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ABSTRACT 
Background: One in three breastfeeding women sustain a chest complication. Many mothers 

feel that breastfeeding counselors have been the key to initiate and maintain the breastfeeding. 

Aim: The aim of this study was to investigate mothers’ experiences of breastfeeding problems 

and the advice given from a breastfeeding clinic in a large Swedish city.  

Method: A qualitative interview study with an inductive approach was made. Ten mothers were 

interviewed through a semi-structured interview guide. Data were analyzed by using content 

analysis.  

Results: Three categories and six sub-categories of mothers' perceptions of breastfeeding pro-

blems and the advice they got from the breastfeeding clinic were identified. The mothers often 

experienced that breastfeeding problems had a strong negative impact on their mental health. 

Emotions such as anxiety, depression, grief and pain were common among the mothers. The 

majorities were positive with the advice given and many mothers stated they felt strengthened by 

the clinics support. Some mothers though expressed uncertainty whether the clinics advice really 

had helped them solving their problems.  

Conclusion: Strikingly many of the mothers in the study convey a sense of vulnerability when 

they describe their experiences of breastfeeding problems. The mothers' prior knowledge and 

preparedness for breast complications and other breastfeeding problems are not always sufficient. 

Adding to the vulnerability is the mothers' own expectations that breastfeeding should be obvious 

and natural. The breastfeeding clinic therefore plays an important role in supporting these 

mothers by meeting every mother where she is mentally. 
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Var tredje kvinna som ammar råkar ut för en bröstkomplikation. Amningsrådgivarna 

upplevs av många mödrar som nyckeln till att de kunnat inleda och upprätthålla amningen.  

Syfte: Syftet var att undersöka mödrars upplevelser av amningsproblem och rådgivningen från 

amningsmottagningen i en större svensk stad.   

Metod: En intervjustudie med induktiv ansats genomfördes. Tio mödrar intervjuades med hjälp 

av en semistrukturerad intervjuguide. Bearbetning och analys av intervjuerna gjordes med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Tre kategorier och sex underkategorier av mödrarnas upplevelser av amningsproblem 

samt rådgivningen från amningsmottagningen identifierades. Mödrarna upplevde ofta att 

amningsproblemen hade en stark negativ inverkan på deras psykiska välbefinnande. Känslor som 

oro, nedstämdhet och sorg beskrevs ofta av mödrarna i samband med deras amningsproblem. I 

stort var mödrarna positiva till amningsmottagningens rådgivning och flera mödrar uppgav att de 

kände sig stärkta av kontakten med mottagningen. Vissa uttryckte dock osäkerhet över om 

amningsmottagningens råd hade hjälpt dem att lösa sina amningsproblem. 

Slutsats: Påfallande många av mödrarna i studien förmedlar en känsla av utsatthet när de 

beskriver sina upplevelser av amningsproblem. Mödrarnas förkunskaper och beredskap för 

bröstkomplikationer och andra amningsbesvär är inte alltid tillräcklig. Till utsattheten bidrar ofta 

mödrarnas egna förväntningar om att amning borde vara något självklart och naturligt. 

Amningsmottagningar har således en viktig funktion att fylla när det gäller att stödja dessa 

mödrar genom att möta varje mor där hon mentalt befinner sig. 

Nyckelord: Amning, patienttillfredsställelse, mödrar, socialt stöd
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BAKGRUND  

Amning ur ett historiskt perspektiv 

Amningen har varit en väsentlig förutsättning för människosläktets överlevnad genom tiderna. 

Kunskaper om amning har gått från generation till generation, från kvinna till kvinna. Förr i tiden 

var familjerna större och det fanns alltid någon i omgivningen som ammade. Amningen utgjorde 

på så sätt en naturlig del av livet. Sjukhusförlossningar blev allt vanligare under 1930-talet, vilket 

bidrog till att amningsfrekvensen sjönk. På sjukhusen separerades barnen från sina mödrar och 

amningen skulle tidsbegränsas (Nordgren & Svensson, 2002). Under 1970-talets början ökade 

amningsfrekvensen i den industrialiserade världen. Den ideella föreningen Amningshjälpen som 

bildades under denna tid bidrog till ökningen i Sverige (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). 

År 1990 anslöt sig Sverige till Innocentideklarationen som handlar om hur amningen ska 

understödjas av samhället, bland annat att alla ska ha möjlighet att amma exklusivt i sex månader 

och sedan amma som komplement till annan föda i två år eller längre. År 1993 gick WHO och 

Unicef ut till samtliga medlemsländer med en insats för ”amningsvänliga sjukhus”. Budskapet 

var bland annat att alla enheter som jobbar med mödrar och spädbarn bör följa de ”tio stegen”, 

som handlar om riktlinjer för hur en amningsvänlig vård ska bedrivas (Nordgren & Svensson, 

2002).  

Amningens roll idag 

En nedåtgående trend för amningen kan iakttas från år 1996 och framåt. Delvis kan minskningen 

förklaras av att definitionen för exklusivt ammande spädbarn år 2004 ändrades till en definition 

som används av WHO och som är striktare med att barnet enbart får bröstmjölk. Enbart ändrade 

definitioner kan dock inte förklara den nedåtgående trenden. Hur amningen ser ut i olika kulturer 

återspeglar alltid samtidens värderingar. Numera börjar vanligtvis mödrar amma på BB. 

