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Sammanfattning 
 
I barnmorskans arbetsuppgifter ingår att främja amning och ge amningsstöd. Syftet med 

denna studie var att beskriva upplevelsen av stöd och råd i samband med amning bland 

kvinnor som vårdats på BB-avdelning postpartum, samt att beskriva hur de tycker att stödet 

kan förbättras. 

Metod: Kvinnor som fött barn vid Uppsala Akademiska sjukhus tillfrågades rutinmässigt om 

att fylla i ett nätbaserat frågeformulär rörande upplevelsen med vården. Till denna studie har  

fyra frågor analyserats rörande upplevelsen av amningsrådgivning. Svaren från två slutna 

frågor har besvarats med deskriptiv statistik och kommentarer från två öppna frågor har 

analyserats med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: Av 622 kvinnor som efter förlossning vårdats på BB avdelning uppgav 83 % att de 

var mycket nöjda eller nöjda med det amningsstöd och den information de fått på 

förlossningsavdelningen. Motsvarande siffra för BB avdelningen var 78 %. Vid analysen av 

131 kommentarer framträdde följande fyra kategorier: brist på gemensam grund och 

kontinuitet, behov av mer stöd, upplevelse av negativt bemötande och brist på information. 

Det tema som sågs var brister i omtanke och kompetens. 

Slutsats: Behov av mer stöd samt lugn och ro i samband med amningsstöd efterfrågades av 

kvinnorna. En del kvinnor upplevde sig illa behandlade av vårdpersonalen. De givna råden 

upplevdes ofta som motstridiga. Att öka kunskapen om kvinnors upplevelse av råd och stöd i 

samband med amning kan hjälpa barnorskan att möta den nyförlösta kvinnans förväntningar 

och behov på ett adekvat sätt. 

 
 
Nyckelord: Amning, barnmorska, motstridiga råd, stöd, utbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.Abstract 

 
A part of the midwife’s profession is to promote and support breastfeeding. The objective of 

this study was to describe the perception of the level of support and advice regarding breast-

feeding given to women who have received postnatal care at maternity wards, and to present 

the opinions of the aforementioned women on how this support could be improved. 

Method: Women who have given birth at Uppsala University Hospital were routinely asked to 

fill in internet-based questionnaires regarding their views on the care that they have received. 

In this study, our data consists of the feedback from four questions in these questionnaires 

regarding breast-feeding. The answers to the closed questions were presented with descriptive 

statistics and the comments on two open questions have been analysed with content analysis. 

Results: Out of 622 women who were cared for at the hospital’s maternity ward after giving 

birth, 83% stated that they were very satisfied or satisfied with the information and support 

they received about breast-feeding, and 78% expressed the same views regarding the delivery 

ward. An analysis of 131 comments revealed the following four categories: a lack of common 

ground and continuity, a need for more support and experiences of sub-standard treatment. A 

lack of consideration and competence were identified as themes.  

Conclusion: Both more support and a calmer atmosphere were required, in addition to the 

support with breast-feeding. Some women felt they had been treated badly by medical staff. 

Often, the support and advice given were felt to be contradictory. The findings indicated that 

the midwife should focus on the individual woman’s needs and experiences along with giving 

breast-feeding support.            

 

Keywords: Breastfeeding, conflicting advice, education, midwifery, support.  
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Inledning 
 

Historia 

 

Under de senaste hundra åren har inställningen till amning förändats i Sverige. I och med att 

förlossningarna flyttade från hemmen till sjukhusen på 1930-talet infördes många regler och 

rutiner kring amningen. Exempel på sådana rutiner var att barnet endast skulle ammas på 

bestämda tider enligt schema, barnen vårdades inte heller tillsammans med sina mammor utan 

fick bara komma in till dem på bestämda tider. Från 1940-talet sjönk amningsfrekvensen fram 

till 1970-talet då en attitydförändring skedde och amningsfrekvensen började öka. Under 1980 

talet började man även att ifrågasätta och förändra vården på BB så att mammorna och barnen 

fick vara tillsammans hela tiden och inte separeras (Svensson & Nordgren, 2002). En svensk 

studie från 1990 visar att kvinnor som tillbringade natten med sina spädbarn post partum 

värderade närhet till bebisen högre än kvinnor vars barn tillbringat natten i barnsal (Svensson, 

Matthiesen & Widström, 2005).  

 

Internationella och nationella rekommendationer 

 

WHO rekommenderar exklusiv amning från födseln till sex månaders ålder och fortsatt 

amning med tillägg av annan mat till två års ålder eller längre (United Nations Children's 

Fund [Unicef], World Health Organization [WHO] 2003). Även Svenska Livsmedelsverket 

skriver på sin hemsida att bröstmjölk är den enda näring ett barn behöver för att växa och 

utvecklas under sina första sex månader (www.livsmedelsverket.se). Amning ger goda 

hälsovinster för både barn och moder. De barn som ammats har lägre risk att drabbas av 

infektioner (WHO, 2007) och plötslig spädbarnsdöd (Hauk, Thompson, Tanabe, Moon & 

Vennemann, 2011). På längre sikt kan ses att barn som ammats har lägre blodtryck och bättre 

resultat på intelligenstest. Även förekomsten av diabetes typ 2 och övervikt är lägre hos barn 

som ammats (WHO, 2007). Kvinnor som ammat löper lägre risk att drabbas av ovariecancer 

(Jordan, Cushing-Haugen, Wicklund, Doherty & Rossing, 2012) och bröstcancer (Stuebe, 

Willett, Xue, & Michels, 2009) än kvinnor som inte har ammat.  
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På 1990- talet startade WHO och Unicef en kampanj kallad Baby Friendly Hopsital Initivative 

(BFHI), där sjukhusen ska utvärdera om de arbetar enligt de 10 stegen för en lyckad amning 

 (http://www.unicef.org/programme/nutrition/infantfe/tenstems.htm): 

• Ha en skriven amningsstrategi som rutinmässigt delges all sjukvårdspersonal. 

• Ge all personal nödvändiga amningskunskaper så att de kan upprätthålla denna 

strategi. 

• Informera alla gravida kvinnor om fördelarna med att amma och om vägen till en 

lyckad amning. 

• Hjälpa mödrar att börja amma vid barnets första vakenhetsperiod, vilket vanligen 

sker inom två timmar. 

• Visa mödrar hur de ska amma och hur de upprätthåller mjölkproduktionen om de blir 

åtskilda från sina nyfödda. 

• Inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck än bröstmjölk såvida det inte är 

medicinskt nödvändigt. 

• Tillämpa “rooming-in”- tillåta mödrar och nyfödda att vara tillsammans hela dygnet. 

• Uppmuntra fri amning 

• Inte ge nappar till ammande spädbarn. 

•  Uppmuntra bildandet av stödgrupper för ammande mödrar och sedvanlg kontakt 

med barnhälsovården genom att hänvisa mödrar till dem efter utskrivningen från 

sjukhuset/kliniken (Svensson, 2009). 

