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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka mammors behov av kunskapsmässigt, emotionellt och socialt stöd under 

barnets första år samt identifiera vilka stödgivande aktörer kvinnorna upplever är viktigast.  

Metod: Deskriptiv tvärsnittstudie. Sjuttio mammor som besökte någon av sex kommunala 

öppna förskolor i Uppsala läns landsting svarade på en enkät om deras behov av stöd.  

Resultat: Hälso- och sjukvården var den viktigaste aktören för många av mammorna som 

sökte informationsstöd. Studien visade att alla mammorna inte fått det kunskapsstöd de 

önskade. Socialt stöd och emotionellt stöd var viktigt för nästan alla mammor och många 

efterfrågade emotionellt stöd från hälso- och sjukvården. Mammornas behov var relaterat till 

deras ålder, och även i viss utsträckning utbildning och sysselsättning.  

Slutsats: Om BVC-sjuksköterskor och annan vårdpersonal som möter mammor med barn 

under ett år, ser till helheten i deras situation genom att erbjuda såväl kunskapsstöd som 

emotionellt stöd kan de bidra till att skapa långsiktigt nöjda och trygga mödrar. 

 

Nyckelord: Postpartumvård, stöd, mödravård, mödrar 
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SUMMARY 

Aim: To explore mother's needs in terms of knowledge, emotional and social support during 

the baby’s first year and to identify what support giving conductors the women feel important.  

Method: Descriptive cross-sectional study. Seventy mothers who visited one of six municipal 

open pre-schools in Uppsala County Council responded to a questionnaire about their support 

needs.  

Results: Health care was the main conductor for many of the mothers who sought 

information support. The study showed that not all mothers have got the knowledge support 

they wished. Social support and emotional support was important most mothers, and many 

sought emotional support from health care. Mothers' needs were related to their age, and also 

to some extent, education and employment.  

Conclusion: If child health nurses and other health care professionals, who encounter mothers 

with children under the age of one year, see the whole picture of their situation by offering 

both knowledge and emotional support, they can help create satisfied and secure mothers in 

the long term. 

 

Keywords: Postpartum care, support, maternity care, mothers 
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INTRODUKTION 

I Sverige såsom i övriga västvärlden går vi mot allt kortare vårdtider. De senaste 30 åren har 

vårdtiden efter en okomplicerad förlossning minskat så till den grad att den vårdtid på 72 

timmar som på 1980-talet sågs som tidig hemgång, nu betraktas som fullt normal vårdtid. 

Tidig hemgång, som idag oftast definieras som hemgång inom 48 timmar, är numera mer 

regel än undantag och eftervården på BB har mer och mer blivit vårdplats för kvinnor och 

barn som genomgått komplicerade förlossningar (Ellberg, 2009). I och med detta förlorar 

kvinnan i genomsnitt ett dygn av möjligheter till extra kunskapsstöd samt det psykologiska 

stödet från vårdpersonalen och kan därigenom känna sig mindre rustad inför hemgången. 

 

Beredskap inför hemgången 

En rad studier indikerar att kvinnans behov av stöd inte blir tillfredställt inför hemgången i 

dagens hälso- och sjukvård, såväl nationellt som internationellt. Weiss och Lokken (2009) 

finner i en nordamerikansk studie att nyblivna mödrars goda beredskap inför hemgången är 

associerat med mindre copingsvårigheter i hemmet och mindre beroende av stöd från familj 

och vänner. Detta i sin tur har ett klart samband med den typ av information som mamman får 

och hur skickligt den förmedlas av vårdpersonalen innan hemgången. En annan studie gjord 

bland australiensiska mammor i den tidiga postnatala perioden konstaterar att kvinnorna 

överlag var nöjda med barnmorskans stöd relaterat till praktiska råd om vård av barnet och 

den fysiska återhämtningen på kort sikt efter förlossningen. Samtidigt var de mindre 

tillfredsställda med det emotionella stödet, informationen om långsiktiga hälsoproblem och 

förberedandet för livet hemma med den nyfödde (Fenwick, Butt, Dhaliwal, Hauck & 

Schmied, 2010). En studie från Schweiz visar att kvinnorna upplevde sjukhusmiljön och 

mötet med vårdpersonalen som en stor källa till stress, framför allt relaterat till 

amningsintroduktionen. Även om personalen var kompetent när det gällde att ge praktisk, 

medicinsk information var förväntningarna hos mammorna mer inriktade mot emotionellt 

stöd (Razurel, Bruchon-Schweitzer, Dupanloup, Irion & Epiney, 2009). 

 

Typer av stöd 

Tidigare studier har undersökt mödrars behov av olika typer av stöd. Grassley (2010) har i en 

review sammanställt studier som undersöker socialt stöd i relation till unga mödrar och 

amning. Det sammanslagna resultatet indikerar att det finns fem typer av stöd som 

kompletterar varandra, för att sjukvårdspersonal ska kunna arbeta för en god hälsa hos både 
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mamman och barnet, när de hjälper till vid amningsintroduktionen. I denna grupp ingår 

kunskap, emotionellt stöd, stärkande av mammans självkänsla och egen kapacitet, 

instrumentellt stöd samt att hjälpa till och skapa ett nätverk kring mamman. Ytterligare en 

studie visar att mödrar upplevde att de fick bäst stöd när de hade en kontinuerlig kontakt med 

en barnmorska. Man upplevde att man mest behövde få information samt praktiskt och 

känslomässigt stöd rörande amning, livsstil, familjerelationer samt eget hälsotillstånd 

(Lindberg, 2007). Forskningen rapporterar vidare att det största formella informationsstödet 

som mammor vill ha från hälso- och sjukvården är stöd om amning eller annan uppfödning 

(Warren, 2005; Mantha, Davies, Moyer & Crowe, 2008) och undervisning och utbildning om 

postpartum-perioden (Mantha et al., 2008). 

Mycket information går även att få tag på via internet och media. Samtidigt är utbudet av 

denna information så enorm att det kan kännas överväldigande och kravfyllt för individen när 

hon själv måste filtrera råd från både amatörer och experter (Smeds, 2008). 

 

Dåligt stöd som riskfaktor 

Flera studier pekar på att dåligt stöd kan leda till sämre hälsotillstånd och depression hos 

mödrar. En av dessa studier visar att mödrar löper nästan tre gånger så stor risk som fäder att 

drabbas av depression och förekomsten är som allra högst under barnets första år (Davé, 

Petersen, Sherr & Nazareth, 2010). En annan studie konstaterar att dåligt stöd är en riskfaktor 

för låg självskattad hälsa hos mödrar (Schytt, 2009), något som är mycket viktigt att 

identifiera då kvinnor med dålig hälsa inte bara själva mår dåligt utan påverkar även det 

nyfödda barnet och familjen som helhet (Schytt, 2009; Orhon, Ulukol & Soykan, 2007). Vad 

en nybliven mammas uppfattning om sitt hälsotillstånd innefattar kan dock variera och detta 

har studerats i en svensk studie där kvinnor intervjuades ett år efter att de hade fått barn. 

Kvinnorna som deltog uppgav att man tog hänsyn både till generell hälsa och till känslan av 

välmående när de bedömde sitt eget hälsotillstånd. Svaren indikerade att alla aspekter av 

kvinnans livssituation kunde påverka, men förlossningsrelaterad återhämtning inkluderades 

inte i någon betydande omfattning (Schytt, Waldenström & Olsson, 2009).  

 

Socialt stöd och stress har även undersökts relaterat till kvinnans hälsotillstånd. I en 

tvärsnittsstudie av Cheng & Pickler (2009) gjordes detta utifrån ett kulturellt perspektiv där 

man skickade enkäter till kinesiska mammor som bodde i USA. Mammorna i studien hade 
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barn som var upp till ett år gamla och resultaten indikerade att man tyckte att man fick mindre 

stöd än man behövde. Man kunde också se att socialt stöd dämpade effekten av stress i form 

av depressiva symtom. Leahy-Warren, McCarthy och Corcoran (2011) har också sett att ett 

brett socialt stöd framträder som skyddande mot postnatal depression.  

 

Den viktiga familjen 

Familjens roll som stödgivande aktör har visat sig vara mycket framträdande. Medan BVC 

och BVC-sjuksköterskan ses som den självklara informationskällan när det gäller frågor inom 

det medicinska området (Smeds, 2008) har det samtidigt visat sig att den nyblivna mamman 

får informationsstöd i lika stor utsträckning från mammans egna moder och från vänner som 

från hälso- och sjukvården (Warren, 2005). Det informella sociala stödet från partnern, vänner 

och den egna modern har visat sig vara viktigt för att klara av övergången till den nya rollen 

(Leahy-Warren et al., 2011).  

 

Sociala nätverk 

Vissa mödrar kan ha ett större behov av att andra stödgivande aktörer finns tillgängliga om 

familjen inte kan fylla den viktiga funktion som den har. Många familjesituationer ser idag 

annorlunda ut än tidigare på grund av att arbetsmarknaden och andra faktorer spridit ut 

familjemedlemmar rent geografiskt, vilket begränsar många mammors möjligheter att få 

praktiskt och socialt stöd från sin familj (Smeds, 2008). Alstveit, Severinsson och Karlsen 

(2010) har undersökt hur arbetande kvinnor påverkas av att det sociala nätverket förändras i 

samband med föräldraledigheten. I den studien fann man att den viktigaste typen av sociala 

relationer för föräldralediga mödrar verkade vara den med andra nyblivna mammor. Vikten av 

att ha ett bra kontaktnät att vända sig till för att rådfråga och diskutera med har visat sig vara 

ett framträdande behov hos föräldrar (Statens offentliga utredningar [SOU], 2008, s. 59). 

Öppna förskolan är för många föräldrar en viktig träffpunkt där man på ett avslappnat och 

informellt sätt kan få kontakt med andra föräldrar, få prata av sig och låta barnen träffa andra 

barn. Detta är särskilt viktigt för föräldrar med begränsat socialt nätverk (Smeds, 2008). 

