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1 Inledning 
Författarna till den här tänkta studien är barnmorskestuderande vid Mälardalens högskola i 

Västerås. Vi vill fördjupa oss i mödrars upplevelse av amning efter planerat kejsarsnitt. Båda 

författarna har mött kvinnor med ett problematiskt förhållningssätt till amning efter 

kejsarsnitt och vår upplevelse är att kvinnor efter kejsarsnitt har svårare att komma igång 

med amningen och att upprätthålla den än kvinnor som fött vaginalt. Vår förförståelse är att 

detta beror på att den förberedelse som sker inför amning vid vaginal förlossning, i form av 

kraftigt hormonpåslag, uteblir vid kejsarsnitt. Författarna har därför i denna planerade 

studie valt att fokusera på kvinnor som förlösts med planerat kejsarsnitt då förlossningen ej 

startat hos dem.  

Det finns studier som påvisar skillnader mellan kvinnor som fött vaginalt och förlösts med 

kejsarsnitt avseende bland annat hormonpåslag, smärta, amningslängd och 

amningsproblematik. Flera studier påvisar att kvinnor efter genomgånget kejsarsnitt behöver 

mer stöd i amningsprocessen än kvinnor som fött vaginalt. Det finns även forskning som 

belyser kvinnans upplevelse av kejsarsnitt och bröstsymptom efter kejsarsnitt. Författarna 

har dock svårt att finna studier som belyser kvinnans upplevelse av amning efter kejsarsnitt 

och vill därför undersöka detta. Med den här studien vill vi fördjupa förståelsen för dessa 

kvinnor för att bättre kunna bemöta dem och deras behov av amningsstöd. 

2 Bakgrund 

2.1 Definitioner och begrepp 
Amning ger barnet den näring det behöver för tillväxt och utveckling och ger närhet, trygghet 

och värme samt stärker mor-barnrelationen. Barnet kan antingen enbart ammas, delvis 

ammas eller ej ammas (Weimes, Gustafsson & Gustafsson, 2008). Enligt Socialstyrelsen 

(2012) avses med enbart ammande att barnet endast får bröstmjölk samt vitaminer och 

läkemedel, delvis ammande avser barn som utöver bröstmjölk och vitaminer även fått 

bröstmjölksersättning, smakportioner, välling och/eller annan kost. Ej ammande är barn 

som inte över huvud taget fått bröstmjölk. Socialstyrelsen följer Världshälsoorganisationen 

(2002) som rekommenderar enbart amning under sex månader och därefter delvis amning 

med tilläggskost i två år eller längre, så länge mor och barn vill. I den här studien har vi valt 

att inkludera både enbart ammade och delvis ammade i begreppet amning.  

Hud-mot-hudkontakt innebär att barnet ligger naket mot förälderns nakna hud. Det stärker 

föräldra-barnrelationen och anknytningen, stimulerar mammans bröstmjölkproduktion och 

barnets kommande förmåga att kunna amma från bröstet. Detta har betydelse för den 

kommande amningsframgången och det är viktigt att vårdpersonal informerar mamman om 

detta (Wimers et al., 2008).  

Anknytning menas med att barn och förälder knyter an till varandra. Barnets psykologiska 

band, den varaktiga relationen mellan föräldrar och barn, utvecklas genom anknytning 

(Karlsson, 2012).  

Kejsarsnitt kategoriseras enligt Svensk förening för obstetrik och gynekologi (2010) i fyra 

olika grupper efter indikation: 
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 Kategori 1 – Omedelbar indikation vid livshot för mor och barn. Definieras även som 

urakut och katastrofsnitt. 

 Katergori 2 – Akut indikation för mor eller barn, dock ej omedelbart livshotande 

 Kategori 3 – Halvakut indikation, dock utan maternell eller fetal påverkan 

 Kategori 4 – Elektiv indikation med minst 8 timmars framförhållning 

I den här studien har vi valt att fokusera på elektivt kejsarsnitt och väljer att kalla det för 

planerat kejsarsnitt. 

 

2.2 Aktuellt kunskapsläge 

2.2.1 Statistik 

Kejsarsnitt är associerat med sjunkande amningssiffror (Zanardo et al., 2010). I det 

medicinska födelseregistret kan det utläsas att antalet kejsarsnitt har ökat de senaste tre 

decennierna, från 5 % 1970 till 17 % 2013. Frekvensen varierar dock regionalt och är högst på 

Gotland och i Stockholm där mer än 20 % av kvinnorna förlöses med kejsarsnitt. Av de som 

förlöstes med kejsarsnitt år 2011 var ungefär hälften akuta och hälften planerade 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen (2005) skrev att den troliga orsaken till ökningen 

beror på populationsförändringar såsom ökad maternell ålder, antal graviditeter, nationalitet 

och ökande BMI hos blivande mödrar samt att ett ökande antal kvinnor lider av 

förlossningsskräck. Samtidigt som kejsarsnittsfrekvensen ökar minskar amningsfrekvensen. 