 

Baby Friendly Hospitals har visat sig ha en god effekt på förekomst av amning (DiGirolamo, 

Grummer-Stawn & Fein, 2008, Kramer, Chalmers, et.al, 2001, Philipp, Marewood et al, 2001) 

 

Förekomst av amning i Sverige 

 

Internationellt sett har Sverige en hög amningsfrekvens, men trots amningens goda 

hälsoeffekter har amningsfrekvensen åter sjunkit i Sverige de senaste åren. Vid en veckas 

ålder helammades 82,9 % av barnen 2010, det var 6,5 procent färre barn som ammade 

exklusivt 2010 jämfört med 2004. Mellan år 2004 och 2010 minskade även den totala 

amningsfrekvensen vid sex månaders ålder med 9,5 procent. År 2010 ammade 62,5 % av de 

sex månaders gamla barnen helt eller delvis (Socialstyrelsen, 2012). 
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Fördelar med amningsstöd 
 

Nästan alla mödrar kan amma om de får korrekt information och stöd från familj, samhälle 

och hälsovård (Unicef & WHO, 2003). En Cochrane rewiev visar att amningsdurationen upp 

till sex månader förlängs om man får någon form av stöd och de mödrar som fått stöd 

ammade i högre grad exklusivt till och med det att barnen var fem månader gamla (Britton, 

McCormick, Renfrew, Wade, King, 2009). Många kvinnor har bestämt redan innan de blir 

gravida eller bestämmer tidigt i graviditeten hur de vill föda upp sitt barn, men studier visar 

att det är möjligt för barnmorskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal att påverka 

inställningen till amning, framförallt genom att tillhandahålla stöd efter förlossningen. De 

kvinnor som fått konsekventa råd, aktivt support och uppmuntran var mer benägna att ge sina 

barn bröstmjölk under barnets första dagar (Henderson & Redshaw, 2010). En undersökning 

bland förstföderskor i Finland visade vad som påverkade etablerandet av amning under 

sjukhusvistelsen. De som upplevde bra hälsa samt hade en positiv upplevelse av vårdtiden 

klarade lättare av amningen. Negativa effekter på amningen sågs bland de mödrar som led av 

sömnbrist och även bland de som hade blivit upprörda under vistelsen på sjukhus. (Tarkka, 

Paunonen & Laippala, 1998). Stöd, både professionellt och från närstående, har kvinnor 

uppgett ha betydelse för att få amningen att fungera (Hall & Hauck, 2007) och även de 

närståendes attityd till amning har visat sig vara viktig för kvinnors amningsupplevelse. 

(Manhire, Hagan & Floyd, 2007; Tarkka et al., 1998). 

 

En svensk studie visar att när barnmorskor genomgick en utbildning i amning, samt 

genomförde en intervention för att förbättra kontinuiteten i vården, blev kvinnor nöjdare både 

med det emotionella stödet och den information som gavs både innan och efter förlossning 

(Ekström, Widström & Nissen, 2006). Att ge emotionellt stöd och stärka självkänslan ökar 

kvinnors tilltro till sin amning, även när de hade besvär (Sheehan, Schmied & Barclay, 2009). 

Kvinnor som var missnöjda med den känslomässiga delen av vården har i en svensk studie 

uttryckt en ökad risk att inte vara nöjda med postpartumvården. Hands- on support vid 

amning, och att uppge att otillräckligt med tid hade ägnats åt uppmuntran, prata om personliga 

frågor och funderingar var förknippat med missnöje med vården. (Waldenström, Rudman & 

Hildingsson, 2006). Moderns känslor för barnet stärktes, hon talade mer med barnet, kände 

sig tryggare med barnet, upplevde att hennes barn var vackrare än andra barn och kände 

starkare att barnet var hennes om de barnmorskor som vårdade henne hade genomgått 

utbildning (Ekström  & Nissen, 2006).  
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Brist på omtanke 

 

Kvinnor i en brittisk studie upplevde att de inte hade fått den hjälp de ville ha för att få 

amningen att fungera, antingen hade personalen varit för upptagna eller ovilliga att hjälpa till. 

Hjälpen hade i bland varit för stressad eller ineffektiv, de underströk att de hade önskat hjälp 

till dess att de känt sig trygga med amningen (Graffy & Taylor, 2005). Förstföderskor 

beskriver att de förväntade sig att få extra hjälp och en känsla av att vara lämnad och önska 

mer hjälp. Omföderskor beskriver att de får klara sig själv och även de önskar få mer stöd. 

Kvinnorna kände vanligtvis att de inte skulle behöva fråga efter hjälp utan att den skulle 

erbjudas dem utan att de behövde fråga. De uppgav även att deras amningsstöd påverkades av 

personal brist. De beskriver att personalen inte hade tid, var överarbetade och att det var för få 

barnmorskor. En del beskriver att detta påverkade deras val av hur länge de önskade stanna på 

sjukhus post partum. Någon beskriver att hon hade velat stanna längre men att det kändes om 

hon borde åka hem. En annan att hon åkte hem tidigare p.g.a. att hon kände sig förbisedd och 

att kvaliteten på vården var så låg (Redshaw & Henderson, 2012). Personal som arbetar med 

postpartumvård i USA, uppgav att det var svårt att få tid till att stödja amning särskilt kvällar 

och nätter p.g.a. mindre personal. Det var även mindre vanligt bland de intervjuade att på 

natten propagera för amning (Nelson 2007).  

 

Det sätt som vården är organiserad på kan vara en bidragande orsak till att barnmorskor 

känner stor tidspress och hindrar dem från att skapa en relation till kvinnorna (Dykes, 2005). 

Barnmorskor beskriver i en studie svårigheten med att ha för lite tid för att hinna med sin 

arbetsmängd. Andra beskriver strategier de hade för att möjligöra för dem att effektivare 

hinna med sitt arbete och hur de prioriterade mellan olika uppgifter (Furber & Thomson, 

2007). Barnmorskor tar upp att den tidspress de känner påverkar hur de ger information och 

att det var viktigt att vara snabb. Barnmorskorna tog inte heller reda på hur mycket kvinnorna 

förstod när de gav information, vilket ofta ledde till att kvinnorna kände att de fått för lite 

information för att göra det möjligt för dem att amma effektivt och känna sig självsäkra 

(Dykes, 2005).  

 

Individuellt anpassat stöd 

 

Kvinnor kan känna sig sårbara efter förlossningen och inte vilja bli pressade till att amma, 

eller till att ge flaska.  Att få tid till att prata igenom svårigheter utan att känna sig bedömda 
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har visat sig vara uppskattat samt att de som erbjöd sig att ge stöd skulle lyssna till deras 

individuella erfarenhet av amningen (Graffy & Taylor, 2005). För att känna sig säkra i sin nya 

roll som ammande mamma har kvinnor uttryckt att hälso- och sjukvårdspersonal bör se henne 

som en unik individ. De vill bli lyssnade på, ha mer tid, förståelse och uppföljning. Om hälso- 

och sjukvårdspersonal svarade på kvinnans behov kände hon att amningsstödet var bra och 

baserat utifrån henne som person (Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010). Kvinnors 

förväntningar på amningen stämmer inte alltid in med hur de sedan upplever det är att amma 

(Hall & Hauck, 2007). Brist på respekt och förståelse för det egna valet har upplevts av 

kvinnor rörande amningsstöd. De har beskrivit att de vill bli uppmuntrade inte pressade 

(Rudman & Waldenström, 2007)      

 

Personalens bemötande 

 

Barnmorskans attityd och sätt kan påverka kvinnors upplevelse av amning (Manhire, Hagan 

& Floyd, 2007) och att känna sig pressad av barnmorskan till att amma kan resultera i att 

kvinnor upplever stress (Hall & Hauck, 2007). Otrevlig och ohjälpsam personal samt brist på 

stöd från personal kan vara en bidragande faktor till att kvinnor upplever missnöje med den 

postnatala vården (Hildingsson, 2007). Personalbrist har även av kvinnor uppgetts bidra till en 

irriterad och icke välkomnande atmosfär under vården post partum (Rudman & Waldenström, 

2007). I en brittisk studie beskrivser några kvinnor att de kände sig pressade till att amma och 

andra upplevde det som att de inte hade något val. Några beskriver att personalen fick dem att 

känna sig skyldiga och otillräckliga om de inte lyckades med amningen eller då de gav 

ersättning. Andra upplevde att personalen inte alltid stöttade amning. Kvinnor beskrev att en 

del personal förmedlade en negativ attityd, upplevelsen av den varierade från att kvinnor 

kände sig t.ex. mobbade eller bedömda till att inte bli respektfullt behandlade. Några tar upp 

att barnmorskorna var hårdhänta och ohjälpsamma. Det upplevdes som negativt av vissa då 

barnmorskor rörde vid deras bröst. En känsla av att inte bli lyssnad till beskrivs även av 

Redshaw & Henderson (2012). Kvinnors känsla av att vara kapabla mödrar försvagas när de 

upplever att personal saknar förståelse och sympati för deras problem vid amning (Rudman & 

Waldenström, 2007). 
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Olika och motsägelsefulla råd 

 

Att få motsägelsefulla råd kan påverka amningsupplevelsen negativt (Graffy & Taylor, 2005; 