Sedan tidigt 1980-tal har det i Sverige också funnits ett program för föräldrautbildning inom 

mödra- och barnhälsovården för alla blivande och nyblivna föräldrar i syfte att ge stöd och 

information om föräldraskap (Fabian, Rådestad & Waldenström, 2004).  
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Lika behov oberoende bakgrund 

Tyvärr nås inte alla av dessa föräldragrupper, vars orsak har diskuterats i forskningen. En 

studie visar att risken att inte delta, och därmed gå miste om information och sociala 

kontakter, ökar om kvinnan har utländsk bakgrund, är lågutbildad, eller rökare. Detta 

samtidigt som samma grupp i större utsträckning uppsökte sjukvården under barnets första år 

(Fabian, Rådestad & Waldenström, 2006). Samtidigt konstaterar Lagerberg, Magnusson och 

Sundelin (2008) i en interventionsstudie gjord på 18 BVC i Uppsala län att föräldrars behov 

av stöd för att utvecklas i sin föräldraroll ser på gruppnivå lika ut oberoende vilken 

socioekonomisk situation de befinner sig i. Pågående fysiska och emotionella problem, 

otillräckligt stöd, det nyfödda barnets hälsa samt negativa amningsupplevelser verkar vara de 

faktorer som påverkar den nyblivna mammans självuppskattade hälsa mer än vad hennes 

sociodemografiska bakgrund gör (Schytt & Waldenström, 2006).  

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Stödet till föräldrarna har inte utökats när eftervården förkortats. Forskningen tyder på att 

trots nedskärningarna som gjorts i postpartumvården har ett kompenserande stöd till 

föräldrarna uteblivit (Lindberg, 2007). Men tanke på den minskade vårdtiden efter 

förlossningen, kvinnors ökade sårbarhet för depressioner och stress i samband med den nya 

livssituationen och att otillräckligt stöd påverkar såväl mammans, barnets och hela familjens 

hälsa har hälso- och sjukvården ett intresse av att uppmärksamma vilket behov av stöd 

nyblivna mödrar behöver. En anledning till att det är viktigt att undersöka om mödrar får det 

stöd de har behov av är att ju mer nöjda föräldrar är med vårdpersonalens råd och stöd desto 

högre skattar de sin egen förmåga att ta hand om barnet på bästa sätt (Salonen et al., 2009). 

Eftersom sårbarheten är som störst under det första året efter förlossningen, vore det till gagn 

att undersöka kvinnors upplevelser rörande det stöd de fått under denna period. Eftersom stöd 

kan förmedlas från flera olika aktörer vore det av intresse att samtidigt identifiera varifrån 

kvinnor behöver stöd. 
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Syfte  

Syftet med studien var att undersöka mammors behov av stöd under barnets första år, samt 

undersöka om skillnader kunde identifieras i behov av kunskapsstöd, emotionellt stöd samt 

socialt stöd, relaterat till utbildningsnivå, relationsstatus, ålder och sysselsättning. 

Frågeställningar 

1. Vilket stöd upplevde mammorna att de hade behov av? 

2. Fanns det skillnader i behov av stöd i förhållande till utbildningsnivå? 

3. Fanns det skillnader i behov av stöd i förhållande till relationsstatus? 

4. Fanns det skillnader i behov av stöd relaterat till ålder? 

5. Fanns det skillnader i behov av stöd relaterat till sysselsättning? 

 

METOD 

Design 

En deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats har använts. 

 

Urval 

Inklusionskriterier för studien var kvinnor över 18 år som fött barn inom de senaste 12 

månaderna. Kvinnor som inte kunde läsa och förstå svenska exkluderades eftersom enkäten 

var utformad på svenska och de skulle kunna ha påverkats i någon riktning vid en muntlig 

översättning. Urvalet skedde i form av en så kallad ”väntrumsundersökning”, det vill säga att 

deltagarna bestod av personer som själva sökt sig till ett visst besöksställe eller plats 

(Ejlertsson, 2003). I detta fall skedde urvalet på sex olika kommunala öppna förskolor i 

Uppsala. Av de tillfrågade mammorna uppfyllde 76 personer inklusionskriterierna och 70 av 

dem valde att fylla i enkäten. Bortfallet blev 8 %.  

 

Av de som svarade på enkäten angav en kvinna att hon hade grundskoleutbildning, 14 kvinnor 

att de hade gymnasial utbildning och 54 kvinnor hade läst på universitet. En kvinna svarade 

inte på frågan om utbildning. Sextionio kvinnor som deltog i studien levde i ett förhållande. 
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En kvinna var ensamstående. Sju kvinnor var mellan 18 och 24 år, tjugofyra kvinnor var 

mellan 25 och 29 år, trettiosex kvinnor var mellan 30-39 år och tre kvinnor var mellan 40 och 

50 år. Femtiofem av de 70 mammorna som deltog i studien var vid tidpunkten för 

undersökningen föräldralediga med sitt barn. Elva mammor var heltidsarbetande, två arbetade 

deltid, en var arbetslös och en studerade.  

 

Datainsamlingsmetod 

Ett studiespecifikt frågeformulär togs fram av författarna speciellt anpassat för ändamålet, se 

bilaga 3. I litteraturen finns olika uppdelningar av stöd som delvis går in i varandra. Tidigare 

forskning har bland annat visat att mödrar mest behövde få information samt praktiskt och 

känslomässigt stöd rörande amning, livsstil, familjerelationer samt eget hälsotillstånd 

(Lindberg, 2007). Författarna av föreliggande examensarbete valde därför att dela upp stöd i 

kunskapsstöd (som omfattar information om amning och annan uppfödning, egen hälsa, 

skötsel av barnet, livsstil, sexualitet, relationer samt barnets utveckling), emotionellt stöd samt 

socialt stöd.  

 

Frågeformuläret började med sju frågor av sociodemografisk karaktär om ålder (18-24 år, 25-

29 år, 30-39 år eller 40-50 år), civilstatus (gift, ensamstående eller sambo), högsta avslutade 

utbildning (grundskola, gymnasium eller universitet), sysselsättning (heltidsarbetande, 

deltidsarbetande, föräldraledig eller arbetslös), antal barn (1, 2, 3 eller 4 eller fler), tid sedan 

senaste barnets födelse (1-2 månader, 3-6 månader eller 7-12 månader) och hälsotillstånd för 

närvarande (mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt). Denna del 

utformades för att kunna jämföra olika gruppers svar och behov mot varandra. 

Frågeformuläret fortsatte sedan med 13 flervalsfrågor om kunskapsstöd om amning eller 

annan uppfödning, egen hälsa och övriga områden där det kan vara viktigt att få stöd i form 

av information (skötsel av barnet, livsstil, sexualitet, relationer samt barnets utveckling). 

Svarsalternativen delades in i hur viktigt (mycket viktigt, viktigt eller inte viktigt) det är att få 

denna information från familj, vänner, hälso- och sjukvården, föräldragrupp och media samt 

hur denna information varit överlag. Sedan följde tre flervalsfrågor om hur viktigt det är med 

emotionellt stöd från familj, vänner och hälso- och sjukvården och sedan fyra flervalsfrågor 

om socialt stöd genom en god relation inom familjen, god kontakt med släktingar, att träffa 

vänner och delta i föräldragrupp. På samtliga sidor fanns utrymme för deltagarna att lägga till 

eller förtydliga svarsalternativ och lämna egna kommentarer. 
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Frågeformuläret testades först på tio försökspersoner som inte deltog i studien och reviderades 

i enlighet med vissa synpunkter dessa personer lämnat. Majoriteten av dessa personer hade 

själva erfarenhet av att få barn och valdes från författarnas bekantskapskrets. Utrymme för 

egna kommentarer lades till på varje sida, förtydligande gjordes av instruktioner av hur svaren 

skulle fyllas i, kategorin ”singel” ändrades till ”ensamstående” och frågan om inom vilka 

andra områden det var viktigt att få stöd i form av information designades om till att även 

inkludera de aktörer från vilka man vill ha stödet ifrån.  

 

Tillvägagångssätt  

Kontakt togs med verksamhetschefen för samtliga sju kommunala öppna förskolor som finns i 

Uppsala. Efter godkännande av verksamhetschefen tog författarna kontakt med varje enskild 

öppen förskola för att bestämma tid för utdelning av frågeformuläret. Varje öppen förskola 

hade besökstid efter schemalagda tider som delats in i grupper efter barnets ålder. Grupperna 

för barn mellan 0-1 år valdes ut för att stå i enlighet med syftet för studien. Sex av samtliga 

sju öppna förskolor besöktes. En öppen förskola besöktes inte, detta på grund av att 

majoriteten av mödrarna som kommer dit är icke-svensktalande. Författarna själva delade ut 

informationsbrevet och enkäten direkt till mammorna på respektive öppen förskola under 

sammanlagt tre dagar. Informationsbrevet finns redovisat i bilaga 2. Alla mammor som kom 

till öppna förskolan under besökstiden för en 0-1 årsgrupp tillfrågades muntligen och skriftligt 

genom informationsbrevet om de ville delta i studien. Om de ville delta fick de svara på 

enkäten. Svaren fylldes i för hand av respondenterna på valfri plats i respektive öppna 

förskolas lokaler under besökstiden. De fick själva välja om de ville sitta avskilt eller 

tillsammans med de andra deltagande mammorna. Författarna fanns till hands under hela 

tiden för att kunna svara på frågor. Respondenterna fick sedan lämna den ifyllda enkäten i för 

ändamålet särskilda boxar. Enkäterna var anonyma och kodades med nummer 1 – 70. 

