the woman who answered the 

questionnaire had a contact with the breastfeeding surgery. 31 % answered that they had 

problems with breastfeeding during Maternity Ward. To sum up: according to the study 

results the clinics memo needs updating and the advice of breastfeeding must be standardized. 

The indications and routines concerning for instance bottle feeding needs to be examined and 

updated. More investigation may show if it is more pedagogic education and conversational 

methods that the nursing staff will be in need of in order to give evidence based breastfeeding 

advice.  

Keywords: breastfeeding, woman’s experience, Maternity ward, the participations of the 

partner 
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Inledning 
Intresset för amning har ökat under flera år och det finns många åsikter om amning. Det står 
ofta beskrivet om amning i olika tidskrifter och jag har alltid tyckt att amning är naturligt men 
kan för en del kvinnor innebära problem. Amningen etableras ofta under BB vården och det är 
vårdpersonalen där som bör kunna hjälpa till om det behövs. Men hur hjälpen ges är olika och 
resultatet olika. Tidigare forskning har visat på betydelsen av att partnern ger stöd. Hur 
förhåller sig BB personalen och hur uppmuntrar de pappor att ge stöd? I dagsläget erbjuds 
olika vårdformer på BB och ibland är det så många patienter att partnern inte kan få vara kvar 
under natten. Vilken betydelse har vårdformen för etableringen av partnerns stöd? Och hur 
går det för personalen att stödja amningen när det är snabba patientbyten, och hur upplevs 
detta av mamman? Dessa frågor tycker jag är mycket intressanta och har alltid diskuterat dem 
med vänner. Det jag har fascineras av är att alla har mycket olika åsikter om hur det är att vara 
på BB och ofta diskuteras attityder hos personalen. Detta arbete hoppas jag kan förtydliga 
amningsupplevelserna för kvinnor är och vad personalen kan hjälpa till med.  
 

1 Bakgrund 

1.1 Amningens historik 

Under de senaste årtionden har synen på amningen i västvärlden varit att ge mat till sitt barn. I 
U-länder ser det lite annorlunda ut. Bröstet ges både som mat, tröst och närhet. Innan 
förlossningarna skedde på sjukhus lärde kvinnorna sig amma av föregående generation. Det 
fanns alltid någon nära som visade hur amning skulle gå till. På 1930-talet hospitaliserades 
förlossningarna och kunskapen som fanns då gjorde att mor och barn separerades i olika salar 
för att minska infektionsrisken. På grund av detta och även på grund av andra rutiner 
minskade amningen. Rutinerna var att barnen skulle äta ett visst antal mål per dygn och en 
viss mängd mjölk per gång. Längden på amningen var också en viktig faktor. Fortfarande 
finns en del av dessa gamla rutiner kvar som används i vården. På 1960 talet blev det 
vanligare med bröstmjölksersättning som då ansågs vara lika bra som bröstmjölken. När 
amningshjälpen etablerades på 1970 talet började den synen förändras. På 1980-talet infördes 
att kvinnan fick ha barnet hos sig hela tiden på BB, så kallad Rooming-in, och att barnet 
skulle ammas när barnet ville det. Det var fri amning och inga rutiner. Föräldrarna skulle bli 
delaktiga i vården av barnet direkt efter förlossningen och därmed lära känna sitt barn tidigare 
(Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001).  
 

1.2 Internationella råd 

World Health Organization, WHO, har skapat en kod som skall stödja amning och se till så att 
uppfödning är evidensbaserad. Kodens syfte är även att marknadsföringen ges korrekt. Det 
har visat sig att i låginkomstländerna används mjölkersättning inte korrekt och följderna har 
blivit spädbarnsdöd och infektioner (www.who.se).  
För att stödja amningen har WHO och UNICEF (United Nations Childrens Found) utformat 
ett tio-stegsprogram, som är skriven i en skrift som heter Protecting, Promoting and 
Supporting Breastfeeding. Där står det att alla som bedriver vård av mammor och nyfödda 
skall:  

Ha en skriven amningsstrategi som rutinmässigt delges all sjukvårdspersonal, 
Ge all personal nödvändiga amningskunskaper så att de kan upprätthålla denna 

strategi, 
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Informera alla gravida kvinnor om fördelar med att amma och om vägen till en 

lyckad amning, 
Hjälpa mödrar att börja amma inom en halvtimme efter förlossningen 
Visa mödrar hur de skall amma och hur de upprätthåller mjölkproduktionen 

även om de blir skilda från sina nyfödda, 
Inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck än bröstmjölk såvida det ej är 

medicinskt nödvändigt, 
Tillämpa ”rooming-in” – tillåta mödrar och nyfödda att vara tillsammans hela 

dygnet, 
Uppmuntra fri amning( dvs. oberoende av klockan), 
Inte ge nappar till ammande spädbarn (varken sug- eller dinappar), 
Uppmuntra bildandet av stödgrupper för ammande mödrar och hänvisa mödrar 

till dem vid utskrivningen från sjukhuset/kliniken (Faxelid et al., 2001 s. 229).  
 
Innocentideklarationen startades 1990. I den beskrivs hur samhället skall stödja amning och 
det står beskrivet att som kvinna skall möjligheten finnas att amma helt i 4-6 månader och 
delvis amma i två år eller mer (Faxelid et al., 2001).  
 

1.3 Amning i Sverige  

När sjukhusförlossningarna blev vanligare minskade amningen och kurvan såg ut så fram till 
1970-talet, då det blev en attitydförändring vad gäller amning. På statistiken steg kurvan uppåt 
och gjorde så ända fram till 1980-talet. Då minskade amningen litet för att sedan öka igen när 
Baby Friendly Hospital, BFH, initiativet uppkom, 1992 i Sverige (www.sos.se). 
Amningsfrekvensen är hög i Sverige. Av barn som var födda 2005 ammades 88 procent första 
veckan, vid två månader ammades 91 procent helt eller delvis och vid sex månader ammades 
70 procent helt eller delvis. I landet finns dock skillnader (www.sos.se). 
 

1.4 Amning, funktion och problem 

Amningen startar med att barnet visar sina sug- och sökrörelser. Dessa rörelser kallas 
rootingreflexer, och den startar om barnet får ligga på bröstet direkt efter förlossningen. Detta 
skall ej stressas fram utan barnet skall få ta sin tid. Rätt tag om bröstvårtan och rätt position 
för barnet är viktiga kriterier för att amningen skall fungera. Barnet skall ligga mage mot 
mage med mamman och barnets mun skall vara framför vårtgården, näsan mot vårtan. Viktigt 
att se till så barnet får ett bra mungrepp om vårtan, barnets tunga skall vara ned mot barnets 
gom. Mamman skall sitta skönt och vara avslappnad. När barnet börjar suga så infinner sig 
utdrivningsreflexen. Med det menas att oxytocinnivåerna i blodet ökar kraftigt och det sker 
när barnet suger. Oxytocinet gör att mjölkgångarna kontraheras och mjölken sprutar fram 
(Faxelid, 2001). Barnet hittar själv bröstvårtan om barnet får tid. Barnet använder sitt 
luktsinne och de har en hög luktrespons under de första timmarna efter födelsen som ett 
försvar för att själva få amningen att starta. Om barnet själv får göra sin resa till bröstet under 
de första timmarna blir det hos en stor del en mer effektiv amning (Moore, Andersson & 
Bergman, 2007).  
 
Ibland måste kvinnan mjölka ur brösten, kanske för att barnet inte suger eller på grund av 
något annat problem. Det finns två metoder, antingen med pump eller urmjölkning för hand. 
När kvinnan skall urmjölka för hand är det bra att börja med att massera runt bröstet för att 
stimulera utdrivningsreflexen. Sedan tar kvinnan ett grepp med tumme och pekfinger runt 
vårtgården och trycker in mot kroppen och sedan för ut fingrarna mot vårtan. Denna rörelse 
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görs runt hela vårtgården. Med pump är tillvägagångssättet snarlikt men det beror också på 
vilken pump som används (Svensson & Nordgren, 2002).   
Problem som beskrivits vid amning är svårighet med positionen vid bröstet, såriga bröstvårtor 
samt otillräcklig mjölkmängd. Med god amningsteknik och individuell amningsrådgivning 
kan dessa problem minskas (Chin & Amir, 2007).  
 

1.5 Bröstmjölken är den ideala näringskällan 

Amma är det optimala sättet att ge barnet mat. Det har även en effekt på mödrars och barns 
hälsa. Amningen bidrar till uppkomsten av ett känslomässigt band, och bröstmjölk hjälper till 
att förebygga vissa sjukdomar och allergier hos barnet så som urinvägsinfektion, 
öroninfektion, barndiabetes typ 1 och typ 2 samt vissa diarréer. Om barnet får tillägg kan det 
göra att amningskomplikationerna ökar, dels på grund av att tilläggsmatning ofta sker på 
klocktider och dels för att det är lättare att få bröstkomplikationer som såriga bröstvårtor 
(Zvedberg, Wickman & Negussie, 2003). 
 
Oxytocin, det hormon som bland annat hjälper till att driva ut mjölken, är viktigt för hur vi 
mår psykiskt, exempelvis hur vår stressnivå är. I vardagligt tal benämnt som 
bindningshormon för det har en effekt på hur kvinnan beter sig som mor. När barnet läggs till 
bröstet och börjar suga stiger oxytocinnivåerna i höjden. Det uttrycks ofta av att en ammande 
mamma känner sig lugn och avslappnad efter en stund under amningen. Även barnet påverkas 
lugnande av oxytocinet. Amningen påverkar kvinnors hälsa. Uppkomst av bröstcancer 
och/eller äggstockscancer före menopaus minskar. Det är troligtvis beroende på hur länge 
kvinnan ammat, ju längre desto mindre risk. Vad gäller viktnedgång hos kvinnan är det så att 
när kvinnan ammar förbränns det fett som varit som en depå under graviditeten. Det är dock 
beroende på hur länge kvinnan ammat, troligtvis bör kvinnan ha ammat längre än 6 månader, 
för att vikten skall minska (Svensson & Nordgren, 2002).  
 