Manhire et al.,2007; Redshaw & Henderson, 2012).  Motstridiga råd kan även ha långsiktig 

effekt på kvinnors amningsupplevelse och kan påverka deras självförtroende (Hall & Hauck, 

2007). Kontinuitet i amningsrådgivningen har setts vara av vikt för att bygga upp förtroende 

för sjukvården. När kvinnor fått olika råd från olika personal kände de att de blev osäkra på 

amningen (Bäckström, Hertfelt Wahn, Ekström 2010). Egna erfarenheter hos den som ger 

amningsstöd kan påverka stödet (Nielson 2007).  Kvinnor i en brittisk studie reflekterade över 

sättet de fått amningshjälp på, de uppger bland annat att barnmorskor hade olika sätt att hjälpa 

till på, vilket kunde upplevas som förvirrande. Motsägelsefulla råd var vanligare då kvinnor 

hade problem med amningen och då de träffade många barnmorskor. De berättade även att de 

fått olika råd vid varje skiftbyte (Redshaw & Henderson 2012). Att råd uppfattas som 

motstridiga kan påverkas av omständigheter under vilka råden ges. För mycket information 

samt rådgivarens och mottagarens olika förväntningar är exempel på varför råd kan uppfattats 

som motstridiga. Då kvinnors förväntningar på amning inte stämmer överrens med 

verkligheten kan det förstärka en upplevelse av motstridighet. Genom att ge råd på ett 

omsorgsfullt och empatiskt sätt med fokus på kvinnan som individ förhindras att råden 

uppfattas som motstridiga (Hauck, Graham-Smith, McInerney, Kay 2011). I en studie då man 

intervjuat personal om deras erfarenheter av amningsrådgivning beskrev de att det inte fanns 

ett sätt som fungerar, utan det som fungerar för en fungerar inte för alla (Nelson 2007). Men 

motstridiga råd behöver inte alltid vara inkorrekta råd (Furber & Thomson, 2008). 
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Problemformulering 
 

Trots amningens fördelar sjunker frekvensen av kvinnor som ammar i Sverige. Kvinnor 

uppger att deras amning påverkas av hur information och stöd ges varför det är av intresse att 

undersöka hur kvinnor upplever det amningsstöd de får.  

 

Syfte  

 
Det övergripande syftet med studien är att beskriva upplevelsen av stöd och råd i samband 

med amning bland kvinnor som vårdats på BB post partum. Ett ytterligare syfte är att beskriva 

hur kvinnorna tycker att stödet kan förbättras.    

 

Frågeställningar 

 
Hur nöjda är kvinnor som vårdats på BB post partum med den information och stöd de erhållit 

i samband med amning?  

 

Vad beskriver kvinnorna att de inte är nöjda med vad gäller den information och stöd de fått 

angående amning under vårdtiden och hur kan det förbättras? 

  

Metod 
 
Design 

 

Denna uppsats har en kvalitativ deskriptiv ansats. Uppsatsen är baserad på data från ett 

nätbaserat frågeformulär designat av Quick Search som ingår i den studerade klinikens 

kvalitetsuppföljning. 

 

Urval 

 

Kvinnor som har fött barn på Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) och behärskade svenska 

språket tillfrågades om att lämna ut sina e-mailadresser för att ges möjlighet att besvara ett 

nätbaserat frågeformulär via Internet. Till denna uppsats har använts ett strategiskt urval.  Svar 
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som lämnats av kvinnor som fött barn under januari 2012 till och med juli 2012 och vårdats 

på BB post partum samt svarat på formuläret innan den 7/9 2012 har använts. År 2012 

uppgick antal förlossningar vid UAS till 4052, under januari till och med juli 2012 var det 

2422 förlossningar. Av det gick 16 % hem direkt från förlossningen utan att få vård på BB 

avdelning och 75 % gick hem inom 72 timmar. Fyrtioåtta procent gick hem samma dygn eller 

dygnet efter förlossningen. 

 

Det är osäkert hur många kvinnor som tillfrågats om sin e-mail adress, detta ska göras 

rutinmässigt men det noteras ej när någon tillfrågas eller inte tillfrågas om att delta.   

 

Datainsamlingsmetod 

 

Till studien har använts insamlade data, från frågeformuläret Quick Search som används för 

kliniskt utvecklingsarbete vid Uppsala Akademiska sjukhus. Frågeformuläret består av 171 

frågor rörande upplevelsen av vård under graviditet och förlossning samt vård efter 

förlossning i Uppsala län.  Frågeformuläret är Internetbaserat och innehåller både öppna och 

slutna frågor.  

 

Till denna studie har använts fyra frågor rörande upplevelsen av amningsrådgivning: 

  

• Är Du nöjd med den information och det stöd Du fått angående amning på 

förlossningsavdelningen?  

 

• Är Du nöjd med den information och det stöd Du fått angående amning på BB 

avdelningen?  

 

• Beskriv varför Du inte är nöjd med den information och det stöd Du fått angående amning 

på förlossningsavdelningen. På vilket sätt kan den bli bättre? 

 

• Beskriv varför Du inte är nöjd med den information och det stöd Du fått angående amning 

på BB avdelningen. På vilket sätt kan den bli bättre?  
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Tillvägagångssätt 

 

Efter förlossning tillfrågades kvinnorna av personal på respektive avdelning om att besvara 

frågeformuläret. De kvinnor som tackade ja till att besvara frågeformuläret fick det sedan 

skickat till den e-postadress de uppgett. Deltagarna hade sex månader på sig besvara 

frågeformuläret, de kunde fylla i delar av formuläret och göra en paus för att fortsätta vid ett 

senare tillfälle. Tre påminnelser skickades ut till kvinnorna via mail. 

 
Svaren på de fyra frågorna från frågeformuläret har använts i denna uppsats. Bakgrundsdata 

och samtliga kommentarer har använts. Utifrån svaren går det ej att härleda svaren till en 

respondent, man kan därför inte följa hur samma respondent svarat på flera frågor.  

 
Dataanalys 
 

Den första frågeställningen, Hur nöjda är kvinnor som vårdats på BB post partum med den 

information och det stöd de erhållit i samband med amning? besvaras med deskriptiv statistik. 

Den andra frågeställningen, Vad beskriver kvinnorna att de inte är nöjda med vad gäller den 

information och det stod de fått angående amning under vårdtiden och vad kan förbättras? 

besvaras med kvalitativ innehållsanalys.  

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman metod (Granheim & Lundman 

2004, 2008) har använts på svaren till de två öppna frågorna med avseende på att beskriva vad 

kvinnor, som vårdats på BB, inte är nöjda med vad gäller det stöd och information de fått i 

samband med amning och hur de tycker att rådgivningen kan förbättras.   

 

Först lästes alla kommentarer igenom flera gånger för att få en helhetsbild av innehållet.  

Kvinnornas svar delades därefter in i meningsenheter. Meningsenheter är en meningsbärande 

del av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman, 

2008). Ett svar kunde delas i flera meningsenheter då det ansågs rymma flera betydelser. 

Några svar sorterades bort då de inte ansågs svara på studiens syfte (t.ex. svaret: kan ej 

amma). 

      

I nästa steg utfördes en kondenseringen av texten: för att göra texten mer lätthanterlig 

kortades den ner, utan att väsentligt innehåll förlorades (Graneheim & Lundman, 2008). 
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Därefter sattes en kod på de kondenserade meningsenheterna ”en kod är en etikett på en 

meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll.” (Graneheim & Lundman, 2008, p 163). 

Sedan delades koderna in i underkategorier efter innehåll. Sexton underkategorier arbetades 

fram. Under den här processen lästes meningsenheterna igenom igen för att kontrollera att 

inget väsentligt missats och att kodning och underkategorier stämde överrens med innehållet. 

Underkategorierna fördelades i fem kategorier. ”En Kategori utgörs av flera koder som har ett 

liknande innehåll ” (Graneheim & Lundman, 2008, p 163). Ingen data ska falla mellan två 

kategorier eller passa in i fler än en kategori, men det kan vara svårt när texten handlar om 

känslor då de kan gå in i varandra (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på 

underkategorier som sammanfördes till en kategori: underkategorierna Känna sig pressad av 

personal, Känna sig bedömd av personal och Hårdhänt och obehaglig behandling blev till 

kategorin Upplevelse av negativt bemötande.  