 

Etiska överväganden 

Människor som medverkar i forskning skall skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt 

eller integritetsmässigt (Vetenskapsrådet, 2011). För denna studie var det framför allt aktuellt 

med att bevara integriteten för de deltagande. Det kunde finnas en risk att deltagarna upplevde 

det kränkande att svara på vissa av de sociodemografiska frågorna, som t ex civilstånd, eller 

på frågor rörande amning. Inga åtgärder vidtogs för att försöka hjälpa de anonyma mammor 
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som svarat att de fått dåligt stöd eller upplever sitt hälsotillstånd som mycket dåligt. Detta på 

grund av att undersökningarna utfördes i samband med att mammorna besökte öppna 

förskolan, och därigenom redan hade etablerat en kontakt som kan vara till stöd och hjälp. Om 

forskaren inte vet eller har möjlighet att ta reda på vem som har besvarat enkäten kommer 

deltagarnas uppgifter att vara anonymiserade (Forsman, 2005). Eftersom de enskilda 

deltagarna i denna undersökning inte skrev sina namn på enkäterna kommer deras anonymitet 

att bevaras. Samtidigt kan forskningsmaterialet överlämnas till andra utan att 

konfidentialiteten äventyras.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör forskarna informera deltagarna om vilka åtgärder som tas 

för att deras integritet skall bevaras. Deltagarna skall även tillfrågas om samtycke till att 

medverka i undersökningen, informeras om vem som står bakom den samt varför den görs. 

De tillfrågade fick muntlig samt skriftlig information genom informationsbrevet som de fick i 

samband med enkäten. I detta redovisades att deltagandet var helt frivilligt och konfidentiellt 

och att redovisning skulle ske på gruppnivå och inga enskilda personer skulle kunna 

identifieras. I informationsbrevet redovisades också varför studien gjordes och namn och 

kontaktuppgifter på de ansvariga för undersökningen.  

 

Bearbetning och analys 

För att analysera data användes dataprogrammet IBM SPSS Statistics 19. Deskriptiv statistik 

användes för att summera deltagarnas karaktäristika och för att redovisa svaret på 

frågeställning 1 om vilket sorts stöd mammorna upplever att de har mest behov av. 

Frågeformulärets första sex frågor i den sociodemografiska delen, A1-A6, ordnades i en 

nominalskala medan den sjunde frågan, A7, sattes in i en ordinalskala (se bilaga 3). Svaren 

från frågeformulärets frågor, B1-B5, C1-C5, E1-E3 och F1-F4, om olika typer av stöd, 

ordnades in i enligt ordinalskala. Svaren från frågeformulärets frågor, B6, C6 och D1-D5 

sattes in i nominalskala. Samliga svar på frågorna i frågeformuläret bestod av icke-

parametriska data.  

Alla svar på A-frågorna analyserades inte. Frågorna om antal barn, tid sedan senaste barnets 

födelse och hälsotillstånd exkluderades dessa svar vid analysen på grund av tidsbegränsning. 
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För att besvara frågeställningarna 2-5 om skillnader mellan olika grupper användes Mann 

Whitney U-test vid jämförandet av två grupper och Kruskal-Wallis ANOVA vid jämförandet 

av fler än två grupper. Eftersom data från frågeformulärets frågor, B1-B5, C1-C5, E1-E3 och 

F1-F4, som användes för att besvara frågeställningarna 2-5, var ordnade i en ordinalskala 

kunde dessa analyser genomföras. Deskriptiv statistik användes för att redovisa resultatet i 

procent. Vid analysen av data från frågeformulärets frågor B6, C6 och D1-D5 användes Chi2-

test, eftersom dessa data var enligt nominalskala. Signifikanta skillnader fanns när p-värdet 

var <0.05. 

En av mammorna hade grundskoleutbildning. Vid analysen exkluderades denna kategori, 

eftersom en person inte ansågs vara tillräckligt för att ge ett tillförlitligt resultat. För att få 

godtagbar statistisk signifikans slogs även små grupper med mammor ihop till större. För att 

analysera frågeställning 2 om utbildning justerades därför utbildningsgrupperna från 

frågeformulärets indelning på fem grupper till att bestå av två grupper; 

yrkesarbetande/studerande respektive föräldraledig/arbetslös. Bara två mammor arbetade 

deltid och en studerande och flyttades därför till att ingå i den nya större gruppen 

yrkesarbetande/studerande. Deltidsarbetande, heltidsarbetande och studerande ansågs 

tillsammans ha liknande karakteristika och kunde därför ingå i en och samma grupp. En 

mamma var arbetslös och flyttades till föräldraledig/arbetslös-gruppen eftersom även de 

ansågs dela samma egenskaper. 

För att analysera kvinnornas egna kommentarer i frågeformuläret användes kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Samtliga kommentarer 

skrevs ordagrant in i en tabell och kategorier identifierades efter kodning av kommentarerna. 

 

RESULTAT 

Stöd som mammorna upplevde att de hade behov av 

Kunskapsstöd om uppfödning 

Av mammorna som deltog i studien svarade 62% att det var viktigt att få information om 

amning eller annan uppfödning (tabell 2). Det var viktigt/mycket viktigt att få denna 

information från hälso- och sjukvården för alla mammor (100%), från föräldragrupp 91%, 

från vänner 72%, från familj 70% och från media 51% (tabell 1). Nitton procent av 
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mammorna ansåg att de inte hade fått tillräckligt med information om amning eller annan 

uppfödning (tabell 2). 

 

Tabell 1. Mammors behov av kunskapsstöd, emotionellt stöd och socialt stöd 

  
Mycket 
viktigt Viktigt Inte viktigt 

Kunskapsstöd om uppfödning       

Från familj 12,9% 57,1% 30,0% 

Från vänner 12,9% 58,6% 28,6% 

Från hälso- och sjukvården 80,0% 20,0% 0,0% 

Från föräldragrupp 35,7% 55,7% 7,1% 

Från media 10,0% 41,4% 48,6% 

        

Kunskapsstöd om egen hälsa      

Från familj 11,6% 69,6% 18,8% 

Från vänner 8,8% 67,6% 23,5% 

Från hälso- och sjukvården 57,1% 41,4% 1,4% 

Från föräldragrupp 18,6% 57,1% 24,3% 

Från media 7,1% 45,7% 47,1% 

       

Emotionellt stöd       

Från familj 82,1% 17,9% 0,0% 

Från vänner 70,1% 26,9% 3,0% 

Från hälso- och sjukvården 40,3% 44,8% 14,9% 

        

Socialt stöd      

God relation inom familjen 89,6% 10,4% 0,0% 

Kontakt med släktingar 38,8% 59,7% 1,5% 

Träffa vänner 79,1% 19,4% 1,5% 

Delta i föräldragrupp 47,0% 47,0% 6,1% 

 

 

 

Kunskapsstöd om din egen hälsa 

Av mammorna som deltog i studien svarade 50% att det var viktigt att få information om sin 

egen hälsa (tabell 2). Det var viktigt/mycket viktigt att få denna information från hälso- och 

sjukvården för 99% av mammorna,  från familj 81%,  från vänner 76%, från föräldragrupp 

76% och från media 53% (tabell 1). Tjugosex procent av mammorna ansåg att de inte hade 

fått tillräckligt med information om sin egen hälsa, men hälften av dem tyckte inte att det var 

viktigt (tabell 2). 
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Tabell 2. Mammors behov av kunskapsstöd. 

Hur viktigt är det att få information om amning eller annan uppfödning 
överlag?   

Det är viktigt att få information  62,3% 

Fick bra information och tycker det är viktigt  44,9% 

Fick bra information men tycker inte att det är viktigt  27,5% 

Fick inte tillräckligt mycket information men tycker att det är viktigt  8,7% 

Fick inte tillräckligt mycket information och tycker inte att det är viktigt 10,1% 
   

Hur viktigt är det att få information om din egen hälsa överlag?   

Det är viktigt att få information  50,0% 

Fick bra information och tycker det är viktigt  30,9% 

Fick bra information men tycker inte att det är viktigt  36,8% 

Fick inte tillräckligt mycket information men tycker att det är viktigt  13,2% 

Fick inte tillräckligt mycket information och tycker inte att det är viktigt  13,2% 

  

Är det viktigt att få information om skötsel av barnet?   

Ja, från familj 4,3% 

Ja, från hälso- och sjukvården 24,3% 

Ja, från föräldragrupp 8,6% 

Ja, från flera aktörer 52,9% 

Nej 10,0% 
    

Är det viktigt att få information om sexualitet?   

Ja, från familj 1,4% 

Ja, från vänner 8,6% 

Ja, från hälso- och sjukvården 18,6% 

Ja, från media 1,4% 

Ja, från flera aktörer 27,1% 

Nej 42,9% 
    

Är det viktigt att få information om livsstil?   

Ja, från familj 7,1% 

Ja, från vänner 5,7% 

Ja, från hälso- och sjukvården 2,9% 

Ja, från föräldragruppen 1,4% 

Ja, från media 7,1% 

Ja, från flera aktörer 25,7% 

Nej 50,0% 
    

Är det viktigt att få information om relationer?   

Ja, från familj 2,9% 

Ja, från vänner 2,9% 

Ja, från hälso- och sjukvården 4,3% 

Ja, från föräldragruppen 8,6% 

Ja, från media 2,9% 

Ja, från flera aktörer 40,0% 

Nej 38,6% 

    

Är det viktigt att få information om barnets utveckling?   

Ja, från hälso- och sjukvården 40,0% 

Ja, från föräldragruppen 4,3% 

Ja, från flera aktörer 54,3% 

Nej 1,4% 
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Kunskapsstöd om skötsel av barnet 

Nittio procent av mammorna svarade att det var viktigt att få information om skötsel av 

barnet, varav 53% ville ha informationen från fler än en aktör. Den viktigaste enskilda aktören 

att få information från var hälso- och sjukvården (24%) (tabell 2). 

 

Kunskapsstöd om sexualitet 

Femtiosju procent av mammorna svarade att det var viktigt med information om sexualitet, 

varav 27% ville ha information från fler än en aktör. Den viktigaste enskilda aktören att få 

information från var hälso- och sjukvården (19%) (tabell 2). 

 

Kunskapsstöd om livsstil 

Femtio procent av kvinnorna svarade att det var viktigt att få information om livsstil och 26% 

ville ha informationen från fler än en aktör. Svaren visade inte att någon specifik aktör var 

viktiga (tabell 2). 

 

Kunskapsstöd om relationer 

Sextioen procent av mammorna tyckte att det var viktigt att få information om relationer, 

varav 40% ville ha informationen från flera än en aktör. Av de enskilda aktörerna nämndes 

föräldragrupp som viktigast (9%) (tabell 2). 