Bröstmjölkens beståndsdelar är det ultimata för den nyfödda och den innehåller allt barnet 
behöver. Den första mjölken heter Kolostrum eller råmjölk och den har mer av antikroppar 
och proteiner än vad den senare mjölken har (Svensson & Nordgren, 2002). När barnet 
ammar får den i sig immunoglobuliner som ger ett infektionsskydd direkt. Barnets mage 
stimuleras vid amning beroende på äggviteämnen, som gör att de röda blodkropparnas 
försvinnande underlättas och risken att barnet skall få gulsot minskar (Abascal, 2006). Om 
barnet får ligga tillsammans med mamman under natten, så kallad rooming-in, så har det en 
positiv effekt på amningen. Barnet får fler mål mat per dygn och mindre andel mammor ger 
flaskan nattetid än de som inte hade barnet hos sig under natten. Bröstmjölken är fetare efter 
midnatt så barnets viktuppgång blir också bättre jämfört med när barnet inte är hos mamman 
under natten (Svensson, Matthiesen & Widström, 2005). Om barnet ammas i anslutning till 
förlossningen klarar sig barnet energimässigt på den råmjölken i ett dygn (Abascal, 2006).  
 

1.6 BB vården i Sverige 

Vårdtiderna har minskat vid okomplicerade förlossningar, på 1980-talet ansåg det att tidig 
hemgång var inom 72 timmar. Det är normal tid i dagsläget (Faxelid, 2001). På 
Socialstyrelsens hemsida finns rapporten Graviditet, förlossning och nyfödda barn. 
Redovisningen från 2003 visade att medelvårdtiden var två dagar för kvinnor som fött 
vaginalt och cirka fyra dagar för de kvinnor som förlösts med kejsarsnitt. I Uppsala län var 
andelen som var kort tid på BB, alltså under två dygn, 81 procent år 2005. Det är inte 
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redovisat i statistiken att Uppsala län har BB-vård i hemmet efter förlossning, vilket kan 
förklaras med den korta vårdtiden ( www.sos.se).  
WHO och UNICEF har ett uppdrag som heter BFH. Uppdraget går ut på att främja och stödja 
amning. Om personalen ger evidensbaserad information borde det göra att fler ammar, och att 
de som ammar, ammar längre. Sverige enades om att arbeta utefter BFH år 1992. I BFH ingår 
de tio amningsstegen se sidan 1. Om ett sjukhus använder sig av dessa tio steg får de kalla sig 
BFH eller som de i Sverige har översatts till amningsvänliga sjukhus. För att kunna kalla sig 
amningsvänligt sjukhus måste även kliniken redogöra för indikationer till varför barnet 
tilläggsmatades (Zwedberg et al, 2003).  
 
BB vården ser annorlunda ut jämfört med för 10 år sedan. Nu finns olika vårdformer så som 
Familje-BB, Lätt-BB samt Hotell BB. Här vårdas mor och barn och fadern några dagar efter 
förlossningen. För att kunna få vara på Familje-BB är kriterierna att förlossningen och 
graviditeten var okomplicerad, barnet var friskt, kvinnan gått full tid av graviditeten, 
vårdtiden var under 72 timmar och att familjen själva tog ett större ansvar för barnets och 
kvinnans vård. I Traditionell BB-vård ingår att ge råd, stöd och medicinsk omvårdnad av den 
nya familjen. Partnerns roll blir mer begränsad då det ibland kan vara svårt att få plats att sova 
över. Barnmorskan har en mer central roll här än på Lätt-BB (Faxelid, 2001). Om barnet får 
vara nära mamman känner den igen hennes röst och får barnet ligga hud mot hud har studier 
visat att barnet gråter mindre (Erlandsson, Dsilna, Fagerberg & Christensson, 2007; Svensson 
et al, 2005). Detta är grunden för en fungerande amning (Svensson et al, 2005).   
 

1.7 Partnerns närvaro 

Anhörigas stöd till kvinnan har visat vara av betydelsen för effekten av amning och relationer 
till den nya familjen. Det var speciellt partnerns stöd som var viktigt. Partnerns inställning och 
attityd till amning påverkar amningsdurationen. Orsaker till negativ inställning och attityd till 
amning hos partnern var att de trodde sexuallivet skulle bli påverkat eller att kvinnans bröst 
skulle förstöras (Wolfberg, Michels, Shields, O´Campo, Bronner & Bienstock, 2004). 
 
En studie av Waldenström (1999) visade att partner ofta tar rollen som en coach eller team 
medlem vid förlossning och eftervården av barnet och modern. Papporna visade varierande 
engagemang och de gav mer stöd när kvinnan hade behov utav det. I en studie som Bell, 
Goulet, St-Cyr Tribble, Paul, Boisclair & Tronick (2007) gjort visade det sig att mammor och 
pappor har olika sätt att etablera relationen med sitt nyfödda barn. Precis i början av 
föräldraskapet vakar alla i familjen över varandra, ofta kombinerat med oro. Om den här 
första fasen är lyckad uppenbarar sig ”bonding” mellan barnet och partnern och mamman. I 
en studie som Thorp, Krause, Cukrowicz & Lynch (2004) gjort beskrev kvinnor att deras 
första och primära support var deras partner och att dessa partner hade stort inflytande på 
kvinnornas välbefinnande och huruvida de kunde komma in i sin mödraroll. Supporten kunde 
vara dels att ta hand om barnet men även att ta hand om familjeuppgifter och ta hand om 
kvinnan. Studien beskrev även att pappor som hade ett tillfredsställande äktenskap, blev mer 
involverade i sina barn.  
 

1.8 Kvinnors upplevelser 

I en studie som Rudberg & Waldenström (2007) gjort framkom sex problemområden, när 
förstagångsmammor blev tillfrågade om vad som upplevts som negativt i BB vården. Det 
första problemet var organisationen och personaltätheten. Kvinnorna angav att för lite 
personal gjorde vården sämre. Kvinnorna kände av att personalen var stressade och irriterade. 
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Det var många i personalgruppen som inte visste vad den andra kollegan gett för råd eller inte. 
Ju fler människor som hjälpte till desto mer stressade blev kvinnorna. Att inte få hjälp med 
vården under natten och att partnern inte fick sova över var en stor del av kvinnorna 
missnöjda med.  
Ett annat problemområde var personalens attityder, om personalen inte hälsade eller inte 
frågade hur mamman och barnet hade det framkallade det missnöje. Personal som visade 
lättnad när familjen åkte hem, kände vissa kvinnor missnöje med, då det kändes som om 
kvinnan och hennes familj inte var viktiga.  
Det tredje problemområdet handlade om amningsstöd. Studien visade att vissa tyckte att det 
var kontraindicerat att vara ett amningsvänligt sjukhus och samtidigt skicka hem mamman 
och barnet tidigt. Det fanns även missnöje med att personalen visade amningspositioner fel, 
och då blev det svårt att få självförtroende att amma. Att vara stödjande för mammor, som 
inte ammade, vilket inte många av personalen var, skapade oro och ledsamhet hos mammorna 
(Rudman & Waldenström, 2007). I en studie av Hildingsson (2003) visade sig att kvinnor på 
BB önskade stanna på BB tills amningen kommit igång och även att stöd och hjälp med 
amning var en viktig aspekt under vårdtiden.  
 
Som fjärde problemområde angav kvinnorna information. Kvinnorna saknade information av 
personalen på BB om hur kroppens omställning efter förlossningen, både känslomässigt och 
fysiskt. Brist på sedvanlig information såsom såriga bröstvårtor saknades. Det femte 
problemområdet berörde partnerns roll. Kvinnorna upplevde att vården var organiserad runt 
mamman och barnet och inte runt partnern. Det kunde stå i välkomstbrevet att partnerns stöd 
var mycket viktigt, men ändå fick han inte var kvar under natten. Det var sällan partnern 
pratade med vårdpersonalen och han kände sig utanför (Rudman & Waldenström, 2007). 
Partnern var ett viktigt stöd under vårdtiden vilket kvinnorna i studien påpekade (Hildingsson, 
2003) 
 
Slutligen pekades på den uppmärksamhet och vård kvinnorna själva fick. De tyckte att fokus 
bara var på barnet och väldigt lite på dem själva. Kvinnorna upplevde att de var i vägen och 
tordes då inte fråga personalen om något (Rudman & Waldenström, 2007). En del kvinnor 
anser att det är viktigt att få prata igenom sin förlossning med den förlösande barnmorskan 
(Hildingsson, 2003). 

 

 1.9 Vårdpersonalens stöd och information 

Det kan vara svårt för personalen att ge bra information och stöd när patientflödet är högt. Det 
kan vara svårt att se hela individen och göra en individuell bedömning utifrån mammans 
tidigare kunskaper. Att informera hur det fungerar på avdelningen är viktigt för att kvinnan 
skall känna sig välkommen. Att ge bra information och adekvata medicinska efterkontroller 
av kvinnan och barnet och ändå respektera kvinnans integritet är en utmaning för personalen. 
Informationen bör vara realistisk så att inte kvinnan bygger upp förväntningar om BB-vården 
som personalen ej kan hjälpa till med (Rudman & Waldenström, 2007). 
 
Barnmorskor som arbetar med amningsrådgivning måste förstå att de kan bidra med grunden 
till att mamman och barnet kan få igång amningen. Amningsarbetet bör börja på 
mödravårdcentralen, och det är bra om alla i vårdkedjan arbetar efter samma vårdpolicy. 
Under graviditeten är kvinnor oftast lyhörda och barnmorskan har möjlighet att etablera en 
relation med kvinnan och informera om amning och ta upp amningsanamnes med tidigare 
amnings erfarenheter.  Då kan barnmorskan med detta professionella förhållningssätt 
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undanröja oro och funderingar i ett tidigt skede (Faxelid, 2001). En ammande mamma kan 
vara väldigt känslig för vad andra säger och tycker. Kvinnorna observerar även den icke 
verbala kommunikationen som barnmorskan kan utstråla utan att hon egentligen är medveten 
om det. Om barnmorskan inte anser att amning är bra, kan hon utstråla det även om hon inte 
utrycker sin åsikt verbalt (Svensson et al, 2005).  
 