 

Slutligen formulerades ett Tema som arbetats fram under analysprocessen. Temat återspeglar 

”texten som helhet, innehållet i kategorierna och känslan för det underliggande” (Graneheim 

& Lundman, 2004).  
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Tabell 1, exempel på analysprocessens steg. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategor

i 
Kategori 

45. Att alla som 
jobbar där i större 
utsträckning ger 
samma information 
om amning så att 
man slipper bli 
förvirrad och osäker. 
Att de inte låter sina 
personliga åsikter 
om amning styra 
deras information. 

Ge samma 
information så 
man slipper bli 
förvirrad och 
osäker. Inte 
låta personliga 
åsikter styra. 

Ge samma 
information.  
Ej styras av 
personliga 
åsikter. 

Personalens 
olika råd och 
åsikter 

Brist på gemensam 
grund och 
kontinuitet 

7. Vissa i personalen 
var alldeles för 
stressade och 
hårdhänta vilket var 
mycket stressande 
och inte allas lugnt 
och mysigt som 
amning ska vara  

Viss personal 
var stressade 
och hårdhänta. 
Stressande inte 
lugnt och 
mysigt som 
amning ska 
vara. 

Personalen 
stressade 
och 
hårdhänta.   

Hårdhänt och 
obehaglig 
behandling. 

Upplevelse av 
negativt bemötande 

34 ingen tog sig tid 
att sätta sig ned och 
prata med oss när vi 
kom dit och förklara 
att amning och 
återhämtning efter 
en tuff förlossning 
kan ta tid, vi 
upplevde att vi inte 
fick tillräckligt med 
stöd,  

Ingen tog sig 
tid att sätta sig 
ner och 
förklara. Fick 
ej tillräckligt 
med stöd 

 Ingen tog 
sig tid. Fick 
ej 
tillräckligt 
stöd. 

Tid och 
förståelse. 

I behov av mer stöd 

   

 

Etiska överväganden 

 
Tillstånd för studien har inhämtats från verksamhetschef vid kvinnokliniken UAS. Resultatet 

kommer ej att redovisas eller beskrivas på ett sådant sätt att enskilda personer kommer att 

kunna identifieras. Alla namn har tagits bort ur materialet. 
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Resultat 

 
Under perioden januari till juli 2012 lämnade 930 kvinnor ut sin e-mailadress med syfte att 

besvara frågeformuläret och 622 kvinnor hade besvarat formuläret den 7/9 2012. Av de 622 

kvinnor som besvarande frågeformuläret var 290 förstföderskor och 332 omföderskor. Tre 

kvinnor var under 20 år, 284 kvinnor var mellan 20-30 år, 314 kvinnor var mellan 31 och 40 

år och 21 kvinnor var äldre än 40 år.  Bland respondenterna var det 557 kvinnor som fött sina 

barn vaginalt, 29 kvinnor blev förlösta med akut sectio och 36 kvinnor födde barn med 

planerat sectio. Bland kvinnorna var det 566 (91 %) som uppgav att de ammat sina barn direkt 

efter födelsen. 

 

Upplevelse av given information och stöd angående amning.  

 

På frågan Är Du nöjd med den information och det stöd Du fått angående amning på 

förlossningsavdelningen svarade 622 kvinnor. Av dessa var 514 (83 %) kvinnor mycket nöjda 

eller nöjda och 65 kvinnor var mindre nöjda eller missnöjda se figur 1. 

 
Figur 1.  Grad av nöjdhet med information och stöd angående amning på förlossningen.( n= 622) 

 

Av de 621 kvinnor som besvarade frågan Är du nöjd med den information och stöd Du fått 

angående amning på BB avdelningen? uppgav 487 (78 %) kvinnor att de var mycket nöjda 

eller nöjda och 48 var mindre nöjda eller missnöjda se Figur 2. 
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   Figur 2. Grad av nöjdhet med information och stöd angående amning på BB. (n= 621) 

                                                                                            

På de öppna frågorna: Beskriv varför du inte är nöjd med den information och stöd Du fått 

angående amning på BB avdelningen. och På vilket sätt kan den bli bättre? och Beskriv 

varför du inte är nöjd med den information och stöd Du fått angående amning på 

förlossningsavdelningen? har 131 svar analyserats. Det framgick när kommentarerna lästes att 

en del respondenter blandat ihop BB och förlossningen då de svarat på frågorna i formuläret, 

därför analyseras frågorna ihop då ej går att särskilja, studien avser därför att undersöka 

kvinnors upplevelse av stöd och råd i samband med amning under hela vårdkedjan bland de 

kvinnor som vårdats på BB. 

 

Kategorier och Tema 

 

Vid analysen av svaren till frågorna framträdde fyra kategorier: 

 

 Brist på gemensam grund och kontinuitet.  

 Behov av mer stöd. 

 Upplevelse av negativt bemötande.  

 Brist på information. 

 
Som helhet kan urskiljas att amningsstödet inte gavs på ett genomtänkt och respektfullt sätt. 

Det som förmedlades till kvinnorna upplevdes som fel, ogrundat och ibland godtyckligt. 

Kvinnorna beskriver en bristande tillit till det personalen sa och gjorde och de uttrycker en 
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osäkerhet kring amningen som inte bemöttes på ett omsorgsfullt sätt. Det övergripande temat 

sammanfattar detta i att amningsstödet brister i omtanke och kompetens. 

 
Tabell 2. Översikt av underkategorier, kategorier och tema. 
Underkategorier Kategorier Tema 

Personalens olika råd och 
åsikter. 
För många vårdgivare 
inblandade. 
Skillnad mellan personal. 
Känsla av att få felaktig 
information/behandling. 

Brist på gemensam grund 
och kontinuitet. 

 
Brister i omtanke och 
kompetens. 
 
 
 
 

Behov av mer hjälp. 
Lugn och förståelse. 
Vill bli förvissade om att 
göra rätt. 
Känsla av att personalen inte 
har tid. 
Antogs kunna. 
Känsla av att bli förbisedd. 

Behov av mer stöd  

Känna sig pressad av 
personal. 
Känna sig bedömd av 
personal 
Hårdhänt och obehaglig 
behandling. 

Upplevelse av negativt 
bemötande. 

 

Näst intill ingen eller ingen 
information. 
Saknade information. 
Information om alternativ till 
amning. 

Brist på information.  

 

Brister i omtanke och kompetens 

Temat: Brister i omtanke och kompetens ses som en röd tråd genom alla fyra kategorier.  

Kompetens och omtanke föreföll vara nära sammanflätat. Då en känsla av bristande omtanke 

var det dominerande i kvinnornas kommentarer infann sig ofta även känslan av att 

amningsstödet gavs med bristande kompetens och vice versa. Exempel: ”En del av 

personalen jag träffade verkade besvärad av mina frågor. Fick dock trots detta hjälp stödet 

var dock olika bra. Skulle önska mig mer tålamod och förståelse att man som förstagångs 

mamma inte kan allt om amning” (kommentar 86). Förhållandet exemplifieras även i 

kommentaren från en kvinna: ”Tyckte över lag att stödet kring amning var dåligt, känt mig 

lämnad” (kommentar 25). Brister i omtanke och kompetens förhåller sig till kategorierna på 

en tolkande nivå, ibland dominerar den ena, till exempel omtanke, men ofta förekommer det 
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sammanflätat. Temat återspeglas i att kvinnor i kategorin brist på gemensam grund och 

kontinuitet tog upp att de fick både många och ibland motstridiga råd från personalen, några 

beskriver en känsla av att personliga åsikter styrde och att personalen hade olika kompetenser 

vilket tolkades som om de kände en brist på kompetens och omtanke. Kvinnorna i 

kategorierna i Behov av mer stöd och Brist på information kände att de inte fått tillräckligt 

med stöd, upplevde sig bortglömda och sakande information vilket kan tolkas som bristande 

omtanke och kompetens. Bristande omtanke och kompetens återfanns även i Upplevelse av 

negativt bemötande där kvinnor kände sig kränkta både psykiskt och fysiskt. 