Statistiken visar dock att färre ammar efter några månader jämfört med de intentioner kvinnorna 

uttryckt under graviditeten (Kylberg et al., 2009).  

Teoretisk referensram 

I Dorothea Orems egenvårdsteori ingår tre olika modeller – en om egenvård, en om 

egenvårdsbrist och en om omvårdnadssystem – som tillsammans utgör en ”generell teori för 

omvårdnad”. Dorothea Orems modell om egenvårdsbrist syftar till att beskriva varför en person 
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kommer i behov av omvårdnad, något som inträffar när egenvårdskapaciteten är mindre än 

egenvårdskraven. Egenvårdskapacitet definieras som en inlärd förmåga att tillfredsställa de egna 

behoven vilka syftar till att främja välbefinnande. Egenvårdskapaciteten varierar bland annat efter 

individens ålder, kunskaper, utbildning och livserfarenheter. Egenvårdskraven definieras som 

summan av de egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att tillgodose individens 

egenvårdsbehov. Dorothea Orem menar att sjuksköterskor och andra professionella använder 

olika övergripande hjälpmetoder: Vägleda en annan person, stödja en annan person (såväl 

psykiskt som fysiskt), undervisa en annan person. Enligt Dorothea Orem eftersträvar 

omvårdnaden bland annat till att upprätthålla individens välbefinnande. Teorins centrala tes är att 

människor i regel både har den förmåga och motivation som krävs för att främja sin hälsa och 

utföra åtgärder som förebygger sjukdom. I de fall då egenvårdskraven överskrider individens 

förmåga att utföra handlingar blir omvårdnadens ansvar att ersätta denna brist (Kirkevold, 2000). 

För att koppla ovanstående teori till denna studie överstiger egenvårdskapaciteten mödrarnas 

egenvårdskrav. Mödrarna saknar självupplevda amningserfarenheter och är alltså i behov av 

omvårdnad eftersom de saknar den egenvårdskapacitet som krävs för att kunna lösa de 

amningsproblem de upplever. Amningsmottagningens barnmorskor och läkare är de som ger den 

vägledning och det stöd som behövs för att upprätthålla mödrarnas välbefinnande, som i detta fall 

handlar om att komma till rätta med deras amningsproblem.  

Amningens och bröstmjölkens betydelse för barnet och amningens betydelse för kvinnan 

Bröstmjölk är tillräcklig föda för ett spädbarn och innehåller allt som barnet behöver för att växa 

och utvecklas normalt under de första sex månaderna. Efter första levnadsveckan behöver dock 

bröstmjölken kompletteras med D- vitamindroppar. Barn som ammas löper mindre risk att 

drabbas av bland annat hypertoni och diabetes typ 2 (Livsmedelsverket, 2013).	  

Den initiala bröstmjölken, kolostrum, som produceras fram till dag fem efter förlossningen 

innehåller högre halter av fettlösliga vitaminer, proteiner, och mineraler jämfört med den mogna 

mjölken som produceras därefter. Kolostrums viktigaste uppgift är att stärka barnets 

immunförsvar då den innehåller mer immunglobuliner jämfört med den mogna mjölken (Kylberg 

et al., 2009). 
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Barn som ammas exklusivt, det vill säga utan tillägg av annan föda, skyddas i högre grad mot 

infektioner av olika slag då bröstmjölk innehåller goda bakterier, proteiner och andra skyddande 

ämnen (Holgersson et al., 2013). Genom bröstmjölkens sammansättning påverkas även barnets 

metabolism positivt. Barnet skyddas mot övervikt och fetma genom ett långsamt tillväxtmönster 

(Labayen et al., 2012). En polsk studie visar att exklusiv amning har positiv inverkan på barns 

kognitiva utveckling och att de genomsnittliga IQ-värdena för helammade barn visat sig ligga 

några procentenheter högre än icke-exklusivt ammade barn (Jedrychowski et al., 2012).  

Amning är ett praktiskt sätt att ge sitt barn mat och de positiva känslor som uppstår under 

amningssituationen är viktiga för en god mamma-barn relation. Ett kärleksmöte mellan mor och 

barn, där båda parter ger och får ömhet och värme, uppstår under amningen. Det gör att bådas 

tillit och självkänsla växer (Renfrew, Fisher & Arms, 2002). 

Ammande kvinnor har höga halter av hormonet oxytocin, vilket medför att kvinnorna känner sig 

mindre stressade och mer harmoniska (Lauria, Lamberti & Grandolfo, 2012). Kvinnor som 

ammar skyddas mot cancer genom hormonella processer och på grund av att ägglossningen 

fördröjs (Jordan, Gushing-Haugen, Wicklund, Doherty & Rossing, 2012). Amningen kan även 

påskynda kvinnans viktnedgång på grund av att det ackumulerade fettet från graviditeten 

förbränns (Nordgren & Svensson, 2002). 