Enligt Socialstyrelsen (2012) har andelen ammade stadigt minskat det senaste decenniet. Det 

förekommer dock regionala skillnader inom amningen.  

2.2.2 Amning i mindre utsträckning och senare efter kejsarsnitt 

Forskning har visat att kvinnans obstetriska upplevelse påverkar hennes amningsbeteende 

(Cakmak & Kuguoglu, 2006). Enligt Chalmers et al. (2010) började lika många kvinnor 

amma efter kejsarsnitt som efter vaginal förlossning. Kvinnor som förlöstes med kejsarsnitt 

la dock barnet senare till bröstet och ammade i mindre utsträckning över tid. Zanardo et al. 

(2010) fann att amning i födelserummet var signifikant lägre och skedde senare hos dem som 

förlösts med kejsarsnitt än dem som fött vaginalt. Den lägre amningsfrekvensen stöds i 

studien av Klint Carlander, Edman, Christensen, Andolf och Wiklund (2009) som fann att 

kvinnor som förlösts med kejsarsnitt ammade i mindre utsträckning efter både tre och nio 

månader.  

Enligt Baxter (2008) fick barn som har förlösts med kejsarsnitt modersmjölksersättning i 

högre grad än de som fötts vaginalt. Detta styrks av Chalmers et al. (2010) som skrev att barn 

som förlösts med kejsarsnitt fick prova bröstmjölksersättning i större utsträckning än andra. 

Amningsstarten hos kvinnor som förlösts med kejsarsnitt var fördröjd jämfört med dem som 

fött vaginalt (Zanardo et al., 2010), detta menade Cakmak och Kuguolglu (2006) var en effekt 

av anestesin från kejsarsnittet. Velandia, Uvnäs-Moberg och Nissen (2011) visade i sin studie 

att amning efter kejsarsnitt var fördröjd med mer än en timme jämfört med de som fött 

vaginalt. De menade att fördröjningen sannolikt berodde på att barnet var mindre alert och 

hade mindre lust att suga efter kejsarsnitt på grund av lägre nivåer av katekolaminer och 

oxytocin jämfört med vaginalt förlösta barn. 
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I Nissen, Uvnäs-Moberg, Svensson, Stock, Widström och Winbergs (1995) studie påvisades 

att även mamman hade påtagligt lägre oxytocin- och prolaktinnivåer efter kejsarsnitt jämfört 

med vaginalt förlösta kvinnor. Studien visade att kvinnorna som förlösts med kejsarsnitt 

hade lägre nivåer av dessa hormoner direkt efter kejsarsnittet och två dagar efteråt. 

Forskarna fann ett tydligt samband mellan moderns oxytocinnivåer och hur länge barnet 

enbart ammades, låga oxytocinnivåer efter födelsen bidrog till att enbart amning avslutades 

tidigare. 

2.2.3 Negativa faktorer 

Flera studier har visat på att postoperativ smärta efter kejsarsnitt påverkade amningen 

negativt (Chakmak & Kuguolglu, 2006; Karlström, Engström-Olofsson, Norbergh, Sjöling & 

Hildingsson, 2007; Manhire, Hagan & Floyd, 2007). Smärtan gjorde att mamman hade svårt 

att hålla barnet i en bra position för amning och bidrog till att situationen blev obekväm 

(Chakmak & Kuguolglu, 2006; Manhire et al., 2007). I studien av Karlström et al. (2007) 

fann man att 62 % av kvinnorna upplevde deras förmåga att vårda barnet påverkades 

negativt av smärtan det första dygnet efter kejsarsnitt. En tredje del av kvinnorna upplevde 

att amningen påverkades negativt av den postoperativa smärtan.  

Enligt Klint Carlander et al. (2009) upplevdes amning stressande och obekvämt under 

barnets andra levnadsdygn av samtliga mammor i studien och i studien av Hsien, Fu, Long 

och Lin (2011) fann man att postpartumstress ledde till ökade bröstsymtom. I samma studie 

fann forskarna att kvinnor som ammade barnet direkt på operationsbordet efter kejsarsnitt 

hade mer bröstsymptom än de vaginalt förlösta, samt att den stress hon redan kände efter 

snittet ökade. Detta påverkade amningen negativt längre fram. I studien framgick dock inte 

under vilka förhållanden amningen initierades, om amning forcerats med hjälp av ”hand-on” 

eller ej. 

Två studier visade på orsaker till att kvinnan slutade att amma; enligt Baxter (2008) var detta 

för lite mjölk, bristande självförtroende, smärta, svårigheter med anknytning, sjukdom och 

bristande stöd från vårdpersonal. I studien av Manhire et al. (2007) uppgav kvinnorna 

orsaker till avslutad amning vara behov av mer självständighet, kvinnorna upplevde det som 

att båda parterna var redo för att sluta amma, barnet sög bra men mamman upplevde att det 

alltid var hungrigt och att barnet inte gick upp i vikt. 

Chalmers et al. (2010) poängterar vikten av att när möjlighet till kejsarsnitt diskuteras med 

blivande föräldrar ta upp de komplikationer och amningssvårigheter som mamman sannolikt 

kommer att uppleva (Chalmers et al. 2010). 