 

Brist på gemensam grund och kontinuitet 

 

Kvinnorna beskriver att de fick många olika råd från personalen. De upplevde även att råden 

kunde vara motstridiga, vilket skapade förvirring och en osäkerhet. En del beskriver även en 

känsla av att personalens personliga åsikter styr rådgivningen. Råd som stämmer bättre 

överrens och en gemensam grund efterfrågas.   

En kvinna beskriver det såhär:  

”Vi är missnöjda med bemötandet och vården vi fick på BB. Det var olika bud vad gäller 

amning hela tiden, inkonsekvent information, det var olika info för varje nytt personalteam.” 

 (kommentar 34). 

En annan skriver: 

”Det är bra om personalen ger samma information om hur man ammar och ff om hur ofta 

man ska amma. Om en person säger att man ska påbörja amning tre timmar efter senaste 

påbörjade amning dygnet runt och en annan säger att barnet själv får bestämma mat och 

sovtider blir det väldigt förvirrande.”(kommentar 47) 

En tredje skriver: 

”Att alla som jobbar där i större utsträckning ger samma information om amning så att man 

slipper bli förvirrad och osäker. Att de inte låter sina personliga åsikter om amning styra 

deras information.”(kommentar 45) 

 

Kvinnorna beskriver det även som problematiskt att för mycket personal var inblandade i 

vården. Några beskriver att de känner det som att de får börja om på nytt varje gång det 

kommer ny personal. En del tar upp att alla råden var mer stressande än hjälpande. Detta 

påverkade i sin tur upplevelsen av vårdens kontinuitet. 
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Vilket exemplifieras med följande citat. 

”…personalen byttes ofta så var gång det kom in någon ny var vi tvungna att förklara allt 

från början vilket var mycket oeffektivt.”(kommentar 56) 

 

En annan skriver: 

”Jag träffade nya barnmorskor vid varje skift och det blir några st under tre dygn. Och alla 

ville ge råd om amningen. Om detta inte hade varit barn nr tre tror jag att alla råd hade gjort 

mig mer stressad än nytta.” ( Kommentar 115) 

 

Några kvinnor tar upp att de upplevde en skillnad i personalens kompetens och erfarenhet vad 

gäller amningsstöd och vissa tar även upp en känsla av att ha fått felaktig information. 

  Skillnaden i personalens erfarenhet och kompetens beskrivs av en kvinna som: 

”Viss personal (ffa barnmorskan) var jätte bra, medan annan (vi fick träffa flera helt 

nyanställda sjuksköterskor som inte kändes erfarna o kompetenta) inte verkade ha så bra 

koll…”(kommentar 119) 

 

En kvinna skriver:  

”…Då mitt barn hade kräkts en del fostervatten den första natten på BB fick jag av uskan 

höra att det nog berodde på att jag ammat för mycket(!). Varifrån får man något sådan?” 

(kommentar 114) 

 

Kommentarerna i kategorin ger gemensamt uttryck för upplevelsen av att få ogenomtänkt 

stöd, som saknar kontinuitet.  

 

Behov av mer stöd 

 

En önskan om att få mer hjälp med att komma igång med amningen är återkommande i 

kvinnornas svar. Några beskriver att de vill ha mer ”praktisk hjälp”, vissa ger exempel på vad 

det kan vara t ex: hjälp med att se till att barnet har rätt tag, amningsställningar och se till att 

barnet ligger rätt. Andra förklarar inte närmare vad de menar med praktisk hjälp.  

“Det var mest broschyrer man fick. Vore bra om dem visade mer praktiskt hur man skulle 

göra. Hur man kan hålla barnet, vilka amningsställningar som finns tex. Är en helt annan sak 

att göra det på ”riktigt” än att bara läsa om det.” ( kommentar 48) 
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Många skriver att de vill ha lugn och ro och att personalen inte skyndar på dem. Flera 

beskriver en känsla av osäkerhet runt amningen. De önskar även en ökad förståelse blad 

personal om svårigheter med att komma igång att amma, vilket följande citat belyser: 

”personalen verkade stressade och var för inriktade på teknik och ställningar vilket stressade 

oss väldigt….. Hade varit bättre om vi känt mera stöd och lugn från personalen. Efter vår 

tuffa förlossning hade vi behövt mindre hets kring amningsteknik och mer stöttande ord och 

stöd i min återhämtning efter en sån pärs. Eller åtminstone att NÅN hade sagt att det kan ta 

tid att komma igång med amning efter en sån pärs.” (kommentar 90) 

 

Några kvinnor tar upp att de kände sig osäkra i samband med amningen och att det var svårt 

för dem att veta om de gjorde rätt.  En kvinna beskriver en rädsla för att barnet inte får i sig 

tillräckligt med mat, en annan önskar att någon varit i rummet för att se hur hon gjorde. Flera 

kvinnor önskar bli bekräftade i större utsträckning, att de och barnet gör rätt.  

En beskriver det med orden:  

”Hela amningssituationen var ny och stressande, man behöver framförallt bli lugnad och 

förvissad om att barnet gör rätt och att jag har mjölk.” (kommentar 94) 

En annan skriver: 

”Tycker inte man fick någon större information om amning. Fick frågan hur går amningen, 

och svarade bra? Inte lätt att veta vid första barnet hur en amning ska vara. Bara för man 

tycker det kanske känns bra så kanske man inte alls ”gör rätt” (kommentar 50) 

 

En känsla av att få klara sig själv och inte erbjudas stöd beskrivs av vissa. Att personalen är 

stressad och inte hade tid tas upp av flera kvinnor. Många upplevde stödet i samband med 

amning som stressande och att personalen inte riktigt hade tid att ge dem det stöd de behövde. 

En kvinna berättar: 

”.. det känns som om personalen kom in och ville gå därifrån så fort som 

möjligt…”(kommentar 34) 

 

En del kvinnor fick en känsla av att personalen antog att de redan visste hur man gjorde och 

de inte behövde amningsstöd på grund av att de var omföderskor, trots att de hade önskat att 

få hjälp. Andra upplever att de blev bortglömda, inte alls erbjöds hjälp eller själva fick 

efterfråga det.  

En skriver: 
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”Upplevde att de inte hade tid för mig då jag var andragångsföderska. Jag tycker att man ska 

fråga varje enskild kvinna om hon vill ha hjälp med att få igång amningen på rätt sätt oavsett 

hur många barn hon fött tidigare.”(kommentar 117) 

En annan skriver: 

”Personalen uppgav upprepade ggr att de skulle komma och titta på amningen och se så att 

det fungerade, vilket de inte gjorde utan jag fick beskriva hur försöken gick varpå de uppgav 

att det lät som att det fungerade bra.”(kommentar 102) 

 

Gemensamt saknar dessa kvinnor amningsstöd och upplever bristande förståelse för dem och 

deras behov. 

 

Upplevelse av negativt bemötande 

 

Personalens bemötande upplevdes som negativt i sig av vissa kvinnor. Några kände sig 

bedömda och kontrollerade av personalen. Även känslor av att de gjorde fel eller att de 

misslyckades med amningen upplevde kvinnorna att personalen förmedlade till dem, som 

följande citat visar:  

”Det kändes från personalens sida mest som ett misslyckande om man skulle behöva använda 

inlägg. Det är synd tycker jag”(kommentar 81) 

”Personalen fick oss ofta att känna att vi hade gjort fel när vi följde en annan personals 

råd”(kommentar 90) 

   

Andra kvinnor beskriver att de kände sig pressade av personalen i samband med amning. Det 

fans också exempel på att kvinnor kände press att amma trots smärta, en annan tar upp att hon 

tappade lusten att amma på grund av att personalen stressade på så mycket. Någon säger att 

hon inte kände att personalen lyssnade på henne utan försökte övertala henne att göra som de 

sa, en annan kvinna tar upp att personalen predikade om att amning är det enda som gäller.  