Bröstkomplikationer vid amning 

Var tredje kvinna som ammar råkar ut för en bröstkomplikation. Bröstkomplikationer kan 

innebära problem som handlar om bröstvårtan och vårtgården, eller om komplikationer inne i 

bröstvävnaden (Svensson, Lundström, Vladic Stjernholm, Gustavsson & Powell, 2008). 

 Den vanligaste orsaken till uppkomsten av såriga bröstvårtor är felaktig placering av barnet eller 

ett dåligt tag om bröstvårtan (Tait, 2000). Problemet kan förebyggas med hjälp av 

amningsobservation och att mödrar utbildas i hur barnet ska ligga vid bröstet (Cadwell, Turner-

Maffei, Blair, Brimdyr & Maja Mclnerney, 2004). Via sår på bröstet kan bakterier ta sig in och 

orsaka bröstinfektioner, infektiös mastit. Mödrarna får då feber och infektionsprover visar 

förhöjda värden. Vid så kallad mjölkstockning uppstår ett avflödeshinder i en eller flera 

mjölkgångar som gör att mjölken inte kan passera ut. Tillståndet försvinner oftast av sig självt vid 

fortsatt amning och i de allra flesta fall störs inte kvinnan av det. Vid bröstinflammation, 
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inflammatorisk mastit, uppstår ett avflödeshinder som leder till att bröstmjölken pressas ut i 

kapillärer eller bindväv som finns runt alveolerna och orsakar en inflammation (Svensson et al., 

2008).  

Att drabbas av en komplikation som bröstinflammation har också visat sig kunna orsaka tvivel 

hos mödrarna inför att fortsätta amma. Kvinnor som drabbas kan känna att de behöver förändra 

sina mål och avbryta amningen tidigare än de ursprungligen tänkt. En del mödrar trotsar besvären 

och fortsätter amma av hänsyn till sina barn (Kvist, Larsson & Hall-Lord, 2006).  

Bröstinflammation, så kallad mastit, uppträder hos 10 procent av ammande amerikanska mödrar, 

kan leda till att amningen upphör. Om mamman ammar frekvent eller har en bra amningsteknik 

minskar risken att drabbas av mastit. Diagnosen sätts ofta kliniskt då mödrarna upplever ömhet i 

bröstet i kombination med feber och sjukdomskänsla. Behandlingen består av undervisning i rätt 

amningsteknik och ibland krävs antibiotikabehandling. Den vanligaste komplikationen av mastit 

är bröstabscess, vilket kan förebyggas genom tidig behandling av mastit och fortsatt amning 

(Spencer, 2008). En bröstabscess uppstår då varbildning startar i bröstet på grund av en 

obehandlad eller felaktig behandling av en mastit (Kylberg et al., 2009). 

Smärtsam amning kan också orsakas av bakterier eller svamp. Vid svamp på bröstet är det vanligt 

att barnet samtidigt har så kallad torsk i munnen, oftast orsakad av en candidainfektion (Svensson 

et al., 2003). Tillståndet kan leda till att modern slutar amma tidigare än hon har tänkt sig. 

Modern bör förberedas på att amning kan vara smärtsam och instrueras till god amningsteknik för 

att förebygga smärta (Cadwell et al., 2004). 

Upplevelser av amningsproblem  

De första dagarna efter barnets födelse upplever många mödrar att det är smärtsamt och svårt att 

få amningen att fungera. Problem som mödrar beskriver är såriga bröstvårtor, svårigheter att hitta 

en fungerande amningsposition, problem med att få barnet att ta ett bra tag om bröstet och att 

barnet antingen verkar ointresserat eller alltför upprört för att amma. Flera mödrar uttrycker att 

denna kamp med amningen strider mot de förväntningar de hade under graviditeten om att 

amningen skulle vara något som löste sig naturligt. En del mödrar som upplever 

amningssvårigheter efter barnets födelse ger sina barn modersmjölksersättning för att försäkra sig 
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om att barnen får i sig tillräckligt. Detta har dock visat sig kunna påverka modersidentiteten i 

negativ riktning. En del kvinnor beskriver att deras kamp för att amma, eller att konsekvent 

använda modersmjölksersättning, får dem att känna sig otillräckliga då de ser sig själva som 

oförmögna att förse sitt barn med näring (Williamson, Leeming, Lyttle & Johnson,  2012). 

Mödrar som upplever amningssvårigheter kan känna negativa känslor som rädsla och ångest. Att 

övervinna amningssvårigheter är tålamodsprövande och många kvinnor försöker utveckla egna 

strategier för att klara av att hantera problemet. Mödrars upplevelser av amningsproblem har 

negativ inverkan på den första tiden med barnet. De har svårt att känna tillfredsställelse, och kan 

uppleva att närheten till barnet känns krävande (Mauri, Zobbi & Zannini, 2012).  

Trots att amning ingår i föräldrautbildningen under graviditeten är det vanligt att mödrar som 

drabbas av amningsproblem inte har några kunskaper om hur de på egen hand kan förebygga att 

problem uppstår. Amningsproblem kan leda till att mödrars självförtroende sätts på spel.  En del 

kan börja ifrågasätta sig själva och fundera kring om de verkligen vill fortsätta amma eftersom 

amningen visat sig vara svårare än väntat.  Att uppleva smärta vid amning är vanligt 

förekommande och många mödrar kan uppleva rädsla inför amningsstunderna. Men trots 

intensiva smärtupplevelser är de flesta mödrar ändå beslutna att fortsätta amma till följd av sin 

medvetenhet om amningens värde och bröstmjölkens betydelse för barnet (Edmunds, Fulbrook & 

Miles, 2013).  