Kvinnor anser att stödet från personalen främst skall ges i form av tid. Kvinnorna i studien, 
som Graffy & Taylor gjorde 2005, ville även bli bättre informerade under graviditeten vad 
gäller vad en nybliven mamma kan förvänta sig samt hur länge amningsstunden kan vara. Den 
viktigaste hjälpen var när någon tog sig tid att visa hur barnet skulle ligga i famnen när 
mamman ammande och inte bara sa det verbalt och sedan gick. Praktiska tips var viktiga 
såsom vad kvinnan skulle göra med såriga bröstvårtor och hur ofta barnet skulle ammas. Om 
kvinnorna fick olika råd uppkom osäkerhet. Personalens uppgift var även, tyckte mammorna i 
studien, att stötta mammorna genom att de fick prata om sina känslor och svårigheter, utan att 
bli dömda. Det var också viktigt för mammorna att personalen stöttade dem att ta hand som 
sig själva (Graffy & Taylor, 2005). 
 
Om personalen som gav råd hade ammat själva gavs råden oftare till kvinnor som ammade än 
till de som inte ammade. Det fanns en känsla av sammanhörighet. Hade personalen inga barn 
eller aldrig ammat så beskrevs amningen mer noggrant och efter böckerna. Personalen 
upplevde tidspressen svår, speciellt under kvällar och nätter. Personalen upplevde att det var 
enklare att få amningen att fungera om kvinnan verkligen ville amma. Från personalens sida 
var orsaken till att olika råd gavs beroende på att personalen ville ge råd som var det bästa just 
i den speciella stunden och som passade för den kvinnan (Nelson, 2007). Hannula, Kaunonen 
och Tarkka (2007) har gjort en litteraturstudie där fokus varit på amning och amningsstöd. I 
den visas det att den bästa vägen att ge värdefull information om amning är att den ges 
kontinuerligt och med varierande metoder.  Undervisning i hur personalen skall stödja amning 
ger goda kunskaper som kan föras vidare till kvinnan. Amningsvänliga sjukhus som använder 
de 10 amningsstegen är en god förebild och bör användas under utbildning till 
amningsrådgivare.  
 
För att ge adekvat stöd och råd grundas amningsrådgivning på en bedömning och i 
bedömningen inkludera kvinnors tidigare erfarenheter av amning. Vårdpersonalen måste ha 
evidensbaserad kunskap, pedagogisk förmåga samt kommunikationsförmåga för att stödja 
kvinnan i sin amning och få ett bra resultat (Manhire, Hagan & Floyd, 2006).   
 
I en artikel, som Walker, 2007 skrivit, beskrivs hur barnmorskan kan hjälpa kvinnan med 
amning. Barnmorskan kan med psykisk och fysisk närvaro vara där när mamman lär sig 
amma det vill säga, att visa teknik, position, och hur kvinnan kan upptäcka problem och 
hjälpa henne att läsa dessa. Det är viktigt att barnmorskan är öm i sitt handlag och inte är för 
stressad eller spänd. Barnmorskan skall kunna lyssna på modern samt ge råd som är adekvata 
och inte ge olika budskap (Walker, 2007). Råd som är i konflikt behöver inte alltid vara 
felaktiga råd utan att det beror just på att det kommer från olika personer vid olika tillfällen 
(Furber & Thomson, 2008).  
 
Det räcker oftast inte att visa amningspositioner för kvinnan en gång utan bäst resultat får 
barnmorskan om hon visar flera gånger. För att visa en bra amningsposition har studier visat 
att det har betydelse hur barnmorskan gör. Handgriplig hjälp där barnmorskan tar på kvinnans 
bröst eller på barnet och kopplar ihop mor och barn, så kallad hands-on hjälp kan kvinnor 
uppleva som mycket obehagligt. Det har visat sig i studier att cirka 25 % får denna hjälp och 
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andra får en hjälp där barnmorskan visar med sina händer, så kallad hands-off hjälp (Wallace, 
Dunn, Alder, Inch, Hills & Law, 2006; Svensson, Matthiesen & Widström, 2005).  I en 
undersökning som Furber & Thomson (2008) gjort, visade det sig att en kombination av 
hands-off och hands-on teknik var effektiv när det gällde att stödja kvinnor att amma. Men att 
det är viktigt att som barnmorska känna av kvinnans känslor när och om barnmorskan måste 
fysiskt ta på kvinnans bröst, så kallad hands-on teknik.  
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2 Problemformulering och syfte 

2.1 Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att kritik riktas mot BB-vården. Kvinnorna upplever exempelvis 
att de inte blir sedda och partnern involveras inte tillräckligt i vården. Amningsbedömning 
och amningsrådgivning ges inte strukturerat och vårdrutiner på BB så som tillmatning utan 
indikation har visats påverka amningsdurationen. Personalen informerar och undervisar 
mammorna olika och studier har visat att kvinnorna påverkas av detta. Studier har visat att 
partnerns stöd är viktig för amningsdurationen. Med bakgrund av denna kunskap finns flera 
områden inom amning som behöver beforskas.  
 

2.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga kvinnors upplevelser av BB vården med fokus på 
amning.  
 

2.3  Frågeställningar 

Hur många kvinnor upplever BB vården i sin helhet som positiv respektive negativ? 
Hur många kvinnor får den amningshjälp som de behöver under BB vårdtiden? 
Hur många kvinnor beskriver sin partner som positiv till amning? 
Hur många barn får under BB vårdtiden tilläggsmatas? 
Vilka vårdrutiner uppger kvinnorna att BB vården innehåller? 
Hur undervisas och informeras kvinnorna och deras partner under BB vårdtiden? 

3 Metod och Urval  

3.1 Design 

Denna undersökning är en deskriptiv, cross-sectional studie som ingår i en longitudinell större 
studie.  
En deskriptiv studies främsta syfte är att porträttera personer, situationer och/eller hur ofta 
dessa fenomen sker. Cross sectional studie är att undersöka något en gång från en population. 
En longitudinell studie innebär att samma urval frågas vid olika tidpunkter (Polit & Beck, 
2004).  
Undersökningen ingår som en del i en större enkätundersökning som gjordes longitudinellt 
under tre tillfällen efter barnafödande. Denna undersökning ingick i delen sex månader efter 
förlossning. Enkäten som använts är designad med fasta svarsalternativ så som ” jag 
instämmer”, ” jag instämmer inte”. Kvinnorna besvarade 23 frågor, se bilaga 2.  
Enkäten pilottestades på 10 kvinnor som fick möjlighet att ge synpunkter och föreslå 
förändringar. Pilottesten resulterade i vissa korrigeringar av redaktionell karaktär.  
Enkätens svar är uppbyggd till den här uppsatsen där Friberg (2006) är referens för designen 
av uppsatsen.  
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3.2 Urval 

Under maj 2006 till maj 2007 tillfrågades alla kvinnor som födde barn på 
förlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala om de ville delta i en 
undersökning om känslomässigt välbefinnande efter förlossning. Av de inmatade svaren 
användes 455 slumpmässigt ut som underlag till denna studie. Vid närmare analys 
exkluderades fem kvinnor som inte varit på BB och fått BB-vård. Exklusionskriterier för att 
vara med i studien var om kvinnan inte kunde läsa svenska, om barnet fötts intrauterin dött 
eller om barnet var allvarligt sjukt.  
 

3.3 Tillvägagångssätt 

Kvinnor som fött barn på förlossnings avdelning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala 
tillfrågades om de vill medverka i en studie som handlade om förlossningsdepression. 
Informationen om studien gavs både skriftligen och muntligen efter förlossningen av antingen 
en barnmorska eller en undersköterska (se bilaga 2). Kvinnan fick lämna sitt samtycke till 
studien skriftligen.  
 
Första enkäten besvarades fem dagar efter förlossningen och den handlade om kvinnans 
levnadsvanor och hälsohistoria. Den andra enkäten besvarades sex veckor postpartum och då 
fick kvinnorna fortsätta svara på frågor om sin hälsa. Den sista enkäten besvarades sex 
månader efter förlossningen och även då tillfrågades kvinnorna om sin hälsa men även om BB 
vården och om amning.  
 

3.4 Analys 

Denna studie har analyserats statistiskt med hjälp utav Statistical Package for the Social 
Science, SPSS 15.0. Deskriptiv statistik är till för att beskriva och summera data (Polit & 
Beck, 2004). Data är sedan bearbetad genom Excelprogram i Windows och presenteras i 
procent och antal.  
 

3.5 Etiskt ställningstagande 

Kvinnan fick information om att alla uppgifter om henne skyddades enligt gällande 
lagstiftning som är tio års arkivering och hålls inlåsta. Kvinnorna informerades om att det var 
frivilligt att sluta medverka när som helst och att det inte skulle påverka fortsatt vård. I 
samband med medgivandet av deltagande i studien fick kvinnan skriva under att uppgifter 
fick tas från henne och barnets patientjournaler.  
Studien blev etiskt granskad av en etisk nämnd på Uppsala Universitet med nummer 
2006/150, blev godkänd 2006-08-09.   
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4 Resultat 

4.1 Första amningstillfället 

Kvinnorna fick svara på frågan ”Första gången jag ammade mitt barn var på”. Av de 
tillfrågade kvinnorna svarade 73 % att det första amningstillfället var på 
förlossningsavdelningen. På BB avdelningen ammade 19 % första gången samt 4 % ammade 
sitt barn för första gången på neonatalavdelningen. Tre procent valde alternativet annat (se 
figur 1).  