 

Kunskapsstöd om barnets utveckling 

Nittionio procent av mammorna ville ha information om barnets utveckling, varav 54% ville 

ha informationen från flera aktörer. Fyrtio procent valde hälso- och sjukvården som den 

viktigaste enskilda aktören (tabell 2). 

 

Emotionellt stöd 

Alla mammor som svarade på enkäten ville ha emotionellt stöd från sin familj. Nittiosju 

procent ville ha stöd från vänner och 85% av mammorna tyckte att det var viktigt eller mycket 

viktigt att få emotionellt stöd från hälso- och sjukvården (tabell 1). 

 

Socialt stöd 

Alla mammorna i studien ville ha socialt stöd genom en god relation inom familjen. Nittionio 
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procent tyckte att det var viktigt eller mycket viktigt att få socialt stöd genom att träffa vänner 

och hålla kontakt med släktingar och 94% ville ha socialt stöd genom att delta i föräldragrupp 

(tabell 1). 

 

Positiva och negativa upplevelser av stöd 

Sexton mammor skrev sammanlagt trettio kommentarer i frågeformuläret. Vid 

innehållsanalysen av dessa kommentarer framkom tre kategorier av behov som mammorna 

upplevde att de hade: a) Få gehör för sina önskemål och erfarenheter, b) Söka och få pålitlig 

information och c) Utbyta erfarenheter med andra. 

 

Få gehör för sina önskemål och erfarenheter 

De allra flesta av de mammor som skrev egna kommentarer i enkäten gav uttryck för olika 

typer av erfarenheter och upplevelser av stödet de fått. Majoriteten handlade om stödet de 

erhålligt från hälso- och sjukvården. De flesta var missnöjda med otillräcklig, bristfällig, 

motstridig eller dålig information, men de fanns också de som var nöjda med den information 

och hjälp de fått. Informationsstöd rörande amning; amningskomplikationer och alternativ till 

amning var det vanligaste förekommande ämnet som kommenterades. En av deltagarna skrev:  

Generellt sett kan amningsstödet förbättras efter BB-tiden. På BVC är kunskapen dålig 

och man får bara ersättning som alternativ om det krånglar. Dåligt stöd! (Kvinna nr. 25). 

Många av deltagarna hade förväntningar på stödet de får, särskilt på det som hälso- och 

sjukvården erbjuder. De uttryckte önskemål om att kunna påverka kvaliteten på stödet och bli 

uppmärksammade för de individuella behov de har. En mamma konstaterade: 

Sjukvården ska finnas där om man inte klara det själv samt informera om vad som kan 

ske (emotionellt) då vi föder barn och blir föräldrar. Allmänt vill man bli bemött med 

ödmjukhet och respekt (Kvinna nr. 17). 

 

Söka och få pålitlig information  

För vissa mammor var det viktigt att själv få hålla i tyglarna och söka egna svar på egna 

villkor. För dessa mammor var media och internet oftast det givna medlet i de stödsökande 

strategierna. En av deltagarna skrev: 

Jag läste på själv om amning och sår (Kvinna nr. 23). 
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För andra kvinnor framkom ett behov av att veta vart de kunde vända sig för att få svar på 

sina frågor. De efterlyste information från kunniga personer som vet vad de pratar om och 

som de kunde ha kontinuerlig kontakt med. En mamma skrev: 

Man behöver aktivt leta uppsöka svar. Svårt att veta var man kan/ska vända sig (Kvinna 

nr. 50). 

 

Utbyta erfarenheter med andra 

Det framgick också att det var viktigt för kvinnorna att få dela sina erfarenheter med andra i 

samma eller liknande situation. Några betonade att det finns ett stort behov av sociala forum 

för föräldrar, även för andragångsföräldrar, där man kan träffas och få stöd av varandra. En 

mamma uttryckte det så här: 

Att träffa likasinnade är viktigt för att – inte känna sig ensam samt att – utbyta 

erfarenheter (Kvinna nr. 17). 

 

Skillnader i behov av stöd i förhållande till utbildningsnivå 

Det fanns signifikanta skillnader angående information om relationer mellan mammor med 

universitetsutbildning och mammor med gymnasieutbildning (p = 0,004) (se bilaga 1, tabell 

4). 

Fler mammor med gymnasieutbildning tyckte att det var viktigt med information om 

relationer och ville helst ha information från specifika aktörer. Fler mammor med 

universitetsutbildning ville få informationen från flera olika aktörer och ingen hade valt media 

som viktigaste källan till information, medan 14% av mammorna med gymnasieutbildning 

hade valt media som den viktigaste källan. Av de med universitetsutbildning valde ingen 

familjen som viktigaste källan till information, medan 14% av mammorna med 

gymnasieutbildning hade valt familjen den viktigaste källan. Det var också fler i gruppen med 

gymnasieutbildning som valde föräldragrupp som den viktigaste källan till information.  

 

Skillnader i behov av stöd i förhållande till relationsstatus 

Då endast en mamma var ensamstående kan inga slutsatser dras om skillnader mellan i 

ensamstående mammor och mammor som lever i ett förhållande.  
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Skillnader i behov av stöd i förhållande till ålder 

Rörande socialt stöd fanns signifikanta skillnader mellan mammor i olika åldersgrupper (p = 

0,009) (se bilaga 1, tabell 5). Alla i grupperna 18-24 år och 40-50 svarade att det var mycket 

viktigt att få socialt stöd genom att träffa vänner. Fler mammor i gruppen 30-39 år svarade att 

det var mycket viktigt att få socialt stöd genom att träffa vänner än mammorna i gruppen 25-

29. 

På frågan om kunskapsstöd och information om amning och annan uppfödning fanns det 

också statistiskt signifikanta skillnader (p = 0,027) (se bilaga 1, tabell 6). De flesta kvinnor 

svarade att det var viktigt att få information om amning eller annan uppfödning i gruppen 30-

39, minst benägna att svara att det var viktigt var mammorna i gruppen 18-24. Samtidigt var 

det också kvinnorna i gruppen 18-24 som var minst nöjda med den information de hade fått, 

och mest nöjda var mammorna mellan 25-29 år.  

Statistiskt signifikanta skillnader återfanns också rörande behov av information om sexualitet 

(p = 0,029) (se bilaga 1, tabell 6). Fler mammor från gruppen 40-50 år tyckte att det var 

viktigt med stöd i form av information om sexualitet, än mammorna i de övriga grupperna. Av 

de mammor som svarat att de tycker att det är viktigt med information om sexualitet tyckte 

ingen mellan 18 och 39 år att media var den viktigaste källan till information, medan 33% av 

mammorna mellan 40 och 50 tyckte att just media var den viktigaste källan. (Det fanns dock 

bara tre mammor i gruppen 40-50 år). 

 

Skillnader i behov av stöd i förhållande till sysselsättning 

Signifikanta skillnader hittades rörande varifrån man ville ha information om amning och 

annan uppfödning (se bilaga 1, tabell 7). Gruppen yrkesarbetande och studerande tyckte alla 

att det var viktigt att få information om amning från vänner, medan 36% av kvinnorna i 

gruppen med föräldralediga och arbetslösa tyckte att det inte var viktigt alls med information 

från vänner om amning (p = 0,011). Det var också fler mammor i gruppen med 

yrkesarbetande och studerande som tyckte att det var viktigt att få information om amning 

från media (p = 0,028).   
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DISKUSSION 

Hälso- och sjukvården var den viktigaste aktören för många av mammorna som sökte 

informationsstöd. Resultatet visade att alla mammorna inte fått det kunskapsstöd de önskade. 

Emotionellt stöd och socialt stöd var viktigt för nästan alla mammor och många efterfrågade 

emotionellt stöd från hälso- och sjukvården. Mammornas behov var relaterat till deras ålder, 

och även i viss utsträckning utbildning och sysselsättning. Skillnaderna i behov av stöd visas i 

Figur 1. 

 

 

 

 

Figur 1. Skillnader i behov av stöd 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att nästan alla mammor svarade att kunskapsstöd om barnets utveckling och 

skötsel av barnet var de viktigaste områden att få stöd om. Stöd om amning var viktigt för 

omkring 60 % och relationer var viktigt för knappt en tredjedel av mammorna. Sexualitet, 

egen hälsa och livsstil skattades av hälften av kvinnorna vara viktigt. Den viktigaste aktören 

till alla typer av kunskapsstöd var hälso- och sjukvården, förutom när det gällde livsstil och 

relationer där ingen specifik aktör var markant viktigare än andra.  

 

Enligt en studie av Lindberg (2007) upplevde kvinnor att de mest behövde få information om 

amning, livsstil, familjerelationer samt eget hälsotillstånd. Dessa områden ter sig däremot i 

föreliggande studie komma efter information om barnets utveckling och skötsel i fråga om 
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viktighetsgrad. Över två tredjedelar av mammorna skattade familj och vänner som viktiga när 

det handlade om att få information om amning och egen hälsa. Detta stöds av forskning av 

Warren (2005) som beskrivit att den nyblivna mamman får informationsstöd i lika stor 

utsträckning av mammans egen moder och från vänner som av hälso- och sjukvården. 

Följaktligen blir dessa aktörer viktiga för mamman. 

 

Emotionellt stöd viktigt 

Alla aktörer skattades av en majoritet av mammorna som mycket viktiga beträffande 

emotionellt och socialt stöd. Alla mödrarna ville ha emotionellt och socialt stöd från sin familj 

och nästan alla från vänner och släktingar. Även hälso- och sjukvården värderades mycket 

högt när det gällde emotionellt stöd. De höga siffrorna på samtliga aktörer kan tolkas som att 

det finns ett stort behov av denna typ av stöd bland kvinnorna. Att familj och vänner är 

viktiga emotionella och sociala stödgivare är logiskt, men det är viktigt att understryka hälso- 

och sjukvårdens roll i detta stöd. Det är uppenbart att även hälso- och sjukvården är av stor 

betydelse i det emotionella stödet för denna studies mammor då 85% av dem angett denna 

aktör som viktig eller mycket viktig. Samtidigt har tidigare studier visat att mammorna 

förväntar sig mer emotionellt stöd av vården och att detta stöd ofta blir otillfredsställt (Razurel 

et al., 2009; Fenwick et al., 2010). Hälso- och sjukvården har mycket att lära när det gäller att 

tillgodose kvinnornas behov av emotionellt stöd.  