Kvinnor känner ofta stark press från sin omgivning att amma. Att misslyckas med att upprätthålla 

amningen blir en överväldigande upplevelse som kan resultera i skuldkänslor och stigmatisering 

(Hall & Hauck, 2007). 

Amningsstöd 

Om mödrar med amningsproblem och bröstkomplikationer bemöts av kompetent personal finns 

goda förutsättningarna att problemen kan avhjälpas redan på telefon. Men kvinnor som söker 

hjälp för amningsproblem får dock ofta olika råd, vilket upplevs förvirrande. Nya råd lämnas ofta 

innan de tidigare råden utvärderats. För att kunna göra en lämplig bedömning av amningsproblem 

och bröstkomplikationer kan en amningsobservation vara till god hjälp. En sådan innebär i 

korthet att en personal står bredvid mamman inför amningstillfället för att observera och ge 

vägledning och stöd då barnet ska fatta tag om bröstet (Svensson et al., 2008). 
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Mödrar behöver lättillgänglig och praktisk hjälp från experter för att få kunskap om hur de ska 

förebygga amningsproblem. Mödrar som kämpar med amningen behöver aktivt stöd och mödrar 

som väljer att lägga ner amningen behöver uppmuntran och att få höra att deras värde som 

mödrar inte är beroende av vilken uppfödningsmetod de väljer (Shakespeare, Blake & Garcia, 

2004). 

Upplevelser av amningsstöd 

Vissa kvinnor upplever amningsrådgivarna som nyckeln till deras beslut att inleda och 

upprätthålla amningen. De talar även om den trygghet amningsrådgivarna ger dem, och om 

positiva effekter av uppmuntran och beröm, vilket i förlängningen bidrar till stärkt självkänsla 

(Bonuck, Memmott, 2006).  

Ammande mödrar upplever ofta att de får otillräckligt amningsstöd de första dagarna efter 

förlossningen. Dessa kvinnor menar att de önskat mer information före förlossningen om vad de 

kan förvänta sig när det gäller amning, framförallt beträffande amningsbesvär och hur 

tidskrävande amningen är. Överlag beskriver mödrar att de mest användbara råd de fått är när 

vårdpersonal visat hur barnet läggs i en bra position vid bröstet. Några uttrycker att de mest 

användbara tipsen varit hur man kommer till rätta med problem som såriga bröstvårtor och 

mjölkstockning. Annat som uppskattas är när mödrarna uppmuntras av vårdpersonal att ta hand 

om sig själva och koppla av. Mödrar värdesätter även när de får tid att prata om sina känslor och 

svårigheter de stöter på, och att de därigenom känner sig bekräftade utan att bli bedömda (Graffy 

& Taylor, 2005).  

Mödrar beskriver även vikten av en stödjande omgivning, såväl från sina närmaste som från 

professionellt håll. Kvinnor uttrycker ett behov av att tidigt efter barnets födelse lära sig avgöra 

om barnet har ett bra tag om bröstet, hur länge och hur ofta de behöver amma sitt barn, och hur 

de kan hantera obehag i samband med amning. Under senare delen av amningsperioden finns 

behov av att lära sig alternativa amningspositioner samt hur man kommer till rätta med kolik och 

reflux. Sådant som har negativ inverkan på kvinnors självförtroende är kommentarer om att de 

har bristfällig mjölkproduktion, vårdgivare som tvingar barnet till bröstet och bristande 

uppmärksamhet från vårdgivare. Mödrar uttrycker även att bristande kontinuitet och 

inkonsekvens i rådgivningen kan ge upphov till stress, vilket i sin tur påverkar amningen 
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negativt. Andra uttrycker svårigheten i att hitta kompetent vägledning (Hall & Hauck, 2007). 

Mödrar upplever att kvalitén på rådgivningen varierar beroende på vem i personalgruppen de 

träffar (Beake, Rose, Bick, Weavers & Wray, 2010).	   För att få kloka och stödjande råd anser 

mödrar att det är nödvändigt att de får ge en noggrann beskrivning av sina amningsproblem 

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

Andra mödrar som fått rådgivning från sjuksköterskor på BB och BVC betonar vikten av att 

personalen som ger rådgivningen ägnar dem tid, utstrålar lugn och inger förtroende. Vid 

amningsproblem upplever mödrar att de hamnar i en situation där de blir beroende av 

sjuksköterskan som ger råden och av sina närstående. Sjuksköterskans närvaro anses särskilt 

viktig då de både ger individuellt anpassad information och allmän information om amning 

(Hjelm & Tillberg, 2010).  

Det har även visat sig att mödrar som fått rådgivning av sjuksköterskor på BB värdesätter 

uppmuntran, individualiserad rådgivning och att vårdpersonalen stärker dem i moderskapet för att 

de ska kunna fortsätta amma (Aspelin & Simonsson, 2010). 