”Jag tycker dessutom att personalen inte bör pressa på så hårt om amningen… fick en 

kommentar av en barnmorska som sa att jag inte fick åka hem om jag inte kunde amma rätt. 

Det kändes inte kul!”(kommentar 45) 

 

En grupp kvinnor berättar att de känt sig dåligt behandlade.  De här kvinnorna beskriver en 

psykisk kränkning med upplevelse av att bli överkörda och inte lyssnade på. Även fysiska 

kränkningar beskrivs, då personal tagit på /vidrört dem på ett sätt som inte upplevts bra och i 
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vissa fall på ett hårdhänt sätt. Några beskriver att personal kommit in till dem och gjort saker 

med deras barn som de ej informerats om/ varit med på. Vilket visas i citatet nedan: 

” hade tex ammat i en timme mitt barn hade precis somnat när en barnmorska kom in och 

skulle hjälpa mig amma trots att jag sa att jag precis gjort det. Väckte barnet och skulle 

tvinga det till bröstet, han började såklart gråta, hon börjar hand mjölka mitt bröst, min pojke 

vill ändå inte äta då han är mätt, hon stoppar då in fingrarna i hans mun säger att han inte 

har någon sugförmåga, hämtar en amningsnapp som hon säger att jag ska använda. Jag 

upplevde allt detta som väldigt stressande speciellt då jag inte hade något problem med 

amningen innan det var först när jag kom hem och bestämde mig för att gå på instinkt och 

inte följa deras råd som allt började fungera igen. Jag har förövrigt haft väldigt mycket mjölk 

och haft problem med det bröst som hon handmjölkade ända sedan dess.”(kommentar 63) 

En annan beskriver hur hon upplever felbehandling av sitt barn samt att personalen varit 

hårdhänt: 

”….. Istället för att hjälpa till mera med amningen som strulade lite vid ett tillfälle hällde hon 

i vår son sockerlösning. Flera av personalen som tryckte barnets huvud mot bröstet, något 

som jag i efterhand lärt mig är fel.” (kommentar 17) 

Gemensamt för svaren i den här att de beskriver bemötandet i samband med amningsstöd som 

negativt. Kvinnorna upplevde många gånger sig kränkta och en avsaknad av förståelse från 

personalens sida. Flera uppger att amningsstödet påverkat amningen negativt.  

 

Brist på information. 

 

Många kvinnor skriver att de inte fått information om amning. Några beskriver att de inte fått 

någon muntlig information utan endast en informationsbroschyr. En kvinna beskriver det med 

orden: 

”Det var ingen som kom och berättade något då vi kom, det var bara att köra på själv med 

amningen och hoppas att det skulle funka.” (kommentar 28) 

 
Andra beskriver att de saknade viss information, de hade önskat få mer och utförligare 

information. Många tar upp att de hade velat ha mer information rörande amningsproblem till 

exempel: amningsnapp, mjölkstockning samt smärta.  

Något som en kvinna tar upp: 

”Ingen talade om för mig att det tar några dagar innan mjölken rinner till. Jag hade panik för 
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jag trodde det var något fel på mig när det inte kom någon mjölk.” (kommentar 9) 

En annan skriver: 

”Hade gärna fått upprepa en del om vad som kan hända efter hemgång som t.ex. 

mjölkstockning, ökad produktion oro om det finns tillräckligt med mjölk, kolik etc.” 

(kommentar 132) 

 

Några efterfrågar information om alternativ till amning och hur man kan göra när det inte 

fungerar.  En kvinna skriver: 

”.Jag hade också velat ha veta mer om vad man gör när det inte fungerar. Mer info om 

ersättning, bröstpumpar, nappflaskor, nappar, fördelar och nackdelar med allt.” (kommentar 

91)   

 

Flera kvinnor beskriver att de önskar att de fått information tidigare och tips som de kunnat 

använda i sin amning.  En del beskriver att de tror att tidigare och utförligare information hade 

kunnat motverka senare problem.  

 

 
Diskussion 
 
Majoriteten av de tillfrågade kvinnorna uppger att de var mycket nöjda eller nöjda med det 

stöd och information och stöd de fått i samband med amning. Efter innehållsanalysen av de 

öppna frågorna rörande upplevelsen av stöd och information i samband med amning 

framträdde temat: att kvinnorna upplevde brister i omtanke och kompetens. Kvinnorna uppger 

att amningsstödet inte gavs på ett respektfullt och genomtänkt sätt. Kvinnor beskriver brister i 

bemötandet, där de känt sig utsatta och förminskade av vårdpersonal och det finns även 

exempel på övergrepp. Information, råd och stöd i samband med amning upplevdes som 

inkonsekvent, motstridig och ibland direkt felaktig, vilket resulterade i en ökad osäkerhet hos 

kvinnorna och en bristande tilltro till personalens kompetens.  

 

Kvinnorna som besvarat frågeformuläret, berättar om att de fått olika och ibland motstridiga 

råd av personalen och att detta upplevts som problematiskt vilket man även funnit i andra 

studier (Graffy et al 2005, Manhire et al, 2007, Redshaw et al, 2012). Även organisatoriska 

faktorer som att de hade träffat många olika personer upplevde kvinnorna som problematiskt 

då det påverkade kontinuiteten i vården, vilket även kan ses i tidigare forskning om 
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postpartumvård där brist på personalkontinuitet samt att det inte framstod som om personalen 

visste vad kollegor sagt och gjort upplevdes som ett problem av kvinnor. (Rudman & 

Waldenström 2007). En förbättrad kontinuitet i vården är viktigt för att bygga upp förtroende 

mellan kvinnor och deras vårdgivare, då det tar lång tid att bygga upp ett förtroende med en 

vårdgivare för att sedan behöva börja om på nytt med en annan (Bäckström et al, 2010). I en 

annan studie framgick att motstridiga råd kan bero på brister i vårdens kontinuitet (Dykes, 

2005). Andra studier har visat på att kvinnor kan uppleva att för många råd blir motstridiga 

(Hauck, Graham-Smith, McInerny & Kay, 2011).  

 

Det finns även exempel på att kvinnor upplevde att personalens egna åsikter påverkade 

erhållen information och amningsstöd, något de upplevde negativt. I en fenomenologisk 

studie där man intervjuat personal som stödjer ammande kvinnor postpartum framgick att 

personalens egna åsikter och erfarenheter rörande amning kan påverka dem i deras stöd. 

Personal använde sig även av strategier som fungerat för dem tidigare, trots att de blivit 

medvetna om nya rekommendationer (Nelson, 2007).  Kvinnor i en svensk studie anser att all 

sjukvårdspersonal ska använda sig av samma metod när de ger amningsstöd (Bäckström et al, 

2010), något som även efterfrågas i denna studie då kvinnor beskriver att de fått många olika 

och motstridiga råd och gemensamma riktlinjer efterfrågas. 

 

Några tar upp att de upplevde en skillnad i personalens kompetens och erfarenhet av att ge 

amningsstöd. Något som även beskrivs i en engelsk studie där kvaliteten och djupet på råden i 

samband med amning berodde på vem i personalen kvinnorna hade fått hjälp av (Beake, 

Rose, Bick, Weavers & Wray, 2010). I vår studie uppgav några kvinnor att de kände att de fått 

felaktiga råd. En annan studie har visat att kvinnor har upplevt att inkorrekt information (post 

partum) i bland lett till komplikationer (Rudman & Waldenström, 2007).  

 

Några av svaren ger uttryck för att kvinnorna önskar mer stöd för att komma igång med 

amningen. En del av dessa eftersöker mer hjälp, andra lugn och förståelse. Stöd och 

uppmuntran har tidigare visat sig vara viktigt för att inte ge upp amning (Manhire, Hagan & 

Floyd, 2007). 

 

Kvinnor i studien tar även upp att de kände sig osäkra i samband med amningen och att det 

var svårt för dem att veta om de gjorde rätt. De vill i större utsträckning bli försäkrade att de 

och barnet gör rätt. Sheehan et al, (2009) tar även upp att kvinnor önskade få uppmuntran, 
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erkännande och/eller godkännande.  