 

Mammors erfarenheter av stöd  

Av den kvalitativa innehållsanalysen av deltagarnas egna kommentarer i frågeformuläret 

framkom att många kvinnor hade både positiva och negativa erfarenheter av stöd de fått, 

särskilt från hälso- och sjukvårdens sida. De hade också förväntningar och önskemål på det 

stöd de ville ha och behövde. De ville kunna påverka kvaliteten och innehållet av 

informationen som förmedlas och på vilket sätt den överförs. Det område som mest 

kommenterades och som gav mest upphov till kommentarer om missnöje och frustration var 

informationsstöd rörande amning, alternativ till amning och amningskomplikationer. Tidigare 

studier har rapporterat att det största informationsstödet som mödrar vill ha från hälso- och 

sjukvården är stöd om amning eller annan uppfödning (Warren, 2005; Mantha et al., 2008), 

men att mötet med vårdpersonalen i samband med amningsintroduktionen kan upplevas som 

en stor källa till stress (Razurel et al., 2009). Det ställer krav på att vårdpersonalen är 
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medveten om att varje kvinnas behov av stöd är unik och att informationen bör 

individanpassas.  

 

Det har tidigare visat sig att kvinnor överlag är nöjda med praktisk, medicinsk information de 

får från vårdpersonalen, men som tidigare nämnt blir behovet av emotionellt stöd ofta 

otillfredsställt (Razurel et al., 2009; Fenwick et al., 2010). Missnöje hos kvinnorna kan därför 

handla om att stöd och information från vårdpersonal har alltför kortsiktig inriktning och inte 

förs fram på ett sätt som värnar om deras känslomässiga behov. Vårdpersonalens skicklighet i 

att förmedla den information som mamman behöver har visat sig vara angörande för hur 

beredd hon känner sig inför hemgången från BB (Weiss & Lokken, 2009). Utmaningen för 

barnmorskor och annan vårdpersonal som möter dessa kvinnor ligger i att se till helheten i 

deras situation för att kunna skapa långsiktigt nöjda och trygga mödrar eftersom sådana 

föräldrar skattar sin egen förmåga att ta hand om barnet på bästa sätt (Salonen et al., 2009) 

 

Några kvinnor uttryckte också att de hade behov av att få dela sina erfarenheter med andra i 

samma eller liknande situation. Detta bekräftas av tidigare studier som visat att det är av stor 

vikt för föräldrar att ha ett kontaktnät att rådfråga och diskutera med (SOU, 2008), och att den 

viktigaste sociala relationen för föräldralediga mödrar var den med andra mammor i liknande 

situation (Alstveit et al., 2010).  

 

Medias och internets roll 

En del mammor sökte själva svar genom media och internet och använde sig av dessa som 

medel för att få stöd och information. Vissa mödrar uttryckte att det kunde kännas svårt att 

veta vart de kunde vända sig med sina frågor. De ville kunna lita på att informationen de fick 

kom från en pålitlig källa. Smeds (2008) beskriver att information från media och internet 

många gånger kan kännas överväldigande för individen att sortera. Det har tidigare 

uppmärksammats att mödrar upplevde att de fick bäst stöd när de hade kontinuerlig kontakt 

med en barnmorska (Lindberg, 2007). Media och internet kan vara ett bra komplement, men 

för att tillgodose mammans behov av att få information hon kan lita på bör det finnas ett 

stabilt forum eller person som mamman kan vända sig till för att rådfråga. Inga studier som 

hittats i litteratursökningen i ämnet har undersökt internets och medias funktion i relation till 

hur nyblivna mödrar förbereder och anpassar sig i sin nya roll och vilken påverkan den har på 

hennes copingstrategier. Detta är en vinkel som vore intressant att studera vidare.  
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Kunskapsstöd om relationer på utbildningsnivå 

På utbildningsnivå fanns en signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde kunskapsstöd 

om relationer. För mödrar med gymnasial utbildning hade fler svarat att det var viktigt med 

information om relationer och hade i större utsträckning angett att de ville ha den 

informationen från specifika aktörer, som media, familj och föräldragrupp. Mödrarna med 

universitetsutbildning däremot angav i större grad att de ville ha informationen från flera 

aktörer, men ingen ville ha den enbart från media eller familj. Trots att det är svårt att dra 

några starka slutsatser från detta resultat, kan man ändå se en tendens åt att 

universitetsutbildade tillämpat bredare strategier för att få den information de behöver. Vad 

detta kan bero på kan man endast spekulera i. De kan ha flyttat längre från familjen i samband 

med studierna (Smeds, 2008) och kanske har de en vidare syn på varifrån man kan inhämta 

information.  

 

Skillnad mellan åldrarna om socialt stöd från vänner 

I åldersgrupperna fanns signifikanta skillnader när det handlade om socialt stöd från vänner, 

kunskapsstöd om amning eller annan uppfödning och om sexualitet. I åldersgrupperna 18-24 

och 40-50 hade alla angett att det var mycket viktigt med socialt stöd från vänner och i 

gruppen 30-39 hade fler mödrar svarat att detta stöd från vänner var mycket viktigt än vad de i 

gruppen 25-29 hade gjort. Vänner som stödgivande aktör ingår i det informella sociala stödet 

som har visat sig vara betydelsefullt för att klara av övergången till den nya rollen som 

mamma och hjälper till att skydda mot postnatal depression (Leahy-Warren et al., 2011). Hur 

det kommer sig att just mammor i gruppen 25-29 minst svarat att det är mycket viktigt med 

socialt stöd från vänner är svårt att säga och det finns hittills inga publicerade vetenskapliga 

studier om just ålderskillnader beträffande socialt stöd. Därför är detta ett område som 

kommande forskning kan rikta in sig på och undersöka vidare. 

 

Skillnad i kunskapsstöd om amning relaterat till ålder 

Den mest iögonfallande skillnaden mellan åldersgrupperna rörande kunskapsstöd om amning 

bestod i att 18-24-åringarna, hade skattat minst av alla att det var viktigt med detta stöd, 

samtidigt som de var minst nöjda med den informationen de fått. Mest nöjda var kvinnorna i 

åldern 25-29. Det kan vara så att unga mödrar i större grad behöver ett brett sammansatt stöd 

när det gäller amning. Grassley (2010) har sammanställt studier som undersökt socialt stöd till 
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unga mödrar i relation till amning och betonar att det finns fem kompletterande typer av stöd 

som främjar en god hälsa för den unga mamman och barnet. Kunskap, instrumentellt stöd, 

stärkande av hennes självkänsla och egen kapacitet, emotionellt stöd samt hjälpa till med att 

skapa ett nätverk runt henne är de områden som lyfts fram.  

 

Sexualitet och media på åldersnivå 

När det gällde kunskapsstöd om sexualitet låg skillnaden mellan åldersgrupperna i att det i 

gruppen 40-50-åringar fanns flest mammor som svarat att de tycker det är viktigt med 

information om sexualitet från media. Inga kvinnor i de övriga åldersgrupperna hade angett 

att media är viktig som informationsgivare. Detta resultat bör dock tolkas med försiktighet, 

eftersom det endast ingick tre svarande personer i gruppen 40-50 år. Samtidigt är det 

intressant att inga mödrar 18-39 år tycker att media är en viktig aktör i att ge information om 

sexualitet. Orsakerna till detta skulle kunna bestå i att unga kvinnor kan ha svårt att granska 

och sålla bland all den information som tillhandahålls genom media (Smeds, 2008). 

 

Vänners information om amning på sysselsättningsnivå 

Det fanns en signifikant skillnad mellan sysselsättningsgrupperna och den gällde information 

om amning från vänner. När yrkesarbetande/studerande mödrar jämfördes med 

föräldralediga/arbetslösa mammor framkom att för alla arbetande/studerande var det viktigt 

eller mycket viktigt att få information om amning från vänner, medan i den 

föräldralediga/arbetslösa gruppen var det mer än en tredjedel som inte alls tyckte det var 

viktigt med information om amning från vänner. Arbetande/studerande var dessutom mer 

benägna att svara att media är viktigt när det gäller information om amning. Detta skulle 

kunna tolkas som att arbetande och studerande har mindre tid till specifika föräldragrupper 

och forum dit föräldralediga lättare kan vända sig. Med bakgrund av Smeds (2008) 

beskrivning av att många familjesituationer idag ser annorlunda ut på grund av att 

arbetsmarknaden och andra faktorer spridit ut familjemedlemmar skulle det kunna vara så att 

vissa arbetande och studerande kvinnor inte har samma tillgång till sin familj som stödgivare. 

Som naturlig följd kan tänkas att dessa mödrar i större utsträckning söker stöd i sina vänner 

och lättillgänglig information från media.  

 

Resultatet visade att flest signifikanta skillnader påträffades mellan grupper relaterat till ålder, 

medan endast en signifikant skillnad vardera kunde ses mellan grupperna i kategorierna 
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utbildningsnivå och sysselsättning. Detta sammanfaller i viss mån med tidigare forskning som 

konstaterat att föräldrars behov av stöd för att utvecklas i sin föräldraroll ser på gruppnivå lika 

ut oberoende vilken socioekonomisk situation de befinner sig i (Lagerberg et al., 2008).  

 

Metoddiskussion 

Eftersom de enskilda deltagarna i denna undersökning inte skrev sina namn på enkäterna kan 

forskningsmaterialet överlämnas till andra utan att konfidentialiteten äventyras. Nackdelen 

med denna strategi är dock att uppgifterna blir svåra för utomstående granskare att kontrollera 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Utformningen av frågeformuläret är avgörande för en studies tillförlitlighet (Ejlertsson, 2003) 

Frågeformuläret som användes i studien för att samla in data togs fram av författarna själva 

och användes för första gången. Därför har inte reliabiliteten kunnat kontrolleras. Hänsyn till 

tidigare forskning har dock tagits när frågorna utformas, vilket stärker validiteten. 