2.2.4 Extra stöd behövs  

Flertalet studier visade på vikten av att stödja kvinnan med amningen efter genomgånget 

kejsarsnitt (Baxter, 2008; Chakmak & Kuguolglu, 2006; Chalmers et al., 2010; Manhire et 

al., 2007 & Weimers et al., 2006). Manhire et al. (2007) fann emellertid i sin studie av 

kvinnors amningsupplevelse att de fick dåligt professionellt stöd och att råden var 

inkonsekventa, bland annat gällande position och amningsteknik. För att optimera amningen 

underströk Hiesen et al. (2011) vikten av att kvinnan får initiera amningen i en miljö som är 

bekväm, varm, säker och privat.  

I studien av Chalmers et al. (2010) påtalades vikten av att mammorna får den hjälp de 

behöver och att barnet bör ligga hud-mot-hud för att främja amningen. Även Velandia et al. 

(2011) fann att tidig hud-mot-hud kontakt efter kejsarsnitt hade en positiv inverkan på 
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amningen samt att amningsstarten initierades tidigare. Forskarna underströk att barnet ska 

ligga med oavbruten hud-mot-hudkontakt hos mamman efter kejsarsnittet för att amningen 

skulle optimeras. Om det av medicinska skäl inte är möjligt bör barnet med fördel ligga hud-

mot-hud hos pappan istället.  I studien av Marhire et al. (2007) framkom att kvinnorna 

behövde se tecken på framsteg för amningen för att fortsätta amma och forskarna skrev att 

partners stöd och engagemang hade stor betydelse för att mamman ska fortsätta amma de 

första veckorna.  

Klint Carlander et al. (2009) studerade skillnaden mellan kvinnor som begärde kejsarsnitt 

och de som genomgick kejsarsnitt på obstetrisk indikation. De fann att kvinnor som begärde 

kejsarsnitt var mer sårbara i amningssituationen och var i behov av ett mer omfattande stöd 

än den andra gruppen. 

Chakmak och Kuguolgul (2006) fann i sin studie att kvinnor som förlösts med kejsarsnitt 

mer sannolikt kommer att behöva stöd och hjälp med amningen jämfört med dem som fött 

vaginalt. Vidare skrev de att dessa kvinnor behövde mer professionell hjälp i den tidigare 

spädbarnsperioden, framförallt med avseende på hur mamman skulle hålla barnet vid 

amningen. I studien av Weimers et al. (2006) uppgav mammorna att de behövde stöd och 

assistans vid amningsstart, hjälp med att positionera barnet samt handledning i att erbjuda 

barnet bröstet på ett enkelt sätt. Forskarna undersökte även i studien hur kvinnor upplevde 

”hands-on” vid stöd av amningsstart. I studien syftade ”hands-on” till att vårdpersonalen 

oväntat och handgripligen tar tag i kvinnans bröst och barnets huvud och för barnet till 

bröstet. Kvinnorna upplevde ”hands-on” som obehagligt och att det var integritetskränkande.  

 

2.3 Teoretisk referensram 
I vår tänkta studie utgår vi från Gustafssons (2004) teori om bekräftande omvårdnad. Enligt 

Gustafsson påverkas våra upplevelser av och vår självbedömning genom möten med andra. 

Bekräftande möten är värdefulla då de ökar värderingen av oss själva och på så vis minskar 

vår sårbarhet. Det övergripande målet för bekräftande omvårdnad är att stärka personens 

livskompetens, dess jagrelation och uppfattning om sig själv genom omvårdnadshandlingar 

enligt SAUK-modellen. SAUK-modellen står för olika omvårdnadsmål; S står för att uttrycka 

sympati, stödjande av personers resurser i form av ökad trygghet och säkerhet samt 

personstöd. A står för en accepterande och tillåtande dialog i omvårdnadsprocessen, för att 

skapa frihet och öppenhet. U står för upplevelse och syftar till att vårdgivaren skall förstå och 

stödja personen i den situationen den upplever här och nu, och att därigenom stärka 

personens egen känsla av att vara unik och särskild.  K står för kompetens och syftar till att 

hitta personens egna resurser, erfarenheter och kunskaper samt det stöd personen 

efterfrågar. 

 

2.4 Problemformulering 
Forskning visar på ett tydligt samband mellan kejsarsnitt och ökad amningsproblematik. 

Mödrar som förlösts med kejsarsnitt initierar amning senare, slutar amma tidigare och ger 

sitt barn modersmjölksersättning i större utsträckning än dem som fött vaginalt. 

Amningsproblemtiken kan härledas till smärta efter kejsarsnittet, svårigheter att positionera 

barnet fördelaktigt, biverkningar av anestesin och till hormonella faktorer. Mödrars 
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upplevelse av amning efter genomgånget planerat kejsarsnitt är dock knapphändigt 

beforskad. 

Med studien vill författarna öka förståelsen för dessa kvinnor och på så vis kunna ge dem 

bättre stöd. Detta stöd gynnar inte enbart den ammande kvinnan utan i förlängningen även 

hennes barn och partner. 