Amningsmottagningar 

På förlossningen, BB och BVC arbetar personal som ska bistå föräldrarna med råd och stöd kring 

amning. Om föräldrarna är i behov av ytterligare amningsstöd, eller får besvär med 

bröstkomplikationer, kan de vända sig till närmaste amningsmottagning (Akademiska sjukhuset, 

2013). Där arbetar barnmorskor och ibland barnsjuksköterskor med erfarenhet av 

amningsproblem och bröstkomplikationer (Södersjukhuset, 2012). 

Problemformulering 

Flera studier har efter litteraturgranskning hittats som belyser kvinnors upplevelser av 

amningsstöd från både BB och BVC. En studie visar att kvinnor som fått behandling för 

bröstinflammation från en amningsmottagning kan känna att de behöver ändra sina mål för hur 

länge de tänkt amma, det vill säga avbryta amningen tidigare än de ursprungligen tänkt. En del 

mödrar trotsar besvären och fortsätter amma av hänsyn till sina barn (Kvist, Larsson & Hall-

Lord, 2006). I bakgrundsarbetet inför denna studie har inga tidigare studier påträffats som belyser 

hur mödrar som söker sig till just en amningsmottagning generellt upplever sina amningsproblem 
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och upplevelser av amningsstöd. Hur mödrar upplever rådgivningen från en amningsmottagning 

är alltså ett outforskat område.  

SYFTE 
Syftet var att undersöka mödrars upplevelser av amningsproblem och rådgivningen från 

amningsmottagningen i en större svensk stad.   

METOD  

Design 

En kvalitativ studie med induktiv ansats har genomförts. Denna metod valdes då studien syftar 

till att beskriva mödrars upplevelser av amningsproblem och amningsråd. Induktiv ansats innebär 

en objektiv analys av texter som exempelvis kan grundas på människors beskrivningar av sina 

upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys inriktar sig på att beskriva skillnader och likheter i 

textinnehåll (Graneheim & Lundman, 2008).  

Urval 

Målmedvetet urval har använts. Intentionen var att intervjua 10-12 mödrar som sökt sig till 

amningsmottagningen i en större stad för sina amningsproblem under 1 mars- 30 april- 2013. 

Antalet mödrar bedömdes vara tillräcklig många för att studiens syfte skulle uppnås och att 

relevanta slutsatser skulle kunna dras. Tidsperioden valdes utifrån föreställningen att kvinnorna 

fortfarande skulle ha kontakterna med mottagningen i färskt minne, samtidigt som de hunnit få 

perspektiv på sina upplevelser av rådgivningen och hur amningen påverkats. Intervjuerna 

genomfördes under oktober 2013. Inklusionskriterier var att mödrarna skulle vara svensktalande 

förstagångsmödrar till fullgångna friska barn. Mödrarna skulle ha genomgått vaginal förlossning, 

vara bosatta i eller omkring staden och medgivit sitt deltagande i studien.  

Kontakten med mödrarna togs i kronologisk ordning. Rekryteringen avslutades när de elva första 

mödrarna som uppfyllde inklusionskriterierna godkänt deltagande i studien. Den första modern 

som inkluderades i studien hade varit i kontakt med amningsmottagningen den fjärde mars och 

den elfte modern den 25 april 2013. Tio av de elva mödrarna fullföljde sitt deltagande i studien. 

Den elfte, som godkänt sitt deltagande, uteslöts efter upprepade resultatlösa kontaktförsök.  

Tabell 1, som följer, ger en kort beskrivning av bakgrundsfakta kring intervjupersonerna. 
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Tabell 1. Mödrarnas ålder, utbildning, kontakthistorisk relaterat till amningsmottagningen samt inställning och 

förkunskap till amning. 
Deltagare Ålder Utbildning Hur kom du i 

kontakt med 
Amnings- 
mottagningen? 

Hur många 
gånger sökte 
du hjälp? 

Hur gammalt var 
barnet när du kom 
i kontakt med 
amnings-
mottagningen? 

Vad hade du för 
inställning till att 
amma ditt 
väntande barn 
under 
graviditeten? 

Vilka förkunskaper hade 
du om amning innan 
förlossningen? 

nr 1 28 år Universitet/ 
högskola 

Via sjukhuset En gång Knappt två veckor Jag tänkte att jag 
ville amma. 

Vi hade gått en utbildning 
via MVC 

nr 2 31 år Yrkesutbildning Blev tipsad av min 
BVC-sköterska ..så 
ringde jag till dem 

Tre gånger Jag kommer inte 
ihåg. Kanske fyra 
veckor 

Jag ville jättegärna  
amma 

Så himla mycket vet man 
inte, det enda man hört var 
att det kan göra ont, man 
kan få sår. Inte gått någon 
kurs. 