Försökspersonerna som formuläret testades på valdes ur författarnas bekantskapskrets på 

grund av den begränsade tiden för arbetet. Detta kan ha medfört brister i reviderandet av 

enkätfrågorna eftersom de som testade enkäten inte fullständigt stämde in på målgruppen för 

studien. Om man testat enkäten uteslutande enligt studiens inklusionskriterier hade kanske 

enkäten kunnat anpassas bättre till den studerade gruppen av mammor. Exempelvis kanske 

man inte hade missat att lägga till ett svarsalternativ för studerande. Majoriteten av dem hade 

dock egen erfarenhet av att få barn, vilket ändå gav synpunkterna styrka. 

 

När svaren på enkätfrågorna skulle matas in i ett statistikdataprogram var frågorna inte helt 

anpassade till hur analysen skulle gå till, och vissa dimensioner av svaren gick därför 

förlorade. Vidare saknade enkäten under frågan om sysselsättning ett alternativ för 

studerande, dock löste deltagarna i studien detta med att själva lägga till detta alternativ för 

hand. Några deltagare undrade varför inte internet fanns representerat bland aktörerna för 

informationsförmedling, vilket berodde på valet att vid konstruktionen av formuläret benämna 

det som ”media”, detta hade kunna framgå tydligare.  

 

Eftersom alla frågor i enkäten inte redovisades och analyserades beskriver inte resultatet 

fullständigt de svar som framkom i studien. Detta på grund av att det fanns frågor som inte 

passade till studiens syfte. Det hade varit intressant att utöka frågeställningarna till att omfatta 



 

28 

 

även skillnader relaterat till hälsotillstånd, antal barn och tid sedan förlossning, men detta 

kunde inte göras på grund av den begränsade tidsplanen. Till kommande studier skulle även 

en mindre kvalitativ undersökning initialt kunna göras för att få värdefullt underlag till 

enkätutformningen. Detta för att få djupare insikt i personers kunskaper, tankar och idéer i 

ämnet. På det viset kan en högre validet uppnås.  

 

I frågeformuläret kopplades frågor om hur nöjd man har varit med det stöd man fått till frågor 

om varifrån man vill ha stödet. På frågorna om emotionellt och socialt stöd fanns ingen fråga 

på hur nöjd man var med stödet man fått inom dessa områden. Det hade varit intressant att 

undersöka hur nöjda kvinnorna var med det emotionella och sociala stödet, därför kunde med 

fördel frågor om detta ha inkluderats i formuläret.  

 

Studien genomfördes på Uppsala samtliga öppna förskolor, förutom en där de besökande 

mammorna inte uppfyllde inkluderingskriteriet att fullt ut kunna läsa och förstå svenska. 

Dessa öppna förskolor ligger utspridda över hela Uppsala och respondenterna hade därför en 

större sociodemografisk variation än om studien bara genomförts på en plats. 

 

På frågorna om det var viktigt att få information från föräldragrupp bör tas med i 

bedömningen av svaren att alla mammor som besvarade enkäten befann sig på just öppna 

förskolan i en föräldragrupp. Om man frågat kvinnor som inte är intresserade av att delta i 

öppna förskolans verksamhet hade man kanske fått andra svar. 

 

Bortfallet (8%) var förhållandevis lågt. Deltagande i studien underlättades av att författarna 

själva fanns på plats för att distribuera enkäterna och svara på frågor om studien. Detta kan ha 

gjort att respondenterna kände ett större förtroende för studien och blivit mer motiverade att 

svara på enkäten. 

 

Resultatet speglar inte alla kvinnorna eftersom grupper med endast en kvinna exkluderades 

(till dessa grupper hörde ensamstående samt mammor med grundskoleutbildning). Detta var 

dock oundvikligt eftersom att redovisa dessa svar, när endast en kvinna svarat, skulle vara att 

redovisa en persons åsikter och behov, vilket skulle strida mot studiens strävan efter total 

anonymitet. För att få godtagbar statistisk signifikans slogs även små grupper med mammor 

ihop till större (studerande slogs ihop med heltids- och deltidsarbetande och arbetslösa slogs 
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ihop med gruppen föräldralediga). Gruppen 40-50-åringar borde även ha slagits samman med 

gruppen 30-39 år eftersom endast tre mammor tillhörde denna grupp. Detta gjordes inte då en 

grupp med mammor mellan 30-50 tämligen borde innehålla ett för stort åldersspann för att 

kunna generaliseras till en någorlunda homogen grupp. Ett större urval kvinnor skulle behövts 

för att kunna kartlägga skillnaderna mellan även dessa mammors behov. Ingen 

powerberäkning har gjorts. 

 

Deltagarnas egna kommentarer i enkäten analyserades med kvalitativ metod enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008). Fördelen med att ge utrymme för att låta respondenterna 

lämna egna kommentarer var att de kunde förtydliga vissa svar och ge en fördjupad bild av 

deras behov. Till skillnad från en intervju kunde dock inte följdfrågor ställas till respondenten 

vilket kan ha reducerat möjligheten till en riktig tolkning av svaren. Ett observandum när det 

gäller kvalitativ metod är att undersökarens förförståelse för ett ämne kan påverka tolkningen 

av svaren och göra det svårare att hålla sig objektiv. 

 

Några kvinnor hade önskemål om att få ta hem formuläret och fundera. Det fanns också 

pappor som tyckte studien var intressant och ville ta hem ett formulär till sin partner. En enkät 

via internet kunde ha tillfredställt dessa behov och nått fler kvinnor.  

 

Klinisk implikation 

Om BVC-sjuksköterskor och annan vårdpersonal som möter mammor med barn under ett år, 

ser till helheten i deras situation genom att erbjuda såväl kunskapsstöd som emotionellt stöd 

kan de bidra till att skapa nöjda och trygga mödrar. 

 

Slutsats 

Studien visar att alla mammorna inte fått det kunskapsstöd de önskade, vilket är ett 

misslyckande för hälso- och sjukvården som på många områden ansågs som den viktigaste 

aktören för stöd. Emotionellt stöd och socialt stöd var viktigt för nästan alla mammor och 

många efterfrågade också emotionellt stöd från hälso- och sjukvården. Alla mammor behöver 

inte samma sorts stöd. Stödbehovet kan påverkas av mammornas ålder, och även i viss 

utsträckning utbildning och sysselsättning.  
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Gymnasial utbildning, n = 14 
Universitetsutbildning, n= 54 Gymnasium Universitet   

 
Mycket 
viktigt Viktigt 

Inte 
viktigt 

Mycket 
viktigt Viktigt 

Inte 
viktigt p-värde 

Uppfödning               

Från familj 14,3% 78,6% 7,1% 13,0% 51,9% 35,2%   ,102 

Från vänner 14,3% 71,4% 14,3% 13,0% 57,4% 29,6%   ,348 

Från hälso- och sjukvården 85,7% 14,3% 0,0% 77,8% 22,2% 0,0%   ,516 

Från föräldragrupp 35,7% 57,1% 7,1% 37,7% 54,7% 7,5%   ,917 

Från media 7,1% 42,9% 50,0% 11,1% 40,7% 48,1%   ,814 

                

Din egen hälsa           

Från familj 0,0% 92,9% 7,1% 13,2% 66,0% 20,8%   ,922 

Från vänner 0,0% 85,7% 14,3% 11,5% 63,5% 25,0%   ,954 

Från hälso- och sjukvården 71,4% 28,6% 0,0% 53,7% 44,4% 1,9%   ,224 

Från föräldragrupp 21,4% 57,1% 21,4% 18,5% 55,6% 25,9%   ,710 

Från media 7,1% 50,0% 42,9% 7,4% 46,3% 46,3%   ,845 

            

Emotionellt stöd               

Från familj 84,6% 15,4% 0,0% 81,1% 18,9% 0,0%   ,772 

Från vänner 84,6% 15,4% 0,0% 66,0% 30,2% 3,8%   ,184 

Från hälso- och sjukvården 53,8% 38,5% 7,7% 35,8% 47,2% 17,0%   ,206 

                

Socialt stöd           

Familj 85,7% 14,3% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0%   ,450 

Släktingar 28,6% 64,3% 7,1% 42,3% 57,7% 0,0%   ,234 

Vänner 78,6% 21,4% 0,0% 78,8% 19,2% 1,9%   ,991 

Föräldragrupp 42,9% 42,9% 14,3% 49,0% 47,1% 3,9%   ,474 

 

Mann Whitney U-test. Signifikant skillnad, p-värde = <0.05 

 



Tabell 4. Mammors behov av stöd i förhållande till utbildningsnivå  

35 

Chi2-test. Signifikant skillnad, p-värde = <0.05 

 
 

Gymnasium 
(n = 14) 

Universitet 
(n = 54) p-värde 

Hur viktigt är det att få information om amning eller annan 
uppfödning överlag?       ,262 
Fick bra information och tycker det är viktigt 35,7% 47,2%  

Fick bra information men tycker inte att det är viktigt 14,3% 30,2%   

Fick inte tillräckligt mycket information men tycker att det är viktigt 21,4% 5,7%   

Fick inte tillräckligt mycket information och tycker inte att det är viktigt 14,3% 9,4%   

Det är viktigt att få information 14,3% 7,5%   

Hur viktigt är det att få information om din egen hälsa överlag?       ,365 

Fick bra information och tycker att det är viktigt 35,7% 30,8%   

Fick bra information men tycker inte att det är viktigt 42,9% 34,6%   

Fick inte tillräckligt mycket information men tycker att det är viktigt 21,4% 11,5%   

Fick inte tillräckligt mycket information och tycker inte att det är viktigt 0,0% 17,3%   