3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva mödrars upplevelser av amning efter planerat kejsarsnitt. 

4 Metod 

4.1 Studiedesign 

Författarna har valt en kvalitativ ansats som studiedesign och materialet kommer att 

analyseras med innehållsanalys. Enligt Polit och Beck (2012) innebär kvalitativ ansats en 

strävan efter att undersöka informanternas verklighet och uppfattningar som inte tidigare är 

kända och resultatet är överförbart. Enligt Friberg (2012) syftar kvalitativa studier till att öka 

förståelsen för hur livet gestaltar sig för människor i relation till bland annat hälsofaktorer. 

Med kvalitativ ansats kan man undersöka människor upplevelser, erfarenheter och 

förväntningar. 

 

4.2 Urval 
Enligt Ryen (2004) skall antalet deltagare i en kvalitativ studie vara tillräckligt många för att 

spegla bredden av deltagarna och tillräckligt många för att få tillfredställande information. 

Författarna gör bedömningen att 8 till 10 informanter är ett rimligt antal. 

Författarna har grundat inklusions- och exklusionskriterier enligt Polit och Becks (2012) 

riktlinjer och kommer att använda kriterieurval. 

Inklusionskriterier - Genomgånget planerat kejsarsnitt och fött ett friskt barn. 

Informanterna ska kunna utrycka sig verbalt på svenska. Friska först- och omföderskor. 

Exklusionskriterier – Sjukdom under och efter graviditet, t ex havandeskapsförgiftning och 

diabetes. Rökning under och efter graviditet. Apgar under 7. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamling till studien kommer att ske genom halvstrukturerade intervjuer under 

ljudupptagning. Halvstrukturerade intervjuer kännetecknas enligt Ryen (2004) av att man 

innan intervjun har ställt upp huvudfrågor och teman men utan att i detalj förutbestämt 

formuleringar och ordningsföljd. En halvstrukturerad intervju har många likheter med ett 

vanligt samtal men innehåller ett större antal frågor som intervjuaren önskar få svar på.  
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4.4 Genomförande 

Kontakt med informanter kommer att skapas genom barnmorskor vid tre 

mödravårdscentraler i Mellansverige. Vid val av mödravårdscentraler kommer författarna att 

eftersträva en spridning av socioekonomisk grupp och etnicitet. 

Inklusions- och exklusionskriterier kommer att delges barnmorskorna vid de valda 

mödravårdscentralerna som gör ett urval efter dessa kriterier bland de kvinnor som kommer 

till eftervårdsbesöket 6-12 veckor efter förlossningen. Vid eftervårdsbesöket blir dessa 

kvinnor informerade skriftligt och muntligt om studien och om samtycke ges informerar 

barnmorskan författarna som tar kontakt med informanterna. Intervjun kommer att ske 

inom en månads tid efter kontakt i informanternas hem eller i den miljö de själva önskar. 

Författarna väljer att hålla intervjuerna i hemmiljö då det är en miljö som informanterna är 

trygga i samt med hänsyn till deras nyfödda barn.  

 

4.5 Intervjuguide 
Under intervjuerna kommer ett antal halvstrukturerade frågor med följdfrågor att ställas till 

kvinnorna om deras upplevelse av amning. Frågorna delas in i teman efter de områden 

författarna önskar undersöka. Hur frågornas ställs och dess innebörders ordning avgörs 

vartefter intervjun fortlöper. 

Attityder 

 Inledningsvis; kan du berätta om din amningsupplevelse? 

 Vad tänkte du om amning under graviditeten? 

 I vilken utsträckning har du velat amma? 

 Hur har du upplevt amningen fram tills idag? 

Amning efter födelsen 

 Hur var första kontakten med barnet efter kejsarsnittet? 

 När skedde första amningsförsöket? 

 Hur upplevde du amningen de första dagarna efter kejsarsnittet? 

 Vad fick du för amningsstöd på sjukhuset?  

Amning efter hemgång 

 Har du upplevt problematik med amningen? I så fall på vilket sätt? 

 Har ditt barn fått modersmjölksersättning? I så fall i vilken utsträckning? 

 Vad har din partner för inställning till amning? 

 Hur har din partner stöttat dig i amningen? 

 Har du upplevt stöd från vården efter hemgång avseende amningen? 

 Har du förslag på hur vården kan vara ett bättre stöd för ammande kvinnor? 

 Vad önskar du hade varit annorlunda rörande din amningsupplevelse? 

 Avslutningsvis; är det något du vill tillägga? 
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4.6 Analysmetod 

Intervjuernas ljudupptagning kommer att transkriberas och analyseras med latent 

innehållsanalys enligt Forsberg och Wengströms (2013) metodbok. Det innebär att forskaren 

systematiskt och stegvis klassificerar data för att kunna identifiera meningsbärande enheter 

ur texten och koda kategorier och underkategorier. Centrala teman identifieras samt teorier 

och modeller utvecklas. Genom att analysera data induktivt baseras data på mönster, teman 

och kategorier. På så vis blir forskaren medveten om mönster och kategorier som inte är 

tydligt uttalade. Induktivt menas med att forskaren utgår från den enskilda till det allmänna 

genom att på ett objektivt sätt samla in data om sitt problemområde och därigenom skapa 

nya begrepp och teorier. Genom intervjuer om upplevelser gällande ett område kan nya 

modeller utvecklas. 