328

87

17 12 6

Förlossningsavdelning

BB

Neonatalavdelning

Annat

Ej svarat

 
Figur 1 Fördelning av var kvinnor ammade första gången n=450 

4.2 Kvinnors upplevelser av BB vården 

4.2.1 Amning utan problem 

På påståendet ”Jag ammade mitt barn utan problem på BB” instämde 65 % att de inte hade 
haft några problem att amma sitt barn på BB och 31 % svarade att de hade haft problem med 
amningen på BB (se figur 2). 

291

139

20

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 2 Fördelning av kvinnor som ammade utan problem på BB n=450 
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4.2.2 Positiva eller negativa upplevelser 

Kvinnorna fick även svara på ”BB-vården upplevde jag i sin helhet som positiv” och 85 % 
instämde med ovanstående påstående och 9 % angav att det inte stämde. Ett fåtal, sex 
kvinnor, hade satt ett kryss mitt mellan de olika svarsalternativen och detta medräknas inte i 
resultatet då vi inte vet vad de anser (se figur 3).  

384

40
20

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 3 Fördelning av hur BB vården upplevdes positivt n=444 

 
 
På påståendet att ”BB-vården upplevde jag i sin helhet som negativ” svarade 6 % 
instämmande. En majoritet, 87 %, svarade att de inte instämde med detta påstående. Ett fåtal, 
sex kvinnor, hade satt ett kryss mitt mellan och det är inte medräknat i resultatet då vi inte vet 
vad de anser (se figur 4). 

 

25

391

28

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 4 Fördelning av hur BB vården upplevdes negativt n=444 
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4.3 Kvinnors upplevelser av amningshjälp under BB vårdtiden 

4.3.1 Amningshjälp 

De tillfrågade fick svara på frågan ”Jag fick den amningshjälp som jag behövde på BB” och 
81 % svarade att de ansåg att de fått den amningshjälp som de behövde, medan 13 % inte 
ansåg sig ha fått det stöd som de behövt (se figur 5).  

363

57

30

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 5 Fördelning av om kvinnor fick amningshjälp på BB n=450 

 

4.3.2 Stöd från personal 

Kvinnorna fick svara på frågan ”Jag fick möjlighet och tid att ställa de frågor jag ville till 
personalen” och 85 % svarade att de hade fått tid och möjlighet till det. En minoritet, 11 %, 
svarade att de inte fått den möjligheten (se figur 6).  

382

49
19

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 6 Fördelning av om kvinnorna fick möjlighet och tid att ställa frågor till personal n=450 
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4.3.3 Amningsmottagning och amningshjälpen 

De tillfrågade fick svara på frågan ”Jag har varit i kontakt med amningsmottagningen på 
Akademiska sjukhuset” och 16 % svarade att de varit i kontakt med amningsmottagningen 
och 80 % svarade att de inte hade haft kontakt med mottagningen (se figur 7).  

72

360

18

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 7 Fördelning av kvinnor som varit i kontakt med amningsmottagning n=450 

 
 
På frågan ”Jag har varit i kontakt med amningshjälpen” svarade 11 % att de hade det och 86 
% att de inte hade tagit kontakt med amningshjälpen (se figur 8). 

 

50

385

15

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 8 Fördelning av om kvinnorna varit i kontakt med amningshjälpen n=450 
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4.4 Partners medverkan på BB 

Kvinnorna i studien fick svara på partnerns medverkan under BB vårdtiden. På frågan ”Min 
partner sov över på BB” svarade 75 % att partnern sov över och 22 % svarade att partnern inte 
sov över. En av de medverkande hade placerat ett kryss mitt mellan ”Ja, instämmer” 
alternativet och ”Nej, det stämmer inte” alternativet och detta är inte medräknat i resultatet (se 
figur 9).  

336

98

15

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 9 Fördelning av om kvinnornas partner sov över på BB n=449 

 
 
En fråga handlade om ”Min partner fick lära sig om barnets sök och sugbeteende” och 27 % 
svarade att partnern fick undervisning om det och 66 % svarade att partnern inte fick 
undervisning om det (se figur 10).  

122

299

29

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 10 Fördelning av om kvinnornas partner fick lära sig om barnets sök och sugbeteende n=450 
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Kvinnorna fick svara på ”Min partner var positiv till amning redan från början” och 94 % 
svarade att partnern var det och 2 % svarade att de inte var det (se figur 11).  

424

9 17

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 11 Fördelning av om kvinnornas partner var positiv till amning redan från början n=450 

 

4.5 Rutiner för tillmatning under BB vårdtiden 

Kvinnorna i enkätstudien fick svara på frågor som handlade om rutiner kring amning och 
tillmatning.  

4.5.1 Tillägg med sked, kopp eller flaska 

Kvinnorna fick svara på frågan ”Barnet fick tillägg på BB med sked eller kopp” och 20 % 
svarade att de fick tillmatning på BB med antingen sked eller kopp och 77 % svarade att de 
inte fick det (se figur 12).  

88

346

16

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 12 Fördelning av om barnet fick tillägg på BB med sked eller kopp n=450 

 
 
 
 



 17 

De tillfrågade kvinnorna fick svara på ”Barnet fick tillägg på BB med flaska” och 3 % 
svarade att de fick det och 92 % svarade att de inte fick tillmatade sitt barn med flaska (se 
figur 13). 

13

416

21

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 13 Fördelning av om barnet fick tillägg på BB med flaska n=450 

 

4.5.2 Vägningsrutiner för barnet 

Kvinnorna fick svara på frågan ”Jag fick väga mitt barn före och efter amning (en eller flera 
gånger)” och 11 % svarade att de fick de och 84 % svarade att de inte fick det (se figur 14). 

51

377

22

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 14 Fördelning av om kvinnorna vägde sitt barn före och efter amning n=450 
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4.5.3 Urmjölkningsrutiner på BB 

Kvinnorna fick svara på frågorna” Jag handmjölkade ur mjölk och gav mitt barn” och ”Jag 
pumpade ur mjölk och gav mitt barn”.  
 
På frågan om handmjölkning svarade 6 % att de gjorde det och 90 % svarade att de inte 
handmjölkade ur mjölk och gav till sitt barn (se figur 15).  

28

404

18

Ja, instämmer

Nej, det  st ämmer int e

Ej svarat

 
Figur 15 Fördelning av om kvinnorna handmjölkade ur mjölk och gav sitt barn n=450 

 
 
Kvinnorna fick svara på om de pumpade ur mjölk och gav till sitt barn. På det svarade 12 % 
att de hade pumpat ur och 84 % svarade att de inte hade pumpat ur (se figur 16).  

56

377

17

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 16 Fördelning av om kvinnorna pumpade ur mjölk och gav sitt barn n=450 
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4.6 Vårdrutiner på BB 

De tillfrågade fick svara på frågor som handlade om sovrutiner och om vårdpersonalens 
rutiner.  

4.6.1 Barnet sov hos föräldern hela tiden 

Kvinnorna fick svara på ”Mitt barn sov hela tiden hos någon av oss föräldrar” och 80 % 
svarade att barnet gjorde det och 15 % svarade att barnet inte gjorde det (se figur 17).  

362

69

19

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 17 Fördelning av om barnet sov hos någon av föräldrarna n=450 

 
 

4.6.2 Barnets sovplats 

Kvinnorna fick svara på frågan ”Vi använde en barnsäng till barnet på BB” och 21 % svarade 
att de gjorde det och 74 % svarade att de inte gjorde det (se figur 18).  

96

332

22

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 18 Fördelning av barn som sov i barnsäng på BB n=450 
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4.6.3 Separation av mor och barn 

Kvinnorna fick svara frågorna ”Vårdpersonalen tog hand om barnet på natten” och ” 
Vårdpersonalen tog hand om barnet så att jag kunde vila”.  
På påståendet om hjälp på natten svarade 5 % att de fick hjälp på natten med barnet och 90 % 
svarade att de inte fick hjälp på natten. En kvinna hade placerat ett streck mitt mellan och 
tolkas som att mamman har fått hjälp under natten (se figur 19).  

23

404

23

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 19 Fördelning på om vårdpersonalen tog hand om barnet på natten n=450 

 
 
Kvinnorna svarade på om de fick hjälp av vårdpersonalen med barnet så att mamman kunde 
vila och på det svarade 5 % att de fick hjälp och 90 % svarade att de inte fick hjälp av 
personalen (se figur 20).  

 

24

403

23

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 20 Fördelning på om vårdpersonalen tog hand om barnet så kvinnan kunde vila n=450 
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4.7 Pedagogisk handledning och undervisning 

Tre frågor handlade om vårdpersonalens undervisning. 
Den första frågan var ”Vårdpersonalen gjorde mig uppmärksam på barnets egna signaler och 
visade hur barn gör när de vill amma” och 32 % svarade att de fått ovanstående information 
och undervisning och 63 % svarade att de inte fått information om hur barnet signalerar när de 
vill amma (se figur 21).  

  

144

282

24

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 21 Fördelning på om vårdpersonalen gjorde kvinnan uppmärksam på barnets egna signaler och visade hur 
barn gör när de vill amma n=450 

 
 
Kvinnorna fick även svara på frågan ”Jag fick information/samtal om den kroppsliga 
omställningen när man fött barn” och 53 % svarade att de fått det och 43 % svarade att de inte 
fått den informationen (se figur 22).   

240
192

18

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Ej svarat

 
Figur 22 Fördelning på om kvinnan fick information/samtal om den kroppsliga omställning när man fött barn 
n=450 
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Kvinnorna fick även svara på frågan ”Jag fick information/samtal om den känslomässiga 
omställningen när man fött barn” och 41 % svarade att de fått information om det och 54 % 
svarade att de inte fått det.  Två kvinnor placerade ett kryss mitt mellan och detta har fått en 
egen rubrik som heter tveksamt (se figur 23).  

186

242

2 20

Ja, instämmer

Nej, det stämmer inte

Tveksamt

Ej svarat

 
Figur 23 Fördelning på om kvinnan fick information/samtal om den känslomässiga omställning när man fött barn 
n=450 

5 Diskussion 

5.1  Resultatdiskussion 

Huvudfynden från resultatet var de frågor som handlade om omställningen efter kvinnan fött 
barn, de om partnerns involvering och undervisning, personalens engagemang, 
tillmatningsrutiner, BB vårds upplevelse samt amningsproblematik.  
 