Det är viktigt att få information 0,0% 5,8%   

Är det viktigt att få information om skötsel av barnet?       ,290 

Ja, från familj 14,3% 1,9%   

Ja, från hälso- och sjukvården 21,4% 25,9%   

Ja, från föräldragrupp 14,3% 7,4%   

Ja, från flera aktörer 42,9% 55,6%   
Nej 7,1% 9,3%   

Är det viktigt att få information om sexualitet?       ,146 

Ja, från familj 7,1% 0,0%  

Ja, från vänner 21,4% 5,6%   

Ja, från hälso- och sjukvården 14,3% 20,4%   

Ja, från media 0,0% 1,9%   

Ja, från flera aktörer 28,6% 27,8%   

Nej 28,6% 44,4%   
Är det viktigt att få information om livsstil?      ,058 

Ja, från familj 14,3% 5,6%   

Ja, från vänner 14,3% 3,7%   

Ja, från hälso- och sjukvården 7,1% 1,9%   

Ja, från föräldragruppen 0,0% 1,9%   

Ja, från media 21,4% 3,7%   

Ja, från flera aktörer 21,4% 27,8%   
Nej 21,4% 55,6%   

Är det viktigt att få information om relationer?      ,004 
Ja, från familj 14,3% 0,0%   

Ja, från vänner 0,0% 3,7%   

Ja, från hälso- och sjukvården 7,1% 3,7%   

Ja, från föräldragruppen 14,3% 7,4%   

Ja, från media 14,3% 0,0%   

Ja, från flera aktörer 21,4% 46,3%   

Nej 28,6% 38,9%   

Är det viktigt att få information om barnets utveckling?      ,217 

Ja, från hälso- och sjukvården 42,9% 40,7%   

Ja, från föräldragruppen 0,0% 3,7%   

Ja, från flera aktörer 50,0% 55,6%   

Nej 7,1% 0,0%   
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Kruskal-Wallis ANOVA. Signifikant skillnad, p-värde = <0.05 

18-24 år, n = 7 
25-29 år, n = 24 
30-39 år, n = 36 
40-50 år, n = 3 

Mycket viktigt Viktigt Inte viktigt 

p-värde 

  18-24 25-29  30-39 40-50 18-24 25-29 30-39 40-50 18-24 25-29 30-39 40-50   

Information om uppfödning                           

Från familj 28,6% 20,8% 5,6% 0,0% 28,6% 62,5% 58,3% 66,7% 42,9% 16,7% 36,1% 33,3%   ,229 

Från vänner 14,3% 12,5% 13,9% 0,0% 42,9% 54,2% 63,9% 66,7% 42,9% 33,3% 22,2% 33,3%   ,736 

Från hälso- och sjukvården 85,7% 70,8% 85,7% 100,0% 14,3% 29,2% 17,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   ,499 

Från föräldragrupp 57,1% 33,3% 36,1% 0,0% 28,6% 58,3% 55,6% 100,0% 14,3% 8,3% 5,6% 0,0%   ,634 

Från media 14,3% 8,3% 8,3% 33,3% 14,3% 41,7% 47,2% 33,3% 71,4% 50,0% 44,4% 33,3%   ,631 

                            

Information om egen hälsa                    

Från familj 42,9% 4,3% 8,3% 33,3% 57,1% 79,2% 66,7% 33,3% 0,0% 12,5% 25,0% 33,3%   ,083 

Från vänner 28,6% 0,0% 11,1% 0,0% 71,4% 68,2% 66,7% 266,7% 0,0% 31,8% 22,2% 33,3%   ,089 

Från hälso- och sjukvården 71,4% 58,3% 55,6% 33,3% 28,6% 41,7% 41,7% 66,7% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0%   ,724 

Från föräldragrupp 42,9% 12,5% 19,4% 0,0% 57,1% 58,3% 52,8% 100,0% 0,0% 29,2% 27,8% 0,0%   ,207 

Från media 14,3% 4,2% 5,6% 33,3% 57,1% 50,0% 38,9% 66,7% 28,6% 45,8% 55,6% 0,0%   ,120 

                     

Emotionellt stöd                           

Från familj 100,0% 86,4% 74,3% 100,0% 0,0% 13,6% 25,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   ,279 

Från vänner 100,0% 72,7% 65,7% 33,3% 0,0% 22,7% 31,4% 66,7% 0,0% 4,5% 2,9% 0,0%   ,177 

Från hälso- och sjukvården 57,1% 31,8% 42,9% 33,3% 42,9% 45,5% 45,7% 33,3% 0,0% 22,7% 11,4% 33,3%   ,401 

                            

Socialt stöd                    

God relation inom familjen 85,7% 91,3% 88,2% 100,0% 14,3% 8,7% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   ,899 

Kontakt med släktingar 57,1% 30,4% 44,1% 0,0% 42,9% 69,6% 52,9% 100,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0%   ,324 

Träffa vänner 100,0% 56,5% 88,2% 100,0% 0,0% 39,1% 11,8% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0%   ,009 

Delta i föräldragrupp 57,1% 31,8% 50,0% 100,0% 42,9% 54,5% 47,1% 0,0% 0,0% 13,6% 2,9% 0,0%   ,087 



Tabell 6. Mammors behov av stöd i förhållande till ålder  
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Chi2-test. Signifikant skillnad, p-värde = <0.05 

 
18-24 
(n = 7) 

25-29 
(n = 24) 

30-39 
(n = 36) 

40-50 
(n = 3) 

p-
värde  

Hur viktigt är det att få information om amning/uppfödning överlag?         ,027 
Fick bra information och tycker det är viktigt 14,3% 45,8% 51,4% 33,3%   

Fick bra information men tycker inte att det är viktigt 28,6% 37,5% 22,9% 0,0%   

Fick inte tillräckligt mycket information men tycker att det är viktigt 0,0% 16,7% 5,7% 0,0%   

Fick inte tillräckligt mycket information och tycker inte att det är viktigt 42,9% 0,0% 0,0% 33,3%   

Det är viktigt att få information 14,3% 0,0% 17,1% 33,3%   

Hur viktigt är det att få information om din egen hälsa överlag?          ,405 

Fick bra information och tycker att det är viktigt 28,6% 30,4% 31,4% 33,3%   

Fick bra information men tycker inte att det är viktigt 71,4% 34,8% 31,4% 33,3%   

Fick inte tillräckligt mycket information men tycker att det är viktigt 0,0% 8,7% 20,0% 0,0%   

Fick inte tillräckligt mycket information och tycker inte att det är viktigt 0,0% 21,7% 11,4% 0,0%   

Det är viktigt att få information 0,0% 4,3% 5,7% 33,3%   

Är det viktigt att få information om skötsel av barnet?          ,610 

Ja, från familj 14,3% 0,0% 5,6% 0,0%   

Ja, från hälso- och sjukvården 14,3% 20,8% 30,6% 0,0%   

Ja, från föräldragrupp 0,0% 12,5% 8,3% 0,0%   

Ja, från flera aktörer 71,4% 50,0% 47,2% 100,0%   

Nej 0,0% 16,7% 8,1% 0,0%   

Är det viktigt att få information om sexualitet?          ,029 
Ja, från familj 0,0% 4,2% 0,0% 0,0%   

Ja, från vänner 14,3% 4,2% 11,1% 0,0%   

Ja, från hälso- och sjukvården 14,3% 25,0% 16,7% 0,0%   

Ja, från media 0,0% 0,0% 0,0% 33,3%   

Ja, från flera aktörer 28,6% 25,0% 27,8% 33,3%   
Nej 42,9% 41,7% 44,4% 33,3%   

Är det viktigt att få information om livsstil?          ,367 

Ja, från familj 28,6% 8,3% 2,8% 0,0%   

Ja, från vänner 0,0% 8,3% 5,6% 0,0%   

Ja, från hälso- och sjukvården 0,0% 4,2% 2,8% 0,0%   

Ja, från föräldragruppen 0,0% 4,2% 0,0% 0,0%   

Ja, från media 28,6% 0,0% 8,3% 0,0%   

Ja, från flera aktörer 14,3% 29,2% 22,2% 66,7%   

Nej 28,6% 45,8% 58,3% 33,3%   

Är det viktigt att få information om relationer?          ,940 

Ja, från familj 0,0% 4,2% 2,8% 0,0%   

Ja, från vänner 0,0% 4,2% 2,8% 0,0%   
Ja, från hälso- och sjukvården 0,0% 8,3% 2,8% 0,0%   

Ja, från föräldragruppen 28,6% 12,5% 2,8% 0,0%   
Ja, från media 0,0% 4,2% 2,8% 0,0%   

Ja, från flera aktörer 42,9% 33,3% 41,7% 66,7%   

Nej 28,6% 33,3% 44,4% 33,3%   

Är det viktigt att få information om barnets utveckling?          ,148 

Ja, från hälso- och sjukvården 42,9% 58,3% 30,6% 0,0%   

Ja, från föräldragruppen 0,0% 4,2% 2,8% 33,3%   
Ja, från flera aktörer 57,1% 37,5% 63,9% 66,7%   

Nej 0,0% 0,0% 2,8% 0,0%   



Tabell 7. Mammors behov av stöd i förhållande till sysselsättning  
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Mann Whitney U-test. Signifikant skillnad, p-värde = <0.05 

Yrkesarbetande/studerande, n = 14 
Föräldraledig/arbetslös, n = 56 Mycket viktigt Viktigt Inte viktigt   

 
Yrkesarbetande/ 
studerande.   

Föräldraledig/ 
arbetslös     

Yrkesarbetande/ 
studerande.   