 

4.7 Tänkt tidsplan 
Skriftlig information om studien kommer att skickas till valda mödravårdscentraler i augusti 

2013. Datainsamling i form av intervjuer kommer sedan att ske fortlöpande under september 

och oktober. Transkription av ljudupptagning kommer att ske i november och analys samt 

sammanställning av resultatet i december. Examination av studien förväntas ske inom 

Mälardalens högskolas tidsram.  

5 Forskningsetiska aspekter 
I genomförandet av den här studien tar vi hänsyn till Belmontrapporten där tre etiska 

principer som måste tas hänsyn till identifieras. Forskarna har en skyldighet att minimera 

skada och maximera behållningen av studien och intentionen av studien måste vara till nytta 

för deltagarna eller andra människor. Respekt för den mänskliga värdigheten och hennes rätt 

till självbestämmande måste visas. Dessutom måste rättvisa i fråga om deltagarnas rättighet 

till ett rättvist bemötande och privatliv råda (Polit & Beck, 2012).  

Författarna tar även hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om den aktuella 

forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva får 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i 

undersökningen skall få största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter skall 

skyddas så att obehöriga ej kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som 

samlats in om enskilda personer endast får användas I forskningsändamål. 

 

Vi är medvetna om att amning många gånger är ett känsligt ämne för nyblivna mödrar och 

vill inte på något sätt att de under eller efter intervjun skall känna sig dömda eller ifrågasatta 

oavsett de val de gjort eller hur amningen har fungerat för dem. Enligt Weimers et al. (2008) 

är det av vikt att undvika att ge en mamma som ej ammar sitt barn skuldkänslor och att om 

mamman har känslor av skuld uppmuntra henne till att prata om detta.  

Enligt Svenska barnmorskeförbundets (1999) internationella etiska kod för barnmorskor 

skall barnmorskan i förtroende bevara den information hon får från individen. Hon skall 

även bevaka individens rätt till integritet och använda sitt eget omdöme och varsamhet när 

informationen hon fått skall delges andra. Detta vill vi ta hänsyn till i vår studie genom att 
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behålla deltagarna konfidentiella och försäkra oss om att resultatet ej går att härleda till en 

individ. Fingerade namn kommer att användas i resultatet när citat används. 

 

6 Betydelsen av projektet 
Författarna vill med denna studie öka förståelsen för kvinnors upplevelse av amning som 

genomgått kejsarsnitt. I förlängningen vill författarna även att föräldrarna ska få det stöd de 

behöver i amningsprocessen med hjälp av den ökade förståelsen som studien bidrar med.  
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Baxter, J. 
Women’s experience of infant 
feeding following birth by cesarian 
section, 
British Journal of Midwifery,  
England (2008) 
 

Undersöka kvinnors upplevelse av 
vården efter kejsarsnitt före och efter 
en vidareutbildning av 
sjuksköterskor i postnatal vård. 
 

422 kvinnor som genomgått 
kejsarsnitt tillfrågades att delta, 
svarsfrekvens om 68 % (n=289). Ett 
formulär skickades ut till dem mellan 
fem och arton veckor efter 
kejsarsnittet. Formuläret skickades i 
två omgångar och däremellan skedde 
en vidareutbildningen av 
sjuksköterskor för att bättra kunna 
hjälpa nyförlösta mammor. 

93 % av dem som önskade att amma 
sin bebis gjorde så åtminstone en 
gång efter födelsen. Endast 0,08 % 
(n=2) av dem som önskade att amma 
misslyckades med detta. De 
vanligaste orsakerna till att mamman 
slutade att amma var för lite mjölk, 
bristande självförtroende, smärta, 
svårigheter med anknytning, 
sjukdom och bristande support från 
vårdpersonal.  
Kvinnor som genomgått kejsarsnitt 
behöver särskild stöttning och om 
sådan stöttning uteblir blir det än 
mer svårt för dem att amma. 
Bebisar som förlösts med kejsarsnitt 
ges modersmjölksersättning i högre 
grad än de som fötts vaginalt. 

Cakmak, H., & Kuguoglu, S. 
Comparison  of the breastfeeding 
patterns of mothers who delivered 
their babies per vagina and via 
cesarian section: An observational 
studie using the LATCH 
breastfeeding charting system, 
International Journal of Nursing 
Studies, 
Turkiet (2006) 

Bedöma och jämföra 
amningsprocessen hos mödrar som 
fött vaginalt med mödrar som 
förlösts med kejsarsnitt. 

118 kvinnor som förlösts med 
kejsarsnitt deltog och 82 kvinnor 
som fött vaginalt. Deltagandet var 
frivilligt. 
 