nr 3 25 år  Studerar vid 
universitet 

Fick svampinfektion 
och blev hänvisad av 
BVC sköterskan 

Rent fysiskt en 
gång, fem 
telefonkontakt
er 

Tre veckor Jättepositivt, allt 
skulle flyta jättebra 

Jag var nog ganska påläst 
 

nr 4  39 år Universitet/ 
högskola 

Jag ringde för att jag 
hade problem 

Tre till fyra 
gånger 

Två till tre månader Jag ville amma Inte så stor erfarenhet 

nr 5 29 år Universitet/ 
högskola 

Jag tror jag sökte på 
nätet 

Fyra gånger Fem veckor Positiv inställning, 
jag ville amma 

Inte så jättemycket 
förkunskaper, endast det 
som gavs på föräldra- 
utbildningen 

nr 6 35 år Universitet/ 
högskola 

Jag fick 
mjölkstockning 

Det var nog 
minst, fem, 
kanske  

Fem veckor, kanske Positiv inställning, 
jag trodde nog att 
det skulle gå bra 
liksom 

Jag gick ju en sån här 
amningskurs som 
Amningshjälpen hade, 
ganska goda kunskaper i 
och med det. 

nr 7 37 år Universitet/ 
högskola 

Fick mjölkstockning 
och kontaktade 
Amnings-
mottagningen 

Ett 10-tal 
gånger 

Max två veckor Jag var inställd på 
att det inte skulle gå 
så bra, ville amma 
för mitt barns skull. 

Inte så mycket alls faktiskt, 
på MVC frågade de vad jag 
hade för inställning till 
amning. Hade velat veta 
mer om svårigheterna med 
amning.  

nr 8 32 år Studerar vid 
universitet 

Fick bröstinfektion, 
lades in på sjukhus 
fick kontakt med 
Amningsmottagnigen 
innan jag åkte hem 

De bokade in 
mig till 
Amnings-
mottagningen 
när jag var 
inlagd 

Fem veckor eller nåt Att det skulle gå hur 
bra som helst, tog 
det som en naturlig 
grej. 

Inte mycket alls. Gått 
föräldrautbildningen på 
MVC. Tog kanske inte 
riktigt till mig det här med 
amning då. 

nr 9 30 år Universitet/ 
högskola 

Fick 
tipset/information av 
BB och min 
mammagrupp 

En gång Sju eller åtta veckor För mig var det 
självklart att jag 
skulle amma, det 
fanns ingen annan 
tanke hos mig.  

Inte så mycket 
förkunskaper. Trodde det 
skulle vara lättare än det 
var, och gå mer av sig själv. 

nr 10 34 år Universitet/ 
högskola 

Via BB på väg Två, tre,  
kanske 

Inom, det var första 
veckan kanske in i 
andra veckan 

Då var jag  nog helt  
inställd på amma 
från början 

Vi hade en genomgång med 
barnmorskan. Jag har läst 
lite sådär… Fast egentligen 
inte, mest tagit det som det 
kommit. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in från semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt 

från en intervjuguide, (bilaga 1) som utvecklades till denna studie. Intervjuguidens frågor 

skapades i åtanke att de påtagligt skulle skilja sig från varandra. Stödord formulerades för att öka 

likvärdigheten i intervjusvaren (Gillham, 2008). Intervjuguiden bestod ursprungligen av fem 
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bakgrundsfrågor, åtföljda av tre huvudfrågor med tillhörande stödord. Frågorna testades först på 

två mödrar som haft amningsproblem och fått rådgivning från BB, resp. BB på väg för sina 

besvär. ”Testmödrarna” ombads lämna synpunkter på hur frågorna och stödorden uppfattades 

med avseende på tydlighet och relevans. Utifrån ”testmödrarnas” synpunkter gjordes följande 

ändringar: Fråga sex, Vad hade du för inställning till att amma ditt barn under graviditeten? och 

fråga sju, Vilka förkunskaper hade du om amning innan förlossningen? lades till 

bakgrundsinformationen då en av ”testmödrarna” ansåg dessa frågor relevanta. Huvudfråga 

nummer två kom, efter inrådan från ena ”testmodern”, att utgöra stödord och tvärtom, de bytte 

alltså plats med varandra.  

 Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen för Kvinnokliniken, där den aktuella amningsmottagningen ingår, tillfrågades 

och beviljade skriftligt tillstånd till att studien fick genomföras, (bilaga 2). I samband med detta 

informerade författarna avdelningschefen och en av mottagningens gruppchefer om studiens syfte 

och om att projektplanen godkänts. Därefter gjorde gruppchefen en utskrift av tidboken, som 

innehöll namn- och datumuppgifter på de mödrar som var inbokade till amningsmottagningen för 

perioden 1 mars- 30 april 2013. Sedan författarna tagit fram mödrarnas telefonnummer via 

internet kontaktade de mödrarna via telefon i datumordning från 1 mars och framåt. Vid den 

initiala telefonkontakten informerades mödrarna kortfattat om studiens syfte. Samtidigt 

säkerställdes att mödrarna uppfyllde inklusionskriterierna. De som uppfyllde kriterierna och 

önskade delta i studien fick därefter ett kompletterande informationsbrev via mail med fördjupad 

information om studien, (bilaga 3). Vid det inledande samtalet informerades mödrarna även om 

att ny telefonkontakt skulle tas inom ett par dagar för att bestämma tid och plats för en intervju. 