De frågor som handlade om den kroppsliga och den själsliga omställningen efter man fött 
barn är intressant. Knappt hälften svarade att de fått den informationen. Vårdpersonal bör 
informera om omställningen efter förlossningen. Tror personalen att kvinnorna redan vet eller 
väntar de på att kvinnan skall fråga? Eller är det så att personalen faktiskt informerar om det 
men att kvinnorna inte uppfattar att personalen gör det. Men det är vad kvinnan till slut 
upplever som är det essentiella. Upprepning är nog viktigt i detta fall, för då får kvinnan flera 
chanser att fråga ut personalen om omställningen efter förlossningen. Som Hannula et al 
(2007) anser så är bästa vägen till att ge värdefull information när den ges kontinuerligt och 
med varierande metoder.  
 
I frågan om pedagogisk undervisning till partnern om barnets sugbeteende så svarade 66 % av 
kvinnorna att partnern inte hade fått undervisning i det. Glömmer personalen ”bort” partnern? 
Om nu partnern skall vara ett stöd för kvinnan så borde ju partnern bli informerad om barnets 
sugbeteende och hjälpa kvinnan med det. Över hälften av männen fick ingen information och 
det kan ju bero på att männen kanske redan vet, att de har barn sedan tidigare eller att de 
själva inte vill ha den informationen. Personalen bör informera både mamman och partnern så 
att de optimalt kan lära sig sitt barns olika beteenden. Det här överensstämmer med Rudman 
& Waldenströms (2007) rapport som visade att kvinnorna ansåg att partnern inte talade med 
vårdpersonalen och att det var något som kvinnorna saknade. 
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Kvinnorna fick svara på om de blev informerade om barnets sug och sökbeteende och 63 % 
av kvinnorna sa att de inte blivit det. Det är nästan lika många partner som mammor som inte 
får information. Det är vårdpersonalens uppgifter att hjälpa och stödja och då bör personalen 
informera om hur barnet beter sig. Sen kan det vara så att personalen informerar men att det 
kvinnorna inte förstår det? Personalen säger kanske hur barnet gör när den är hungrig under 
tiden som personalen lär ut hur amningen skall gå till. Det kan resultera i att mamman inte 
lyssnar för hon är upptagen med att se och lyssna till vad personalen säger om 
amningspositioner. I Walkers artikel (2007) beskrivs att barnmorskan skall kunna lyssna på 
mamman och ge råd som är adekvata och inte har olika betydelser, när det gäller amning.  
 
Kvinnorna i enkäten fick svara på om deras partner sov över på BB och en minoritet, 98 
kvinnor, svarade att de inte fick det. Orsaken är troligen platsbrist eller att modern och barnet 
inte mår bra och behöver mer vård. En av kvinnorna svarade med att sätta ett kryss mitt 
mellan alternativen och sedan skriva i kommentarerna att partnern sov en natt och sedan inte 
fick sova kvar. Det är kanske fler kvinnor som tycker så och inte svarade på frågan, då det är 
relativt vanligt att en natt får partnern plats men inte nästa natt. Intressant vore att få veta om 
det var förstagångs föderskor och jämföra dessa med dem som föder för andra, tredje eller 
fjärde gången. Wolfberg et al (2004) har skrivit att det är viktigt med partners stöd och studien 
de gjort visar på att många kvinnor var missnöjda med att mannen inte kunde sova över. Även 
Thorps studie från 2004 visar att det första och primära stödet en kvinna vill ha är från 
mannen, och han har även stort inflytande på kvinnan. Detta är komplext då partnerns stöd är 
viktigt men vården kan inte göra så mycket åt platsbristen. Personalen kanske här får tänka på 
att göra det så smidigt som möjligt för respektive par när partnern inte kan sova över. Att 
gemensamt diskutera andra alternativ gör att föräldrarna blir involverade och känner sig 
delaktiga i beslutet. Det kan vara så att fler väljer att åka hem tidigare om inte partnern får 
sova kvar. Amningen kanske inte har kommit igång än och vad händer då om en förstagångs 
mamma åker hem tidigt för att hennes man inte får vara kvar? I Uppsala händer det troligtvis 
inte så mycket för Uppsala Landsting har byggt upp BB på väg som en bra grund för 
mammorna när de kommer hem.  
 
I enkäten fick kvinnor svara på när de ammade första gången och 73 % att de ammade första 
gången på förlossningsavdelningen. Personal på en förlossningsavdelning skall bedriva vård 
enligt WHO:s 10 stegs program som bland annat tar upp att personalen skall hjälpa mammor 
att börja amma inom en halv timme efter förlossningen ( www.who.se). I enkäten visar det att 
116 kvinnor inte ammade på förlossningen och frågan är varför. Det kan vara att barnet eller 
mamman inte mådde bra och det måste ju gå i första hand. Barnet kan ha drabbats av asfyxi 
eller haft det jobbigt med en långdragen förlossning.  Eller är det så att personalen inte hjälper 
till ordentligt utan kanske bara lägger barnet hud mot hud och anser att BB får fortsätta med 
amningen. Då blir det ju så att det dröjer längre än 30 minuter för barnet att börja ammas och 
den generella ordningen är att den nya familjen är kvar cirka 2 timmar efter förlossningen på 
förlossningsavdelningen. Om förlossningspersonalen arbetar mer effektivt efter 10 stegs 
programmet borde fler mödrar börja amma på förlossningen. 
 
På frågan om det fanns tid och möjlighet att ställa frågor till personalen svarade 85 % av de 
tillfrågade i enkäten att det fanns det och 11 % hade inte fått den möjligheten. Tid och 
möjlighet borde alltid finnas och det är ju mycket därför personalen är där. Kan det vara för 
mycket att göra så att dessa 11 % (n=49) inte fått chansen att fråga. Men vi vet ju inte om 
dessa kvinnor inte frågade om information, det är svårt att ge tid för frågor om de inte frågar. 
Eller ska personalen alltid erbjuda tid och möjlighet och sedan är det upp det upp till kvinnan 
att tacka nej i så fall. I Grafty & Taylors artikel från 2005 beskriver kvinnor att det viktigaste 
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stödet från personalen på BB var i from av tid. Det bör vara viktigt för arbetande inom BB 
vården att förstå och veta att tid för information är viktigt–då blir förutsättningarna för en bra 
BB vård för den nya familjen optimal.  
 
Ungefär en fjärdedel av kvinnor som tillfrågades svarade att de hade haft problem att amma 
på BB. Problem som uppkommer när amningen introduceras kan vara såriga bröstvårtor och 
att barnet inte ligger i rätt position (Chin & Amir, 2007). Här kan en fundering vara om 
personalen inte hjälper till tillräckligt ofta samt informerar om vikten att ha rätt position och 
att barnet har rätt tag om bröstet. Å andra sidan kan det vara att mamman inte säger till att hon 
behöver hjälp och då är det svårt för personalen. Det är en balansgång hur vårdpersonal 
hjälper någon som inte vill bli hjälpt men det bör personalen kunna då de är professionella. 
Kvinnor har rätt att inte få hjälp och klara sig själva, som personal kan de bara erbjuda hjälp 
och visa att de finns här om mamman vill och behöver.  
 
Är då en fjärdedel av 430 kvinnor många? Ja, det måste ju säga att det är en stor del. I Furber 
& Thomsons, 2008 artikel står det att A och O när det gäller amningsundervisning innebär att 
känna av kvinnans känslor. Gör personalen det i alla lägen?  Kan stress ha en påverkan på 
det? Mamman befinner sig i en mycket utsatt position jämfört med den som hjälper till och 
ibland hinner inte personalen känna in hur just den kvinnan vill bli hjälpt. Det kan aldrig vara 
så mycket att personalen kränker en individ genom sin maktposition. Kontra detta med att i 
frågan just om amningshjälp svarade 363 stycken att de fått den hjälp de behövt medan 57 
stycken upplevde att de inte fått den hjälp de behövde. Det intressanta i den här frågan är att 
30 stycken inte svarat på frågan. Är frågan felformulerad eller är det ett känsligt område? Kan 
det vara svårt för mamman att säga vad som var fel och därför valde att inte svara alls? 30 
stycken är många jämfört med att 57 stycken tyckte att hjälpen var otillräcklig.  
 
Tilläggs matning måste ibland göras på BB och evidens finns för att ge med sked eller kopp 
då en dinapp kan förvirra barnets sug beteende. Detta står även med i de 10 amningsstegen 
(www.who.se). I enkäten svarar 20 % av kvinnorna att de använt kopp eller sked när de skulle 
ge tillägg och 3 % av kvinnorna att de använt flaska. Varför har 3 % av kvinnorna (n=13) fått 
ge med flaska om det är bättre att ge med kopp? Tretton (13) kvinnor är relativt få och här kan 
det vara att kvinnorna själva har bett om att få ge i flaska. De kanske inte har en plan på att 
amma alls och därför vill börja med flaska på direkten. Hur är det då? Även om sjukhuset är 
ett amningsvänligt sjukhus bör väl kvinnan få ha ett eget val, men ett informerat val. Där 
personalen informerar om för och nackdelar och mamman beslutar själv. Har personalen 
”rätt” att lägga sig i om eller varför mamman inte skall amma? Gör personalen det? Resultatet 
visar att en minoritet av kvinnorna har gett tillägg men vi saknar indikationer på varför de 
gjorde det.  
 