 

Graffy och Taylor, (2005) tar upp att mödrarna tyckte det var till hjälp när de blev försäkrade 

om att det de gick igenom inte var ovanligt och att de inte misslyckades när de tyckte det var 

svårt. Något som även tas upp av kvinnorna i vår studie där de önskar en ökad förståelse 

bland personalen om svårigheter med att komma igång att amma. 

 

En känsla av att personalen inte har tid att hjälpa dem och att den personal som kom in helst 

ville gå så fort som möjligt beskrivs av några kvinnor. Att personal verkat upptagen och att 

kvinnor upplevt den hjälp de erhållit som stressad och ineffektiv tas även upp av Graffy & 

Taylor, (2005). Det kan stämma överrens med de strategier som tas upp av Furber och 

Thomson, (2007) där barnmorskorna för att hinna med sin arbetsbörda hjälpte barnet att få tag 

men därefter lämnade den ammande kvinnan och barnet, för att gå vidare till nästa uppgift, de 

litade på att mödrarna skulle höra av sig om de hade problem. Att stanna kvar hos mödrarna 

medan de ammar har visat sig höra samman med att uppleva bra stöd (Sheehan, Schmied & 

Barclay, 2009). Liknade situationer beskrivs av kvinnor i denna studie, de berättar att 

personalen inte tillhandahållit vad de behöver och upplever sig lämnade. 

 

I denna studie tar några kvinnor upp att de kände sig förbisedda och bortglömda, exempelvis 

inte alls erbjöds hjälp eller att vårdpersonalen inte presenterade sig i skiftbytena. Att mödrar 

känt sig bortglömda, negligerade och ignorerade tas upp i en studie av Redshaw & Henderson 

(2012). En del kvinnor tog upp att de inte erbjöds stöd utan de fick själva efterfråga stödet, 

vilket stämmer överrens med ovan nämnda engelska studie där kvinnorna känner att de ej ska 

behöva efterfråga hjälp utan den ska erbjudas dem (Redshaw&  Henderson, 2012). 

 

Några kvinnor som hade barn sedan tidigare upplevde att det antogs att de redan kunde och 

inte hade något behov av amningsstöd. Men de önskar att de hade fått mer hjälp vilket även 

Sheehan et al (2009) tar upp då de skriver att omföderskor önskade få och behövde 

professionellt stöd och Redshaw & Henderson (2012) som skriver att omföderskor kunde 

känna sig negligerade. 

 

Utifrån de svar som har lämnats av kvinnorna som vårdats på BB framgick att en del upplevt 

personalens bemötande i samband med amningsrådgivningen som negativ. Betydelsen av 

personalens bemötande finns även beskrivet i andra studier rörande kvinnors upplevelse och 
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erfarenhet av amning (Manhire, Hagan & Floy, 2007, Redsaw & Henderson, 2012).   

 

I tidigare studier har kvinnor beskrivit att de inte upplevt att amningen pressenterats som ett 

frivilligt val och att de har känt press att amma (Graffy & Taylor, 2005, Hall & Hauck, 2007, 

Redshaw & Henderson 2012), vilket även några kvinnor i denna uppsatts ger uttryck för. Det  

finns exempel på kvinnor som känt press att amma, andra har känt sig bedömda av personalen 

då de t ex. väljer att använda hjälpmedel eller upplever svårigheter. I vissa fall förmedlade 

personalen till kvinnorna att de hade misslyckats på ett eller annat sätt. Att kvinnor känner sig 

otillräckliga eller bedömda av personal beskrivs även i tidigare studier (Graffy & Taylor, 

2005, Redsaw & Henderson, 2012). 

 

Av uppsattsens resultat framgår att en grupp kvinnor upplevt sig hårdhänt behandlade av 

personalen samt upplevt en kränkande känsla. Några uppger att detta sedan påverkat 

amningen negativt. I ovan nämnda engelska studie beskrivs hur kvinnor upplever negativa 

attityder från personal i samband med amningsrådgivning b.la. upplevdes mobbning, känt sig 

bedömda och icke respektfull behandling. De tar också upp att det kan upplevas kränkande av 

det personliga utrymmet då personal tar i deras bröst vid amningshjälp (Redshaw & 

Henderson, 2012).  

 

Förvånansvärt många kvinnor tar upp att de inte fått någon eller mycket lite information. En 

del skriver att de inte fick någon muntlig information utan endast en informationsbroschyr. Att 

så många berättar att de inte fått någon eller lite information väcker frågor om hur många som 

inte fått information och hur utformningen på informationen varit. Att barnmorskor inte 

lyssnar in att kvinnor förstår den information som ges kan lämna dem med känslan av att de 

fått för lite information för att göra det möjligt för dem att amma effektivt och med bra 

självförtroende (Dykes, 2005). 

 

Andra beskriver att de saknade specifik information så som om amningsproblem och 

hjälpmedel. En grupp kvinnor ville ha alternativt saknade information om alternativ till 

amning. I en Australiensisk studie av Hall & Hauck tas upp att kvinnor saknat specifik 

information om till exempel: amnings mönster, barnets tag och mastit. De beskriver även hur 

dessa informations luckor sedan skapat problem för kvinnorna och deras ammande. ( Hall & 

Hauck, 2007).  
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Metoddiskussion 

 

Av de 622 kvinnorna som valde att fylla i frågeformuläret lämnades 144 kommentarer på de 

två öppna frågorna. Av dessa har 131 analyserats, 13 kommentarer gick ej att analysera (t.ex. 

kommentaren se tidigare svar). Utifrån kvinnornas kommentarer till de öppna frågorna 

märktes att alla inte skiljt på amningsstödet de fått från BB respektive förlossningen. Varför 

analys av hela vårdtillfället valts att genomföras. I underlaget för analysen kan inte ses vilka 

frågor varje enskild kvinna har besvarat. Därför går det inte att se om en kvinna besvarat den 

ena frågan, båda eller ingen alls, och därmed går det ej att urskilja hur många kvinnor som 

lämnat en kommentar utan endast antal kommentarer.   

 

Då fokus vid kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2008)  är att beskriva 

variationer genom att identifiera likheter och skillnader i en text är det en lämplig metod att 

använda vid analys av upplevelser. Resultatet svarar på vad kvinnorna i föreliggande studie 

beskriver och gör inte anspråk på att vara generaliserbart. Eftersom två personer utfört 

analysprocessen kan det ses som ett säkerställande för att öka tillförlitligheten i resultatet. 

Uppsatsens handledare har också tagit del av analys material för att säkerställa analysens 

giltighet.  

 
En begränsning i studien är att endast kvinnor som behärskar svenska språket tillfrågas om att 

besvara frågorna, det exkluderar troligtvis många kvinnor. Inom studiens upptagningsområde 

är cirka 20 % födda i ett annat land.  En annan svaghet är att antalet tillfrågade kvinnor inte 

redovisas. Det går inte att beräkna hur många kvinnor som tillfrågats om att deltaga i studien 

då de inte går att särskilja från de som valt att tacka nej, eller blivit exkluderade på grund av 

andra orsaker. Eftersom svaren inte går att härleda tillvarandra på grund av studiens 

utformning, kan vi inte få ut information om vilka kvinnor som valt att svara på de öppna 

frågorna.   

 

Slutsats 

 
Att öka kunskapen om kvinnors upplevelse av råd och stöd i samband med amning kan hjälpa 

barnorskan att möta den nyförlösta kvinnans förväntningar och behov på ett adekvat sätt. 

Kvinnor i denna studie beskriver att de upplevt brister i omtanke och kompetens vid 
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amningsstöd. De uttrycker bland annat ett behov av mer hjälp och stöd, de känner sig lämnade 

och upplever att de får klara sig själva. Många faktorer spelar in för kvinnors upplevelse av 

amningsstöd. Amningsråden upplevs som motstidiga eller inkonsekventa och ibland felaktiga. 

En del kvinnor beskriver även att de utsatts för psykisk och fysisk kränkning vid amningsstöd 

vilket bör uppmärksammas och tas i beaktande av barnmorskor, för att förebygga att sådana 

situationer uppkommer.  Många kvinnor uttrycker tydligt en önskan om att amningsstödet ska 

ges i lugn och ro och att de behövt mer tid.  