Observations- och jämförande studie. 

Kvinnor som födde vaginalt höll sitt 
barn och började amma tidigare än 
kvinnor som förlöstes med 
kejsarsnitt. En signifikant skillnad 
fanns även i fråga om LACTH (hur 
väl barnet ligger an till bröstet, hur 
det sväljer, hur bröstvårtan ser ut, 
hur det känns för kvinnan att amma 
och det stöd kvinnan får) till de som 
fött vaginalts fördel.  
Studien slår fast att kvinnans 
obstetriska erfarenhet påverkar 
hennes amningsbeteende och att 
kvinnor som förlösts med kejsarsnitt 
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behöver mer stöttning och hjälp med 
amningen än de som fött vaginalt. De 
hade bland annat svårt att hålla 
barnet i en bra position för amning 
pga. smärta efter kejsarsnittet. 

Chalmers, B., Kaczorowski, J., 
Darling, E., Heaman, M., Fell, D., 
O’Brien, B., & 
Lee, L. 
Cesarean and Vaginal Birth in 
Canadian Women: A Comparison of 
Experiences, 
BIRTH, 
Kanada (2010) 

Undersöka korrelationer mellan att 
genomgå kejsarsnitt och andra 
upplevelser runt förlossning, födelse, 
anknytning mellan mor och barn och 
amning. 
 

8542 kvinnor som nyligen fött barn 
randomiserades ur det kanadensiska 
födelseregistret, av dem svarade 78 % 
(n=6421).1687 av dem förlöstes med 
kejsarsnitt.  Statistisk analys. Chi-
squaretest. 

I princip lika många kvinnor som 
genomgått kejsarsnitt började amma 
sin bebis som de som fött vaginalt. 
Kvinnor som förlösts med kejsarsnitt 
la dock barnet till bröstet de första 
två timmarna i mindre utsträckning 
och de ammade i mindre 
utsträckning ett par månader efter 
födelsen. De blev även i större 
utsträckning erbjudna hjälp med 
amning, gavs 
modersmjölkersättningsprov och 
ammade sina barn efter schema. 
När man diskuterar möjligheten till 
kejsarsnitt med blivande mödrar bör 
man ta upp att hon sannolikt 
kommer att uppleva komplikationer 
som nämns i studien. Det är av vikt 
att mödrar efter kejsarsnitt får all den 
hjälp de behöver efteråt och att 
barnet t.ex. läggs hud-mot-hud som 
efter en vaginal förlossning. 

Hsien, C-F., Fu, J-C., Long, C-Y., & 
Lin, C-S. 
Factors Inluencing Breast 
Symptoms in Breastfeeding Women 
After Cesarian Section Delivery,  
Asian Nursing Research, 
Taiwan (2011) 

Undersöka postpartumstress och 
bröstsymptom hos mödrar efter 
kejsarsnitt samt undersöka vilka 
faktorer som påverkar 
bröstsymptom. 

162 kvinnor som genomgått 
kejsarsnitt på fem olika sjukhus.  
Tvärsnittsstudie. Data samlades in 
med hjälp av formulär. 

Studien visade att om barnet får dia 
redan på operationsbordet leder det 
till ökade bröstsymptom. Även 
postpartumstress leder till ökade 
bröstsymptom. Det är av vikt att 
kvinnan får amma sitt barn i en 
bekväm, varm, säker och privat miljö. 
Att kvinnan skall amma barnet direkt 
ökar stressen som kvinnan ändå 
upplever efter kejsarsnitt. 

Karlström, A., Engström-Olofsson, 
R., Norbergh, C-G., Sjöling, M., & 

Undersöka kvinnors upplevelse av 
postoperativ smärta och 

60 stycken kvinnor blev valda som 
genomgick kejsarsnitt under en 3 

Kvinnorna upplevde hög nivå av 
smärta de första 24 timmarna. 78 % 
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Hildingsson, I. 
Postoperative Pain After Cesarean 
Birth Affects Breastfeeding and 
Infant Care, AWHONN, the 
Association of Women’s Health, 
Obstetric and Neonatal Nurses, 
Sverige (2007) 

smärtlindring efter kejsarsnitt och 
faktorer som är associerade med 
bedömning av smärta och 
förlossningsupplevelsen. 

månaders period mellan slutet av 
2004 och början av 2005. 60 stycken 
valdes då detta är ca 25 % av årliga 
antal snitt på kliniken. 
Kvantitativ studie, 60 kvinnor 
svarade på studien anonymt. Man 
använde sig av VAS-skalan för att 
kunna mäta kvinnornas upplevda 
smärta. Tredje dagen efter 
förlossningen när man planerade för 
hemgång blev kvinnorna erbjudna att 
vara med i studien av barnmorskan. 
Kvinnan lämnade tillbaka 
frågeformuläret fjärde dagen innan 
hemgång. 

av kvinnorna graderade sin smärta 
VAS ≥4 eller mer. Vilket ses som 
otillräcklig behandlad smärta.  Man 
såg ingen skillnad vid nivå av smärta 
mellan akuta och planerade 
kejsarsnitt. Postoperativ smärta hade 
en negativ inverkan på amningen och 
vården av spädbarnet. 62 % av 
kvinnorna sa att deras förmåga att 
vårda barnet påverkades negativt av 
smärtan under de 24 första 
timmarna. En tredje del upplevde att 
deras förmåga att kunna amma 
påverkades negativt av den 
postoperativa smärtan. 