Föräldraledig/ 
arbetslös     

Yrkesarbetande/ 
studerande  

Föräldraledig/ 
arbetslös     p-värde 

Information om uppfödning                                 

Från familj 21,4%   10,7%     64,3%   55,4%     14,3%  33,9%      ,110 

Från vänner 21,4%   10,7%    78,6%  53,6%    0,0%  35,7%      ,011 

Från hälso- och sjukvården 85,7%   78,6%    14,3%  21,4%    0,0%  0,0%      ,553 

Från föräldragrupp 57,1%   30,9%    35,7%  61,8%    7,1%  7,3%      ,110 

Från media 28,6%   5,4%    42,9%  41,1%    28,6%  53,6%      ,028 

                                  

Information om egen hälsa                      

Från familj 7,1%   12,7%    71,4%  69,1%    21,4%  18,2%      ,599 

Från vänner 14,3%   7,4%    78,6%  64,8%    7,1%  27,8%      ,093 

Från hälso- och sjukvården 57,1%   57,1%    42,9%  41,1%    0,0%  1,8%      ,959 

Från föräldragrupp 21,4%   17,9%    64,3%  55,4%    14,3%  26,8%      ,405 

Från media 14,3%   5,4%    42,9%  46,4%    42,9%  48,2%      ,533 

                       

Emotionellt stöd                                 

Från familj 71,4%   84,9%    28,6%  15,1%    0,0%  0,0%      ,246 

Från vänner 57,1%   73,6%    42,9%  22,6%    0,0%  3,8%      ,287 

Från hälso- och sjukvården 28,6%   43,4%    50,0%  43,4%     21,4%  13,2%      ,275 

                                  

Socialt stöd                      

God relation inom familjen 78,6%   92,5%    21,4%  7,5%    0,0%  0,0%      ,134 

Kontakt med släktingar 35,7%   39,6%    64,3%  58,5%    0,0%  1,9%      ,857 

Träffa vänner 78,6%   79,2%    21,4%  18,9%    0,0%  1,9%      ,983 

Delta i föräldragrupp 57,1%   44,2%    35,7%  50,0%    7,1%  5,8%      ,465 

 



Tabell 8. Mammors behov av stöd i förhållande till sysselsättning  
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Chi2-test. Signifikant skillnad, p-värde = <0.05 

  
Yrkesarbetande/studerande 

(n = 14) 
Föräldraledig/arbetslös 

(n = 56) P-värde 
Hur viktigt är det att få information om amning eller annan 
uppfödning överlag?     0,81 

Fick bra information och tycker det är viktigt 35,7% 47,3%   

Fick bra information men tycker inte att det är viktigt 35,7% 25,5%   

Fick inte tillräckligt mycket information men tycker att det är viktigt 14,3% 7,3%   

Fick inte tillräckligt mycket information och tycker inte att det är 
viktigt 7,1% 10,9%   
Det är viktigt att få information 7,1% 9,1%   

Hur viktigt är det att få information om din egen hälsa överlag?     0,621 

Fick bra information och tycker att det är viktigt 21,4% 33,3%   

Fick bra information men tycker inte att det är viktigt 42,9% 35,2%   

Fick inte tillräckligt mycket information men tycker att det är viktigt 21,4% 11,1%   

Fick inte tillräckligt mycket information och tycker inte att det är 
viktigt 14,3% 13,0%   
Det är viktigt att få information 0,0% 7,4%   

Är det viktigt att få information om skötsel av barnet?     0,76  

Ja, från familj 0,0% 5,4%   

Ja, från vänner 0,0% 0,0%   

Ja, från hälso- och sjukvården 14,3% 26,8%   
Ja, från media 0,0% 0,0%   

Ja, från flera aktörer 71,4% 48,2%   
Nej 0,0% 12,5%   

Är det viktigt att få information om sexualitet?    0,129 

Ja, från familj 7,1% 0,0%   

Ja, från vänner 7,1% 8,9%   
Ja, från hälso- och sjukvården 21,4% 17,9%   

Ja, från media 7,1% 0,0%   

Ja, från flera aktörer 21,4% 28,6%   

Nej 35,7% 44,6%   

Är det viktigt att få information om livsstil?     0,84 

Ja, från familj 7,1% 7,1%   

Ja, från vänner 7,1% 5,4%   

Ja, från hälso- och sjukvården 7,1% 1,8%   

Ja, från föräldragruppen 0,0% 1,8%   
Ja, från media 0,0% 8,9%   

Ja, från flera aktörer 28,6% 25,0%   
Nej 50,0% 50,0%   

Är det viktigt att få information om relationer?     0,86 

Ja, från familj 0,0% 3,6%   
Ja, från vänner 0,0% 3,6%   

Ja, från hälso- och sjukvården 7,1% 3,6%   

Ja, från föräldragruppen 7,1% 8,9%   

Ja, från media 7,1% 1,8%   

Ja, från flera aktörer 42,9% 39,3%   
Nej 35,7% 39,3%   

Är det viktigt att få information om barnets utveckling?     0,705 

Ja, från hälso- och sjukvården 35,7% 41,1%   
Ja, från föräldragruppen 0,0% 5,4%   

Ja, från flera aktörer 64,3% 51,8%   
Nej 0,0% 1,8%   
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BILAGA 2. Informationsbrev 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en undersökning om mammors 

behov av stöd under barnets första år. 

 

Varför görs undersökningen? 

Dåligt stöd till nyblivna mammor är en riskfaktor för låg självskattad hälsa. Vi är därför intresserade 

av att undersöka vad mödrar tycker om det stöd de får, och vilket stöd de vill ha för att kunna 

utvecklas i sin föräldraroll. 

 

Vilka kan vara med och hur går undersökningen till? 

Alla kvinnor över 18 år som fött barn inom de senaste 12 månaderna och som kommer hit till öppna 

förskolan idag tillfrågas om att besvara en enkät. Deltagandet är helt frivilligt och konfidentiellt. 

Beräknad svarstid är 5-10 minuter. När Du fyllt i enkäten stoppar Du den i den märkta brevlådan. Vi 

som är ansvariga för undersökningen finns på plats om Du undrar över någonting. 

 

Hur behandlas data? 

Svaren matas in i ett statistikdataprogram. Redovisning sker på gruppnivå och inga enskilda personer 

kan identifieras. Resultaten kommer att redovisas i ett examensarbete på sjuksköterskeprogrammet 

vid Uppsala universitet. Vill Du ta del av resultaten? Hör av Dig till oss via e-post så skickar vi Dig en 

kopia på den färdiga uppsatsen. 

 

Om Du funderar över något är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 

Tack för Din medverkan. Dina synpunkter är viktiga för oss! 

 

Ansvariga för undersökningen 

Camilla Andersson, sjuksköterskestudent vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 

Uppsala universitet, e-post: camilla.andersson.7820@student.uu.se, tel: 073-079 52 53 

 

Pernilla Behrenfeldt, sjuksköterskestudent vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 

Uppsala universitet, e-post: pernilla.behrenfeldt.4440@student.uu.se, tel: 073-040 38 48 

Handledare: 

Pranee Lundberg, universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap vid Uppsala universitet, e-post: Pranee.Lundberg@pubcare.uu.se, tel: 018-4716612  

mailto:pernilla.behrenfeldt.4440@student.uu.se
mailto:Pranee.Lundberg@pubcare.uu.se
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BILAGA 4. Frågeformulär 

 

Bakgrundsinformation 

Fyll i rutan framför det alternativ som stämmer bäst. 

A: Beskriv dig själv genom att fylla i följande 

1) Ålder 

 18-24 år 

 25-29 år 

 30-39 år 

 40-50 år 

 

2) Civilstatus 

 Gift 

 Singel 

 Sambo 

 

3) Högsta avslutade utbildning 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Universitet 

 

4) Sysselsättning 

 Heltidsarbetande 

 Deltidsarbetande 

 Föräldraledig 

 Arbetslös 

 

5) Antal barn 

 1 

 2 

 3 

 4 eller fler 

 

6) Tid sedan senaste barnets födelse 

 1-2 månader 

 3-6 månader 

 7-12 månader 

 

7) Ditt hälsotillstånd för närvarande 

  Mycket bra 

  Bra 

  Varken bra eller dåligt 

  Dåligt 

  Mycket dåligt 
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Kunskapsstöd 

Fyll i rutan framför det alternativ som stämmer bäst. Förtydliga längst ner på sidan om du 

tycker att något svarsalternativ saknas eller om det är något du vill lägga till.  

 

B: Hur viktigt är det att få information om amning eller annan uppfödning? 

1) från familj 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt  

 

2) från vänner 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

3) från hälso- och sjukvården 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

4) från föräldragrupp 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

5) från media 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

6) Överlag 

Här är det möjligt att välja mer än ett svarsalternativ 

 

 Jag fick bra information om amning eller annan uppfödning 

 Jag fick inte tillräckligt mycket information om amning eller annan uppfödning 

 Jag tycker att det är viktigt att man får information om amning eller annan uppfödning 

 

Annat…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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C: Hur viktigt är det att få information om din egen hälsa? 

1) från familj 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

2) från vänner 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

3) från hälso- och sjukvården 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

  

4) från föräldragrupp 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

5) från media 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

6) Överlag 

Här är det möjligt att välja mer än ett svarsalternativ 

 

 Jag fick bra information om min egen hälsa 

 Jag fick inte tillräckligt mycket information om min egen hälsa 

 Jag tycker att det är viktigt att man får information om sin egen hälsa 

 

Annat…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...………… 
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D: Inom vilka andra områden tycker du att det är viktigt att få stöd i form av information? 

Här är det möjligt att välja mer än ett svarsalternativ. Dra en linje mellan området du vill ha 

information om till aktören du helst vill ha det från. Förtydliga i fältet för fri text om du tycker 

att något alternativ saknas. 

 

 

 Skötsel av barnet 

 Sexualitet 

 Livsstil 

 Relationer 

 Barnets utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

Annat…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM NEEDED 

Från familj  

Från vänner  

Från hälso- och sjukvården  

Från föräldragrupp  

Från media  
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Psykologiskt stöd 

Fyll i rutan framför det alternativ som stämmer bäst. Förtydliga längst ner på sidan om du 

tycker att något svarsalternativ saknas eller om det är något du vill lägga till.  

 

E: Hur viktigt är det att få emotionellt stöd?  

1) från min familj 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

2) från vänner 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

3) från hälso- och sjukvården 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

 

 

Annat…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



  

 

46 

 

Socialt stöd 

Fyll i rutan framför det alternativ som stämmer bäst. Förtydliga längst ner på sidan om du 

tycker att något svarsalternativ saknas eller om det är något annat du vill lägga till.  

 

F: Hur viktigt är det att få socialt stöd genom följande? 

1) En god relation inom familjen 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

2) God kontakt med släktingar 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

3) Att träffa vänner  

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

4) Delta i föräldragrupp 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte viktigt 

 

 

Annat…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...………… 

 

 