Hur mammorna upplevde BB vården i sin helhet svarade majoriteten att upplevelsen var 
positiv och 25 stycken svarade att de var i sin helhet negativa till upplevelsen på BB. Det är 
relativt bra då det är svårt att ha en vård som tillfredställer alla, det som varit intressant är att 
få reda på varför dessa 25 stycken var missnöjda. Då kan ju vården få reda på hur och om de 
skall förbättra sig. I Rudman och Waldenströms artikel från 2007 står det att kvinnorna i deras 
studie angav att för lite personal gjorde vården sämre och även att kvinnorna kände av när 
personalen var stressade. Detta kan ju vara en anledning att mammorna upplever vården som 
negativ. I dagens läge är det ofta sparbeting i landstingen och detta får tillföljd att personalen 
inte blir tillräckligt många, det kan resultera i stressade och för få personal.  
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Sexton procent (n=72) hade varit i kontakt med amningsmottagningen på Uppsala 
Akademiska Sjukhus visar redovisningen av enkäten. Det vore intressant att veta när de tog 
kontakt och på grund av vilken orsak det gjorde det? Blir kvinnorna på BB i Uppsala 
Akademiska Sjukhus erbjudna alternativt informerade om amningsmottagningen vid 
hemgång? Eller hur får de reda på att amningsmottagningen finns? På Uppsala Akademiska 
Sjukhus hemsida står det hur kvinnor kan få kontakt med amningsmottagningen, det står även 
om BB på väg. BB på väg är för de kvinnor som väljer att åka hem tidigare och då får de hjälp 
om de behöver av barnmorskor på BB på väg. Så det är lätt att ta reda på hur kvinnan kan får 
hjälp om hon känner att hon behöver det när det gäller amning om kvinnan bor i Uppsala och 
har tillgång till Internet (Larsson, 2007).  
 
Femtio (50) stycken kvinnor som svarade på enkäten var i kontakt med amningshjälpen på 
Internet. Det är en ideell organisation som kvinnan både kan maila till eller ringa och få 
kontakt med någon amningserfaren kvinna. Kan det vara så att dessa 50 kvinnor tyckte att det 
var lättare att maila någon, att vara mer anonym (Larsson, 2007)? Sjuttiotvå (72) stycken bad 
amningsmottagning om hjälp och 50 stycken bad amningshjälpen om hjälp. Relativt jämna 
siffror, undrar om det är samma kvinnor som har varit i kontakt med båda? Det vore intressant 
att veta.  
 
Nästan alla kvinnor, 94 %, av 450 tillfrågade sa att deras män var positiva till amning redan 
från början. Det är mycket bra, då förutsättningen för att kvinnan skall lyckas amma ökar om 
han har stöd med sig. I Wolfberg et al (2004) studie visade det sig att männen var rädda för att 
amningen skulle förstöra kvinnans bröst, i denna studie tycker jag att motsatsen är bevisad. 
Männen stöder kvinnan från första stund och då tror jag inte att de är rädda för att brösten 
skall förstöras. Det här kan vara en representation från Sverige, att Sverige har goda 
amningskunskaper jämfört med andra länder.  
 
En fråga handlade om vägningsrutiner på BB. En minoritet, 11 %, svarade att de fått väga sitt 
barn före och efter måltiderna. Dessa barn hade kanske problem med amningen, och för att 
kontrollera att barnet verkligen fick i sig mat så vägdes barnet. Som Chin et al (2007), skriver 
så är de vanligaste problemen vid amning bland annat otillräcklig bröstmjölk och då är 
vägning ett sätt att undersöka att mjölken räcker. Det är en liten del som har vägts vid 
måltider, är det en metod om inte använts för att personalen hellre vill använda andra 
metoder? Exempelvis att se om barnet är nöjt samt observera hur amningen fungerar för mor 
och barn paret.  
 
Om kvinnan av någon anledning måste pumpa ur mjölk och ge sitt barn så kan hon antingen 
handmjölka ur bröstet eller pumpa ur bröstet (Svensson & Nordgren, 2002). I undersökning 
svarade 6 % av kvinnorna att de handmjölkat ur bröstet och 12 % att de pumpat ur bröstet. 
Kan det vara så att det är lättare för personalen att visa handpumpen än att visa hur mamman 
kan handmjölka? Det kan vara att kvinnan själv tycker att handmjölka är svårt och själv vill 
pumpa ur med pump. Om barnet av någon anledning inte kan amma själv på bröstet kan 
mamman vara fokuserad på orsaken till att barnet inte kan amma och få inte orkar lära sig 
handmjölka utan vill pumpa. Det är en minoritet som svarat att de pumpade oavsett vilket sätt 
och intressant vore att veta varför de gjorde det. Om barnet var sjukt eller vilka indikationer 
som fanns?  
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5.2 Metoddiskussion 

För att kartlägga vad kvinnor tycker om BB vården i Uppsala ger en enkät en bild av hur 
många som tycker på ett visst sätt. Varför skall enkäter användas och inte intervjuer? Enkäter 
garanterar anonymitet och det resulterar ofta i högre svarsfrekvens (Polit & Beck, 2004). 
Intervjuer ger en djupare förståelse och går in mer noggrant och grundligt i ett 
problemområde. Syftet med studien är att ta reda på vad kvinnors upplevelser. Det säger inte 
så mycket om varför kvinnorna tyckte så men det var heller inte syftet med studien. 
 
Fasta svarsalternativ underlättar för undersökaren. Fasta svarsalternativ går fortare för den 
tillfrågade att skriva och det underlättar för den som skall göra enkäten. För de människor 
som har svårt att uttrycka sig så passar fasta svarsalternativ bättre (Polit & Beck, 2004). 
Studien är uppbyggd av fasta svarsalternativ och som passar bra för den målgrupp som 
studien är inriktad till. Nyblivna mammor har inte så mycket tid och då passar fasta 
svarsalternativ bra. Det som skulle vara bra är att ha större utrymme för att skriva 
kommentarer till de fasta frågorna. Då får den som fyller i enkäten chans att tala om ifall det 
är något annat som härrör frågorna som kvinnan vill förmedla.  
 
Svarsfrekvensen är hög totalt. Tre frågor som inte hade så hög svarsfrekvens var den om 
amningshjälp på BB, om partnern fick lära sig om barnets sök och sug beteende och den om 
kvinnan upplevde BB-vården i sin helhet som negativ. Det kan vara så att dessa frågor var de 
svåraste att svara på för att de handlar om kvinnans känslor och hur de känslorna interagerar 
med personalens förhållningssätt.  
 
Vad gäller amningshjälp lyder frågan ”Jag fick den amningshjälp jag behövde på BB”. Det 
var 7 % (n=30) av de tillfrågade kvinnorna som inte svarade på frågan. Kvinnorna tyckte 
kanske att de fått lite hjälp men inte all amningshjälp som hon behövde. Frågan skulle 
möjligtvis bli bättre besvarade om den omformulerades.  
 
Kvinnan blev tillfrågad om partnern fick lära sig om barnets sök och sugbeteende och där 
svarade 6 % (n=29) inte på frågan. Det är en svår fråga, vad är barnets sök och sug beteende 
och vad ingår i den frågan? Det kanske skulle förtydligas och göras lite enklare för bättre 
svarsfrekvens. 
 
På påståendet om ”BB-vården upplevde jag i sin helhet som negativ” var det 6 % (n=28) av 
de tillfrågade kvinnorna som inte svarade på. Är det även den en för definitiv fråga? Skulle 
det vara bättre med ett till alternativ? För att underlätta för dem som ansåg att det var vissa 
delar som var negativa? På så sätt upptäcks fler intressanta aspekter att forska vidare på.  
Trots allt så var det som mest 30 kvinnor som inte svarade på en av enkätens frågor och det 
var ändå en majoritet som svarade och därmed en hög svarsfrekvens.  
 
Informationsbrevet (se bilaga 2) är skrivet på en A 4 sida och är inte alls attraktivt. Det är 
viktigt att försättsbladet till en enkät är bra och ger en visuell bild så att de som ser enkäten 
blir intresserade och vill vara med. Har denna A 4 sida gjort att vissa kvinnor inte ville svara 
på enkäten? Skulle en ändrad utformning ha gjort att fler blev intresserade och verkligen blev 
insatta i enkäten? För fortsatt forskning inom det här ämnet med liknande enkäter, kan det här 
vara en idé.   
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Urvalet var att kvinnan inte kunde läsa svenska, intrauterin dödfött barn och om barnet var 
allvarligt sjukt.  Dagens samhälle är mångkulturellt och det kan vara så att vissa invandrar 
kvinnor inte fick förfrågan att vara med i enkätstudien. Skulle dessa kvinnor göra att resultatet 
blev annorlunda? Det underlättar om kvinnan kan läsa svenska när hon skall fylla i enkäten då 
det minskar risken för missförstånd.   
 
Reliabiliteten är ett mått som forskaren använder för att undersöka om det som avsetts mätas 
är det som egentligen har mätts. Att undersöka om forskaren använt rätt frågor för sitt ämne. 
Det kan exempel ske om en expert undersöker frågorna (Polit & Beck, 2004). Pilotstudien är 
en bra kontroll på detta och det har gjorts korrigeringar efter pilotstudien som gör att 
validiteten är högre. Christine Rubertsson, Dr Med Vet, lektor, är väl insatt i ämnet amning 
och hon har genom detta ökat validiteten på enkäten i och med att hon varit med och 
konstruerat frågorna.  För att uppnå ytterligare validitet kan studien upprepas och jämföras 
med andra kliniker.  
 
Statistisk analys gör att forskaren får ett bra begrepp om kvantitativa informationer. Annars är 
det lätt hänt att det bara blir en massa med siffror. Deskriptiv statistik används för att beskriva 
och fördela data, t.ex. i procent (Polit & Beck, 2004). Det är ett bra val av analys när studien 
är uppbyggd av enkäter och resultatet forskaren vill få fram är frekvensen och antalet. När 
forskare använder diagram så blir det lättare för de som skall läsa resultatet att verkligen få en 
bra förståelse, då det är både det skriva men även det utritade som ger effekt.  
 
Kvinnorna fick svara på enkäten efter sex månader, har kvinnorna BB-vårdtiden i färskt 
minne då? Människan kommer ihåg det som var väldigt bra och det som var mycket dåligt 
men det som var där i mellan kommer de sällan ihåg. Skulle det vara annorlunda svar om 
enkäten svarades på efter 3 månader postpartum? Kvinnor som precis fått barn är generellt 
okoncentrerade så tidsaspekten kanske inte alls spelar någon roll.  
 