Efter att mödrarna fått informationsbrevet togs en ny telefonkontakt där tidpunkten för intervjun 

bestämdes. Intervjuerna spelades in för att underlätta analysarbetet. Tidsåtgången per intervju var 

ca 25 minuter. Utifrån mödrarnas önskemål genomfördes sex av intervjuerna hemma hos 

mödrarna. En intervju gjordes via telefon och de resterande tre intervjuerna på olika caféer.  

Forskningsetiska överväganden  

Inför genomförandet av studien har ett antal etiska aspekter beaktats. De mödrar som godkänt 

deltagande i studien har, i enlighet med lagen gällande forskning som avser människor 

(2003:460), fått information om vem som är forskningshuvudman, att deltagandet i forskningen 
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är frivillig och att forskningspersonen när som helst har rätt att avbryta sin medverkan 

(Riksdagen, 2003). Ovanstående upplysningar fick mödrarna genom informationsbrevet. 

Mödrarna tillfrågades även om de ville ta del av det slutliga arbetet. 

Genom att konfidentialitet beaktats i studien kommer information som berör enskilda individer 

att skyddas så att obehöriga inte kan ta del av känsliga uppgifter eller annan data som gör det 

möjligt att identifiera deltagarnas svar (Kjellström, 2012).  

Enligt personuppgiftslagen (1998: 204) hotas den personliga integriteten då intrång sker i en 

persons privata sfär. Detta kan exempelvis handla om känsliga frågor som deltagarna i en studie 

ska besvara (Riksdagen, 2003). Frågorna mödrarna besvarade i denna studie handlade om 

mödrars upplevelse av amning, vilket kan upplevas integritetskränkande. En medvetenhet om 

detta har funnits inför genomförandet av studien. Denna risk uppvägdes mot att studien antogs 

gagna mödrar och amningsmottagningars personal. De sistnämnda på grund av att de kommer 

kunna ge mödrarna de stöd de efterfrågar.  

Bearbetning och analys 

Efter att intervjuerna spelats in transkriberades de ordagrant och analyserades därefter med 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2008). Analysprocessen inleddes med 

noggrann genomläsning av det transkriberade materialet för att få en helhetsbild över texten som 

utgjorde analysenheten. Därefter urskildes meningsenheter som besvarade syftet. 

Meningsenheterna kan utgöras av ord, meningar och textstycken som kan sättas i relation med 

varandra genom sitt innehåll och sammanhang. I nästa skede kondenserades texten för att bli mer 

hanterbar, samtidigt som det väsentliga innehållet bevarades. Därefter abstraherades den 

kondenserade texten och försågs med koder. En kod är en beteckning på en meningsenhet som på 

ett sammandraget sätt beskriver dess innehåll. Koderna försågs sedan med underkategorier och 

kategorier. En kategori består av flera koder som har ett snarlikt innehåll. Enligt Graneheim & 

Lundman (2008) menar Krippendorf att kategorierna bör vara fullständiga och inbördes 

uteslutande. Det innebär att inga data ska hamna mellan två kategorier eller passa in i två eller 

flera kategorier (Graneheim & Lundman, 2008). Tabell 2 visar två exempel på meningsbärande 

enheter, kondenserad meningsenhet, koder, underkategorier och kategorier. 
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Tabell 2.  Exempel på meningsbärande enheter, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och 

kategori. 

Meningsbärande enheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Hon slutade äta plötsligt, och 

slutade gå upp i vikt.” 

Slutade äta och gå 

upp i vikt.  

Slutade äta Besvär som utgår 

från barnet 

 

 

Källor till 

amningsproblem 

 

”Jag hade ont.. när jag 

ammade och jag sökte primärt 

för att jag trodde att jag hade 

svamp, eller …övertygad om 

att jag hade svamp.” 

Ont när jag 

ammade, sökte 

primärt för jag var 

övertygad om att 

jag fått svamp. 

Smärtsam 

amning, 

övertygad om 

svamp 

Besvär som utgår 

från modern 

RESULTAT 
Mödrarnas upplevelser av amningsproblem, rådgivningen från amningsmottagningen och påverkan 

på amningen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier, se tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier av mödrarnas upplevelser av amningsproblem, rådgivningen och 

påverkan på amningen  

 

Källor till amningsproblem  

Denna kategori redogör för varifrån besvären som föranledde kontakten med 

amningsmottagningen hade sitt ursprung, barnet eller modern. De besvär som orsakades av 

Kategorier Underkategorier 

Källor till amningsproblem 
Besvär som utgår från barnet 

Besvär som utgår från modern 

Påfrestningar relaterade till amningsproblem 
Psykisk påfrestning på modern 

Fysisk påfrestning på modern 

Hantering av amningsproblem 
Amningsmottagningens vägledning 

Mödrarnas respons på vägledningen 
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barnets handlade om att barnet inte orkade suga på grund av sjukdom eller hade ett dåligt tag om 

bröstet. Mödrarnas besvär handlade om att de drabbats av en bröstkomplikation.  

Besvär som utgår från barnet 

Att barnet hade ett dåligt eller felaktigt tag om bröstet var en vanlig anledning till 

amningsproblem. I några fall uppstod problemet redan på BB och i andra fall uppkom problemet 

senare, sedan nappflaska introducerats eftersom sugtekniken skiljer sig åt vid amning och 

flaskmatning. Det kunde även handla om att barnet hade svårigheter att få tag i bröstet på grund 

av barnet lade upp tungan i gommen. I något fall hade barnet blivit sjukt och för trött för att äta. 