Klint Carlander, A-K., Edman, G., 
Christensson, K., Andolf, E., & 
Wiklund, I. 
Contact between mother, child and 
partner and attitudes towards 
breastfeeding in relation to mode of 
delivery, 
Sexual & Reproductive Healthcare, 
Sverige (2009) 

Undersöka kontakten mellan 
förstföderskor och deras nyfödda 
barn vid två dagar, tre månader och 
nio månader efter födelsen. Studera 
skillnaden mellan kvinnor som 
begärde kejsarsnitt, förlöste vaginalt 
och de som genomgick kejsarsnitt på 
obstetrisk indikation. Samt 
undersöka psykometriska egenskaper 
på den självrapporterade skalan för 
att mäta kontakten mellan mor och 
nyfödd som används i den här 
studien. 
 

384 av tillfrågade 510 mammor 
deltog i studien under alla tre 
tillfällena (75,3 %), två dagar, tre 
månader och nio månader.  
Prospektiv kohort studie. Man 
använde sig av Alliance scale för att 
kunna mäta kontakten vilket är ett 
självrapporterande frågeformulär 
vilket gavs tills mamman 
postpartum, vid tre månader och nio 
månader. 

Kontakten med barnet var positiv vid 
alla tillfällena, det var ingen 
signifikant skillnad mellan 
födelsegrupperna. Relationen till 
partnern var också generellt graderas 
positiv vid alla tillfällena. Amning 
upplevdes stressande och obekvämt 
av alla mammor andra dagen. Vid tre 
och nio månader efter födelsen hade 
mamman med kejsarsnitt på egen 
begäran mer problem med amningen 
än de övriga grupperna. Gruppen 
med kejsarsnitt ammade även i 
mindre utsträckning vid tre och nio 
månader. Kvinnan som begärde 
kejsarsnitt verkade vara mer sårbar 
vid amningssituationen och verkar 
vara i större behov av mer 
omfattande stöd. Den vaginalförlösta 
kvinnan upplevde även mindre 
ledsamhet vid alla tillfällena. 

Manhire, K., Hagan, A., & Floyd, S. 
A descriptive account of New 
Zeeland mother’s response to open-

Undersöka och identifiera teman från 
deltagarnas beskrivning av deras 
amningsupplevelse. 

153 först- och omföderskor, ålder 20-
49 år, som hade ett kejsarsnitt eller 
vaginal förlossning mellan 4 månader 

Man fann sex teman: ihållande och 
beslutsamhet, självförtroende, 
tillfredsställelse, smärta och gränser 
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ended questions on their breast 
feeding experiences, 
Midwifery, 
Nya Zeeland (2007) 

och 3 år tidigare. Beskrivande 
kvalitativ studie. Efter att nyligen ha 
gjort en kvantitativ studie med 
frågeformulär med öppna frågor 
genom att använda ett tematiskt 
analytiskt tillvägagångssätt. 

av moderliga aktiviteter, motstridiga 
råd och professionalism samt andras 
förväntningar. Stöd och uppmuntran 
var avgörande för att fortsätta amma. 
Det var även viktigt att kvinnorna såg 
tecken på framsteg i amningen. Och 
partnerns ihållighet, engagemang och 
stöd var viktigt för att ta sig igenom 
de första veckorna med amningen för 
kvinnorna. Kvinnornas orsaker till 
att ge upp amningen: behövde mer 
självständighet, bebisen var 10 
månader gammal och det kändes 
som vi båda var redo, bebisen sög bra 
men hon var alltid hungrig och gick 
inte så bra upp i vikt. Smärta vid 
kejsarsnitt hindrade dem i amningen, 
kände sig obekväma, svårt att få 
barnet i bra position. De tyckte att de 
fick dåligt stöd och olika råd om 
teknik och position, inkonsekventa. 
Detta var förvirrande. 

Nissen, E., Uvnäs-Moberg, K., 
Svensson, K., Stock, S., Widström, A-
M., & Winberg. J. 
Different patterns of oxytocin, 
prolactin but not cortisol release 
during breastfeeding in women 
delivered by caesarean section or by 
the vaginal route,  
Early Human Development, 
Sverige (1996) 

Att undersöka hormonella mönster 
av oxytocin, prolaktin och kortisol 
efter vaginal förlossning och akut 
kejsarsnitt samt om det fanns något 
samband mellan dessa hormonnivåer 
och amning. 

17 kvinnor som förlöstes med akut 
kejsarsnitt och 20 kvinnor som 
förlöstes vaginalt. Blodprov samlades 
in vid amning två dagar post partum 
och oxytocinnivåernas pulsationer 
mättes. 