Vad säger då resultatet? Jo, om en forskare använder denna metod får han eller hon fram 
mängden som varit med om en sak. Tillräckligt många säger oss något, men om bara några 
anser en viss sak vad säger det oss? Är dessa helt ointresserade och har bara skrivit dit något 
eller är de just dessa som vi ska gå in djupare på i vidare forskning? En studie upplagd så här 
är bra att ha för att upptäcka saker och är en bra grund för fortsätt forskning. En bred fakta bas 
gör det lättare att fortsätta undersöka men kanske i en annan metod och i en annan form. 
 

6 Kliniska implikationer 
När jag började med det här arbetet så ville jag bland annat undersöka hur personalen skulle 
hjälpa till med amning på ett optimalt sätt. Resultatet påvisar att det finns vissa alternativ som 
barnmorskor kan tänka på: 

• Pedagogisk undervisning till barnmorskor innehållande samtalsmetodik, 
informationsteknik samt mer kunskap om hur informationen till partnern blir optimal. 

• Att som personal arbeta utefter kriterierna för amningsvänligt sjukhus och informera 
och lära personalen detta, för att undvika att råd ges ut som blir svårhanterliga för 
kvinnan, partnern och deras barn.   

• Klinikens PM behöver uppdateras efter studiens resultat och amningsrådgivningen 
standardiseras 
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7 Konklusion 
• 85 % av kvinnorna i studien upplevde BB vården som i sin helhet som positiv och 

majoriteten av kvinnorna ansåg att de fick den amningshjälp de behövde på BB.  
• De tillfrågade kvinnorna i studien fick svara på påstående om partnern fick lära sig 

om barnets sug och sökbeteende, 65 % svarade att det fick de inte.  
• Tillmatning av barn förekommer, men denna studie kan inte visa på vilka 

indikationer som var som till grund för det.   
• Barnmorskans pedagogiska undervisning var inte bra, 63 % av kvinnorna angav att 

de inte blev undervisade i barnets egna signaler och över hälften av de tillfrågade 
kvinnorna svarade att personalen inte informerat kvinnan om den känslomässiga 
omställningen efter man fött barn.  

 

 

8 Förslag på fortsatt forskning 
Det finns flera olika områden att forska vidare på. Att jämföra olika resultat med varandra, 
exempelvis hur de som ammade första gången på förlossningen var mer nöjda med BB 
vården. Att ta hela eller delar av enkäterna och utföra den på ett annat sjukhus för att få en 
undersökning på om resultatet skulle bli snarlikt eller inte. En intressant undersökning kan 
vara att ta kontakt med dem som tyckte att de inte fick den information om den känslomässiga 
omställningen och intervjua dessa för mer information. Det kan dock vara så att det har gått 
för lång tid. Eller så tar forskaren ”nya” kvinnor och intervjuar dessa mer grundligt om hur 
informationen ges på BB för att få mer konkreta tips på undervisning. Fortsatta studier får 
visa om det är mer pedagogisk utbildning och samtalsmetodik som vårdpersonalen är i behov 
av för att kunna ge evidensbaserad amningsrådgivning 
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     Bilaga nr 1 

      

  

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år 

Syfte Metod Resultat 

Bell, L., Goulet, C., 

Tribble, D., Paul, D., 

Bosclair, A & Tronick, 

E.  

 

Mothers and  fathers 

views of the 

interdependence of 

their relationships with 

their infant 

 

Journal of family 

nursing, (2007), 13, 

179-200. 

 

Syftet var att 

undersöka om mamma-

barn och pappa-barn 

relationer står i ett 

inbördes förhållande 

under de första fyra 

månaderna postpartum. 

En hypotetisk 

genererande studie, 

med analys av 

kvalitativa data, med 

18 föräldrar par som 

medverkade.  

 

Föräldrar upplevde att 

den första veckan 

postpartum var 

relationen med barnet 

som en sammanhållen 

enhet. Efter 6 veckor 

från förlossningen var 

det en oorganiserad 

enhet och efter 16 

veckor var relationen 

mer integrerad.  

Tänkvärt är att det är 

en svår sak att blida 

familjära relationer i 

tidigt föräldraskap, 

detta spelar roll i det 

fortsatta byggandet av 

den nya familjen.  

 

Chin, L., Amir,L.  

 

Survey of patients 

satisfaction with the 

Breastfeeding 

Education and Support 

Services, BESS; of the 

royal woman’s hospital 

in Melbourne.  

 
BMC Health Services 

research, (2008), 8:,83. 

 

Syftet med projektet 

var att erhålla en 

mätbar anonym 

granskning av klienters 

tillfredsställelse av 

Breastfeeding 

Education and Support 

Services, BESS, på the 

Royal Woman`s 

Hospital.  

En anonym 

deskriptiv studie där 

126 kvinnor fick 

förfrågan med 48 % 

svarsfrekvens.  

56 % svarade att 

kvaliteten på Bess var 

bättre än de förväntat 

sig. De mest vanliga 

amningsproblemen var 

svårt att lägga barnet 

till bröstet, 

bröstvårtsproblem, för 

lite mjölk samt 

smärtsam amning. 

Erlandsson, K., Dsilna, 

A., Fagerberg, I & 

Christensson, K.  

 

Skin-to-skin care with 

the father after 

Cesarean birth and its 

effect on newborn 

crying and prefeeding 

behavior. 

 

Birth, (2007), 34, 105-

114. 

Syftet var att jämföra, 

effekterna av hud mot 

hud vård när det gäller 

gråt och före matnings 

uppträdande hos 

fullgångna friska 

nyfödda som förlösts 

med kejsarsnitt, med 

traditionell omvårdnad 

i en barnsäng , under  

de första två timmarna 

efter förlossningen.  

En randomiserad 

kontrollerad 

undersökning där 29 

pappa-barn par 

medverkade.  

De främsta resultatet 

visar att nyföddas gråt 

uppträdande minskade 

då de låg hud mot hud 

med sin pappa efter 

kejsarsnittet. Dessa 

bebisar grät mindre än 

den jämförande 

kontrollgruppen. De 

som fick hud mot hud 

vård av pappan visade 

även på att snabbare bli 

lugna än i den 

jämförande gruppen.  

 

 



Furber, C & Thomson, 

A 

 

Breastfeeding practice 

in the UK: midwives` 

perspectives 

 

Blackwell Publishing, 

maternal and child 

nutrition, (2008), 4, 
44-54. 

 

Syftet var att 

undersöka engelska 

barnmorskors 

upplevelser när det 

gäller amnings 

rådgivning. 

En kvalitativ studie 

med grounded theory 

principer, där 30 

kvinnor på 2 

kvinnokliniker 

medverkade.  

 

Barnmorskorna i 

studien rapporterade att 

när de arbetade med 

amning försökte de att 

ge realistiska råd och 

adekvat information. 

Minimera 

fundersamhet för 

mammorna i form av 

olika råd av olika 

personer. Det visade 

sig dock att råd som är 

i konflikt med varandra 

inte behöver vara 

felaktiga råd. 

Graffy, J & Taylor, J 

 

What information, 

advice and support do 

woman want with 

breastfeeding? 

 

Birth, (2005), 3:3, 179-

186. 

 

 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

perspektiv på den 

information, de råd 

samt den support de får 

angående amning. 

En kvantitativ tematisk 

analys med 685 

medverkande 

Många kvinnor var 

positiva till sina 

upplevelser, dock fanns 

dem som inte var det. 

Dessa uttryckte brist på 

information och stöd 

som det som var mest 

negativt.  

Den tematiska 

analysen identifierade 

5 komponenter av stöd 

som kvinnor ville ha. 
Hannula, L., 

Kaunonen, M., & 

Tarkka, M-T. 

 

A systematic review of 

professional support 

interventions for 

breastfeeding 

 

Journal of Clinical 

Nursing,, (2007), 17, 
1132-1143. 

 

Syftet var att beskriva 

hur amning blir 

professionellt 

stödjande under 

graviditeten, under 

förlossning samt under 

BB vårdtiden, samt 

även utreda hur 

effektivt ingripande av 

amningsstöd är. 

En systematisk 

recension av 36 artiklar 

som två intervjuare 

analyserade. 

Ingripande i amning 

som sträcker sig från 

graviditet, genom 

förlossning till 

postnatal perioden är 

mer effektiv än 

ingripande som sker 

under kortare period.  

Effektiva råd som är 

interaktiva och 

involverar mammor 

som är med och 

konverserar är 

effektivt. Praktisk 

hands-off inlärning 

kombinerat med råd 

och uppmuntran är 

effektivt. Postnatalt är 

det effektivaste råden 

telefonrådgivning och 

hembesök.   

 



 
Hildingsson, I. 

 

Kvinnors förväntningar 

på och upplevelser av 

vård under graviditet 

och förlossning 

 

Avhandling av 4 

artiklar (2003) 

Stockholm Retroprint 

 

Att beskriva kvinnors 

förväntningar på 

mödrahälsovård och 

deras upplevelser av 

vården under graviditet 

samt ta reda på 

kvinnors inställning till 

kejsarsnitt, 

hemförlossning och 

ABC vård.  

En epidemiologisk 

undersökning (KUB-

studien) där 3061 

kvinnor medverkade. 

Kvinnor upplevde att 

de inte fick åka hem 

när de vill under BB 

vården tiden samt att 

de ville stanna på BB 

tills amingen kommit 

igång, Stöd i form av 

flexibla 

återverksamheter i 

form av telefonsamtal 

eller återbesök var 

essentiellt.  

Larsson, M. 

 

A descriptive study of 

the use of the Internet 

by woman seeking 

pregnancy-related 

information 

 

Midwifery, (2007), 2,  

Syftet var att 

undersöka om gravida 

kvinnor använder 

Internet för att få tag i 

graviditets relaterad 

information, samt hur 

trovärdigt kvinnorna 

tror att informationen 

är och om de diskuterar 

informationen med sin 

barnmorska.  