 

Information, råd och stöd behöver individualiseras då det i den här studien kan ses att många 

kvinnor upplever att de inte fått någon information om amning. Att utgå från den enskilda 

kvinnan, hennes behov och upplevelser kan ses av vikt vid utformningen av 

amningsrådgivning. 

 

Det vore av värde att studera olika perspektiv vid ett och samma amningsstöd tillfälle för att 

studera undersöka hur vårdgivare och vårdmottagare upplever samma situation. Ytterligare 

vore det av intresse att studera fenomenet amning utanför sjukhusmiljön, till exempel unga 

människors och tidigt gravidas syn på amning. Dels för att synliggöra tendenser och trender 

inom området och för att få en utökad förståelse för nya föräldrar, så att sjukvårdspersonal och 

de som får amningshjälp ska kunna mötas.  För att tillgodose kvinnors behov av amningsstöd 

på ett kompetent och omtänksamt sätt ses viktigt att synliggöra amningsrådgivningen och dess 

utformning. Det är också viktigt att upprätthålla aktuell kunskap om barnmorskors 

erfarenheter och deras värderingar av amningsstöd.     

 



26 
 

Referenser 
 
Beake, S., Rose, V., Bick, D., Weavers, A., & Wray, J. (2010) A qualitative study of the 

experiences of women receiving in-patient postnatal care in one English maternity unit. BMC 

Pregnancy and Childbirth, 10:70. 

 

Britton, C., Mc Cormick, F., Renfrew, M., Wade, A. & King, S. Support for breastfeeding 

mothers. Cochrane Database of Systematic Reviews. The Cochrane Library 2009. Issue 4. 

 

Bäckström, C.A., Hertfelt Wahn, E. & Ekström, A. (2010) Two sides of breastfeeding support: 

experiences of woman and midwives, International Breastfeeding Journal, 5:20,    

 

DiGirolamo, A.M., Grummer-Strawn, L.M., & Fein, S.B. (2008) Effect of Maternity-Care 

Practices on Breastfeeding, Pediatrics, 122, supplement 2, 43-49 

 

Dykes, F. (2005) A critical ethnographic study of encounters between midwifes and breast-

feeding women in postnatal wards in England, Midwifery, 21, 241-252.  

 

Ekström, A., Widström, AM.  & Nissen, E. (2006) Does  Continuity of Care by Well-Trained 

Breastfeeding Counselors Improve a Mother's Perception of Support?. Birth, 33:2, 123-130. 

 

Ekström, A. & Nissen E. (2006)  A Mother's Feelings for Her Infant are Strengthened by 

Excellent Breastfeeding Counseling and Continuity of Care. Pediatrics, 118, 309-315  

 

Furber, C.M. & Thomson, A.M. (2007) Midwives in the UK: An Exploratory Study of 

Providing Newborn Feeding Support for Postpartum Mothers in the Hospital. J Midwifery 

Womens Helth, 52:2, 142-147 

 

Furber, C.M. & Thomson, A.M. (2008) Breastfeeding practices in the UK: midwives´ 

perspectives, Maternal and Child Nutrition, 4, 44-54  

 
Graffy, J. & Taylor, J. (2005) What Information, Advice, and Support Do Women Want With 

Breastfeeding? Birth, 32:3, 179-186 

 



27 
 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achive trustwothiness. Nurse Education Today, 24, 105-

112. 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B.(2008) Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B. 

Höglund-Nielsen (Red .), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, Lund,  

Studentlitteratur. 

 

Hall, W.A. & Hauck, Y. (2007) Getting it right: Australian primiparas views about 

brestfeeding:  A quasi-experimental study. International Journal of Nursing Studies, 44, 786-

795. 

 

Hauck, F.R., Thompson, J.M., Tanabe, K.O., Moon R.Y. & Vennemann, M.M. (2011). 

Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: A Meta-analysis.  

Pediatrics, 128, 103-110. 

 

 

Hauk, YL., Graham- Smith, C., McInerney, J, & Kay, S. (2011) Western Australian women's 

perceptions of conflicting advice around breast feeding. Midwifery,  27, 156-162.  

 

Henderson, J. & Redshaw, M. (2010) Midwifery factors associated with successful 

breastfeeding. Child: Care, health and development, 37,5, 744-753. 

 

Hildingsson, M. (2007) New parents experiences of postnatal care in Sweden. Women and 

Birth,20, 105-113.  

 

Jordan, S.J., Cushing-Haugen, K.L., Wicklund, K.G., Doherty, J.A. &  Rossing M.A. (2012) 

Breast-feeding and risk of epithelial ovarian cancer, Cancer Causes & Control, 23, 6, 919-927 

 

Kramer, S.M., Chalmers, B., Hodnett, E.D., Sevkovskaya, Z., Dzikovich, I., Shapiro, S., … 

Helsing, E. (2001) Promotion of Brestfeeding Intervention Trial (PROBIT) A Randomized 

Trial in the Republic of Belarus. JAMA, Journal of American Medical Association 285:4, 413-

420. 

 



28 
 

 

Livsmedelsverket http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Spadbarn/. 2012-04-

29. 

 

Manhire, K.M., Hagan, A.E., Floyd, S.A. (2007) A descriptive account of New Zealand 

mothers responses to open-ended questions on their breast feeding experiences. Midwifery, 

23, 372-381. 

 

Nelson, A.M. (2007) Maternal-newborn nurses experiences of inconsistent professional 

brestfeeding support. Jurnal of Advanced Nursing, 60:1,29-38. 

 

Philipp, B.L., Merewood, A., Miller, L.W., Chawla., N., Murphy-Smith, M.M., Gomes, J.S., 

… Cook, J. T. (2001)  Baby-Friendly Hospital Initiative Improves Breastfeeding Initiation 

Rates in a US Hospital Setting, 108:3, 676-682 

 

Redshaw, M., & Henderson, J. (2012) Learning the Hard Way: Expectations and Experiences 

of Infant Feeding Support. Birth, 39:1, 21-29.  

 

Rudman, A., & Waldenström, U. (2007). Critical views on postpartum care expressed by new 

mothers, BMC Health Services Research, 7, 178 

 

Sheehan, A., Schmied, V., & Barclay, L. (2009) Women’s experiences of infant feeding 

support in the first 6 weeks post-birth. Maternal and Child Nutrition, 5, 138-150  

 

Socialstyrelsen. (2012). Amning och föräldrars rökvanor; Barn födda 2010. Socialstyrelsen 

 

Stuebe, A.M., Willett, W.C., Xue, F., & Michels, K.B. (2009) Lactation and incidence of 

premenopausal breast cancer: a longitudinal study. Arch Intern Med. 169(15):1364-1371 

 

Svensson, K. & Nordgren, M. (2002) Amningsboken, Stockholm. Natur och Kultur 

 

Svensson, K,, Matthiesen, A-S., & Widström, A-M. (2005) Night Rooming-in: Who Decides? 

An Example of Staff Influence on Mother´s Attitude,  Birth, 32:2, 99-106. 

 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Spadbarn/


29 
 

 

Svensson, K. (2009). Amning:WHO/UNICEF:S ”10 steg till lyckad amning”. I Kaplan, A., 

Hogg, B., Hildingsson, I. & Lundgren, I. (red.) Lärobok för barnmorskor. (s 473) (3., omarb. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur 

 

Tarrka, M.T., Paunonen, M. & Laippala. (1998) What Contributes to Breastfeeding Success 

After Childbirth in a Maternity Ward in Finland? Birth, 25:3, 175-181.  

 

Unicef, WHO. (2003). Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Geneva; World 

Health Organization  

 

Waldenström, U., Rudman, A., & Hildingsson, I. (2006) Intrapartum and postpartum care in 

Sweden: women´s opinions and risk factors for not being satisfied. Acta Obstetrcia et 

Gynecologica, 85, 551-560.  

 

WHO. (2007). Evidence on the long-term effects of breastfeeding. Geneva, World Health 

Organization  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Bilaga 1 

 
 

 

 