De vaginalt förlösta kvinnorna hade 
betydligt högre pulsationer av 
oxytocin vid amning än de som 
förlöstes med akut kejsarsnitt. Vidare 
fann man att kvinnor som förlöstes 
med kejsarsnitt saknade en 
signifikant höjning av prolaktin 20-
30 min efter amningsstart. Samband 
fanns mellan låga 
oxytocinpulsationer och tidigare 
avslut av enbart amning. 

Velandia, M., Uvnäs-Moberg, K., & 
Nissen, E. 
Six differences in newborn 
interaction with mother or father 
during skin-to-skin contact after 
Cesarian section, 

Att undersöka skillnaden mellan 
”bröst-sökande” beteende och 
gråtbeteende hos flickor och pojkar 
som ligger hud-mot-hud med sin 
mamma eller pappa efter kejsarsnitt 
och under tiden då barnet söker 

37 par som förlöstes med kejsarsnitt 
deltog i studien. Barnet låg först 5 
minuter hos mamman. De följande 
25 minuterna efter kejsarsnitt 
videofilmades. Under denna tid 
randomiserades barnet att ligga hud-

Studien visade i jämförelse med 
tidigare forskning att den första 
amningen var försenad med mer än 
1h hos barn som förlösts med 
kejsarsnitt jämfört med barn som 
fötts vaginalt. Detta beror sannolikt 
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Acta Pædiatrica, 
Sverige (2011) 

bröstet. Jämföra hur mamman och 
pappan interagerar med det nyfödda 
barnet. 

mot-hud med antingen mamman 
eller pappan. 

på lägre nivåer av katekolaminer och 
oxytocin hos barnet. 
Barn som efter födseln fick ligga hud-
mot-hud hos mamman började 
amma tidigare än om de fick ligga 
hud-mot-hud hos pappan. Studien 
stödjer oavbruten hud-mot-
hudkontakt med mamman efter 
kejsarsnitt (om detta är möjligt, 
annars hos pappan) för att optimera 
amning. 

Weimers, L., Svensson, K., Dumas, 
L., Navér, L., & Wahlberg, V. 
Hands-on approach during 
breastfeeding support in a neonatal 
intensive care unit: a qualitative 
study of Swedish mother’s 
experiences, International 
Breastfeeding Journal, 
Sverige (2006) 

Undersöka svenska mammors 
upplevelser av”hands-on” vid stöd av 
amningsstart på en neonatal 
intensivvårdsavdelning. 

10 stycken mammor intervjuades 
inom en sexmånaders period under 
30-90 minuter under januari till juni 
2001. Först- och omföderskor. 26-35 
år. 
Djupgående intervjuer, kvalitativ 
studie. 

Mammorna kände att de behövde 
stöd och assistans vid amningsstart 
av deras förtidigt födda barn, hur de 
ska hålla barnet, erbjuda det bröstet 
så att barnet kunde ta tag så enkelt 
som möjligt. Åtta kvinnor upplevde 
”hands-on”. De beskrev det som 
brutalt, obehagligt, gick emot deras 
integritet. Det intima territorium var 
inte respekterat. Alla uttryckte att det 
var viktigt att personalen frågade 
dem innan de gjorde ”hands-on”. 
Upplevde att sköterskan 
manipulerade barnet och klämde 
ihop bröstet och tryckte in det i 
barnets mun. Bröstet upplevdes som 
objekt, förstod inte meningen med 
den fysiska hjälpen. De önskade att 
sköterskan istället skulle ha suttit 
ned bredvid dem och delat med sig av 
information och praktiskt stöd. Ingen 
mamma hade övervägt docka och 
låtsas bröst som hjälp istället, nio var 
positiva. 

Zanardo, V., Svegliado, G., Cavallin, 
F., Giustardi, A., Cosmi, E., Litta, P., 
& Trevisanuto, D. 
Elective Cesarean Delivery: Does It 

Utvärdera amningsgraden, i enlighet 
med WHO’s riktlinjer, från födelse 
till sex månaders post partum hos 
spädbarn födda med planerad eller 

2 137 deltagare i studien varav 1 567 
fullföljde (72,1 %). Data samlades in 
mellan 1:a januari till 31:a december 
2007. 

Akut och planerat kejsarsnitt var på 
liknande sätt associerat med 
sjunkande siffror gällande amning 
jämfört med vaginala förlossningar. 



 6 

 

Have a Negative Effect on 
Breastfeeding?, 
BIRTH,  
Italien (2010) 

akut kejsarsnitt samt hos spädbarn 
födda vaginalt, i ett industrialiserat 
område i norra Italien där kejsarsnitt 
siffrorna utbredda.  

Telefonintervjuer rörande amning 
vid sju dagar, tre och sex månader. 
Kvantitativ studie. 

Amning i födelserummet var 
signifikant lägre hos dem med 
kejsarsnitt än dem som fött vaginalt. 
Barnet ammade även tidigare för 
första gången vid vaginala 
förlossningar än vid kejsarsnitt.  
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