En deskriptive, cross 

sectional studie med 

väntrums enkäter där 

182 kvinnor 

medverkade.  

91 % av kvinnorna 

hade tillgång till 

Internet och 84 % av 

dessa använde sig av 

Internet för att få 

graviditets relaterad 

information. De flesta 

ansåg att informationen 

var tillförlitlig då 

informationen stod på 

flera Internet sidor. 70 

% diskuterade inte 

informationen med sin 

barnmorska.  

Manhire, K., Hagan, 

A., & Floyd, S.  

 
A descriptive account 

of New Zealand 

mothers responses to 

open-ended questions 

on their breast feeding 

experiences 

 

Midwifery, (2007), 23, 

372-381. 

Syftet är att beskriva 

Nya Zeeländska 

mammors amnings- 

upplevelser. 

En deskriptiv kvalitativ 

enkätstudie där 153 

kvinnor svarade på 

enkäten.  

 

Amningsupplevelser 

kan skadas av 

psykologiska faktorer, 

olika råd från 

professionella 

vårdgivare och 

negativa influenser 

från omgivningen. De 

kan överkommas om 

mamman var uthållig, 

säker, samt upplevde 

välbefinnande. 

Moore, ER., Anderson, 

GC & Bergman, N.  

 

Early skin-to-skin 

contact for mothers and 

their healthy newborn 

infants 

 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 

(2007), 3.  

 

Syftet med studien är 

att undersöka 

effekterna av tidig hud-

mot-hud kontakt vad 

gäller amning, 

uppförande, och 

psykologisk adaption i 

de friska mor och barn 

förhållandet. 

En randomiserad och 

quasi randomiserad 

klinisk undersökning 

av 30 studier med 1925 

mor och barn par som 

medverkande. 

Signifikant skillnad 

och positiva effekter på 

tidig hud-mot-hud 

kontakt vad gäller 

amning och amnings 

durationen, en till fyra 

månader postpartum, 

visar studien.  



 
Nelson, A 

 

Maternal-Newborn 

nurses experiences of 

inconsistent 

professional 

breastfeeding support 

 

Journal of advanced 

nursing,(2007), 60, 29-

38. 

 

Syftet är att beskriva 

meningen och 

betydelsen av 

fundamentala element 

av inkonsekventa, 

professionella 

amningsråd som 

uppenbarar sig genom 

erfarna 

barnsjuksköterskor på 

ett sjukhus.  

 

En existentiell 

fenomenologisk 

undersökning 

Inkonsekventa 

amningsråd angående 

professionellt 

amningsstöd är direkt 

relaterade till det 

faktum att stödja 

amning är en dynamisk 

process.  

Rudman, A & 

Waldenström, U. 

 

Critical views on 

postpartum care 

expressed by new 

mothers 

 

BMC Health services 

research (2007), 7,178. 

 

Syftet är att beskriva 

kvinnors negativa 

upplevelser av 

postpartum vård, 

uttryckt i deras egna 

ord.  

 

En cohort baserad 

studie där 2783 

svensktalande kvinnor, 

ur den så kallade KUB 

studien medverkade.  

 

Kvinnorna gav 

detaljerad beskrivning 

om deras upplevelser 

exempelvis brist på 

möjlighet att vila och 

återhämta sig, 

svårigheter att få 

individuell information 

och amningsstöd samt 

att kvinnorna fick rätt 

symtom lindring. 

Resultatet kunde 

presenteras i sex 

rubriker. 
Svensson, K., 

Matthiesen, A-S., & 

Widström, A-M.  

 

Nigh rooming-in: Who 

decides? An example 

of staff influence on 

mothers attitude. 

 

Birth, (2005), 3:2, 99-

106. 

 

Syftet var att 

undersöka om 

mammor på Karolinska 

sjukhuset var 

tillsammans med sitt 

barn hela natten och 

för det andra om 

attityden hos mödrarna 

vad gällde detta ämne 

och hur deras känsla 

för sammanhörighet 

var. 

Demografisk 

undersökning där 111 

mammor färdiggjorde 

formuläret. 

De flesta av 

mammorna var 

positiva till att ha sitt 

barn hos sig om natten. 

Mammor som inte sov 

med sina barn visade 

på att det var mindre 

viktigt med närhet till 

sin bebis än de som sov 

tillsammans med sitt 

barn. 



 
Thorp, S., Krause, E., 

Cukrowicz, K., & 

Lynch, T. 

 

Postpartum partner 

support, demand –

withdraw 

communication, and 

maternal stress.  

 

Psychology of woman 

Quarterly, (2004), 28, 
362-369. 

 

Syftet är att fastställa 

om det finns ett 

samband mellan 

missnöje med sin 

partners stöd och 

mödrars stress i 

postpartum perioden, 

samt även undersöka 

om denna förening är 

medlad mellan partners 

kommunikation 

En undersökande 

studie där 49 kvinnor 

medverkade.  

Resultatet visar att det 

finns missnöje mellan 

partnerns stöd och 

mammors stress. Visar 

på att mammors krav 

på förändring och 

pappors ofta 

återhållsamhet vad 

gäller detta skapat 

stress.  

Waldenström, U. 

 

Effects of birth centre 

care on father’s 

satisfaction with care, 

experience of the birth 

and adaptation to the 

fatherhood.  

 

Journal of 

reproductive and infant 

psychology, (1999), 17, 
357-368. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka effekten 

av BB:s rutiner vad 

gäller pappors 

tillfredsställelse av 

omvårdnaden, deras 

upplevelser av 

förlossningen och 

deras anpassning till att 

bli pappa. 

Studien var en del av 

en kvantitativ 

kontrollerad, 

jämförande stickprovs 

undersökning, 1143 

medverkade. 

Gruppen som var mer 

centrerad runt barnet 

och pappan hade mer 

positiva upplevelser 

både intrapartum och 

postpartum än vad 

standard BB vårds 

gruppen hade. 

Attityderna vad gäller 

personalen var mer 

positiva och papporna 

kände sig mer 

respektfullt bemötta i 

gruppen som var mer 

centrerade runt barnet.  

 



 
Walker, M. 

 

Breastfeeding--good 

starts—good outcomes 

 

Journal of perinatal 

neonatal nursing 

(2007), 21, 191-197. 

 

Syftet är att beskriva 

strategier för att få 

optimal amning under 

de första 48 timmarna 

samt att utreda vad 

mammor behöver veta 

innan de lämnar 

sjukhuset. 

 

Litteraturstudie av 66 

artiklar. 

Varje sjuksköterska eller 

barnmorska som arbetar 

på mödravårdscentral 

eller på sjukhus som 

handhaver nyförlösta 

kvinnor har möjlighet 

att påverka kvinnors 

amningsupplevelser, i 

detta ingår även att 

hjälpa till att lära sig 

amningsknepen tidigt.   

Wolfberg, A., Michels, 

K., Shields, W., 

O`campo, P., Bronner, 

Y & Bienstock, J.  

 

Dads as breastfeeding 

advocates: Results 

from a randomized 

controlled trial of an 

educational 

intervention.  

 

American journal of 

Obstetrics and 

Gynecology, (2004), 

191,708-712. 

 

 

Syftet med studien var 

att testa ett ingripande; 

att eliminera 

missuppfattningar 

genom utbildning, att 

”lära” pappor hur de 

kan bli advokater till 

sina partner vad gäller 

amning samt att lära 

pappor hur de kan 

arbeta med sin kvinna 

för att få en fungerande 

amning 

En randomiserad 

kontrollerad 

undersökning.  

567 gravida kvinnor 

tillfrågades att 

medverka.  

Amning gjordes av 74 

% av de kvinnor vars 

män var en 

undervisningsgrupp. 

Jämfört med 

kontrollgruppen som 41 

% av kvinnorna 

ammade.  

 

Wallace, L., Dunn, O,. 

Alder,E., Inch,S., Hills, 

R., & Law,S.  

 
A randomised-

controlled trial in 

England of a postnatal 

midwifery intervention 

on breast-feeding 

duration 

 

Midwifery, (2006), 22, 

262-273. 

Syftet är att utreda om 

”hands-off” 

omvårdnad postpartum 

av barnmorskor ger 

bättre amningsduration 

än utan ovanstående 

omvårdnad vad gäller 

position och 

samanhörighet med 

den nyfödda.   

En jämförande 

interventionsstudie 

där 370 kvinnor 

medverkade. 

Studien visade att den 

experimentella gruppen 

mer ofta höll sin bebis 

rätt och fick ”hands-off” 

råd men i 

kontrollgruppen 

”bondade” och 

ammades fler bebisar. 

Vad gäller längden på 

amning var det ingen 

större skillnad mellan 

grupperna. 

 



 
Zwedberg, S., 

Wickman, M., & 

Negussie, B.  

 

Barns uppfödning 

under BB –tiden i 

Stockholms läns 

landsting- en 

kartläggning under 

våren 1999. 

 

Vård i Norden,(2003), 

23, 21-26. 

Att kartlägga barns 

uppfödning under BB-

tiden, med fokusering 

på: 

• Hur stor andel 

av barn på BB 

erhåller tillägg 

utöver amning, 

• Vad ges som 

tillägg 

• Vilka 

indikationer 

som tillägg ges 

• Vilket sätt som 

tillägg ges 

• Vem som 

ordinerat 

tilläggen: 

barnmorskan 

eller 

barnläkaren, 

och 

Om hänsyn tar till 

risken för framtida 

allergier vid val av 

tillägg. 

En beskrivande 

kvantitativ studie med 

2 olika enkäter 

uppbyggda av fasta 

svarsalternativ.  

 

Studien visade att 

många barn tillmatades 

med 

mjölkersättningspreparat 

och författarna tror att 

det är tidsbristen som ör 

orsaken till detta och 

amning tar tid och kan 

vara svårt och 

barnmorskans arbete är 

bland annat att ge 

föräldrar kunskap, stöd 

och information om 

amingen fördelar.   

 

 



 



 



 



 



 



 