  
”..hon åt jättebra första veckan. Äh, och sen så slutade hon äta ganska så plötsligt…, och slutade gå upp i 

vikt...” (Mor 1) 

 

”Men sen blev ju det här greppet sämre och sämre eftersom hon fick flaskan.” (Mor 2)  

 

Besvär som utgår från modern 

Flera mödrar förklarade att det var fysiska komplikationer hos dem själva, som mjölkstockning, 

svamp eller bröstinfektioner som föranledde att kontakt togs med amningsmottagningen. 

 
”Gynakuten…  de sa, du måste få ett flöde på… amma varannan timme. Och då ammade jag varannan timme, 

så blev jag av med stockningen. Sen kom den tillbaks en vecka senare . ” ( Mor 6) 

 

”Jag sökte primärt för jag trodde att jag hade svamp, eller ja, övertygad om att jag hade svamp.”(Mor 4) 

Påfrestningar relaterade till amningsproblem  

Denna kategori beskriver att mödrarnas amningsproblem kunde ha en stark negativ inverkan på 

deras psykiska välbefinnande. Det framkom att mödrarna var oförberedda på vad amningen 

kunde innebära. Mödrarna gav uttryck för känslouttryck som ångest, oro och stress. Inom denna 

kategori har även mödrarnas beskrivning av smärtupplevelser och andra fysiska påfrestningar 

samlats. 
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Psykisk påfrestning på modern  

Några mödrar gav uttryck för att de inte var tillräckligt förberedda på vad amningen innebar och 

vilka problem den kunde medföra. De saknade mental beredskap för att amningen kunde vara 

smärtsam, eller att de kunde drabbas av någon form av bröstkomplikation. 
 

”.. .dels var jag nog inte förberedd ..hur det skulle kännas när han ammade, men sen så förstod jag allt 

eftersom liksom, det kan ju göra ont, eller kännas liksom de…tre fyra, första månaderna. (Mor 5) 

Användning av amningsnapp upplevdes som besvärligt, begränsande och psykiskt påfrestande av 

flera mödrar.  

”När jag använde amningsnappen.. ..kände mig lite låst hemma och ville inte gå ut kanske sådär socialt 

liksom gå på stan..jag kommer ihåg att jag var lite..stressad över, tänk om han behöver amma då liksom och 

vad ska jag göra då.”( Mor 5) 

”…Så fick jag ju sitta upp liksom i sängen på nätterna, och amma honom så jag var ju väldigt trött. Äh, så det 

blev väl lite så att jag kände mig lite nedstämd och stressad på grund av det.” ( Mor 10) 

 

Flera av mödrarna som hade drabbats av en bröstkomplikation upplevde detta oerhört psykiskt 

påfrestande. Känslorna som beskrevs berörde bland annat samvetskval över att inte själv kunna 

förse sitt barn med föda, stress kring svårigheterna att häva mjölkstockning och stark psykisk 

anspänning i samband med dräneringen av en bröstböld. 

   ”…så då skulle jag amma ofta och han blev bara ett redskap som jag liksom la i olika hörn  och när han inte    

sög ordentligt då blev jag stressad av det, ät då, ät. Alltså, det var inte det här, åh nu är jag nybliven mamma. “ 

(Mor 6) 

”…det här med samvete… och så där..att man inte har gett sitt barn det…som är meningen…”  (Mor 8) 

	  

Nedstämdhet och sorg var återkommande känslouttryck i flera mödrarnas beskrivningar av sina 

amningsbesvär. Det kunde handla om sorg över att nappflaskan med bröstmjölkerssättning 

konkurrerade ut amningen, eller nedstämdhet då mödrarna befarade att barnen inte skulle få i sig 

tillräckligt med föda och att de därför upplevde det nödvändigt att ge bröstmjölksersättning. 

Mödrarna uttryckte även besvikelse över att amningen under de första månaderna inte kändes 

skön. 
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”…jag var ju ledsen för amningen och BVC-sköterskan ville väl stötta amningen…det ville hon ju, men 

samtidigt så tyckte hon att vi skulle ha flaskan efter varje måltid..”  (Mor 2) 

”…jag tror nästan att det tog två månader innan jag tyckte att det var…mysigt att amma, det känns ju     

jättetråkigt.., att de två månaderna gick utan att man kunde känna ..att man kunde slappna av och ha det skönt 

och mysigt mellan honom och mig.” (Mor 9) 

 

Fysisk påfrestning på modern  
Flera av mödrarna har också beskrivit fysiska besvär i form av smärtupplevelser av varierande 

intensitet i samband med amningen. Dessa kunde ta sig uttryck i form av exempelvis stickande, 

brännande känsla i brösten och huvudvärk. Besvären kunde bero på ömma och såriga bröstvårtor, 

eller olika bröstkomplikationer som svamp, bröstinfektion och bröstböld. Flera mödrar beskrev 

den inledande amningen efter barnet födsel som smärtsam. För en del mödrar höll problemet med 

smärtsam amning i sig vilket i vissa fall ledde till att kontakten med amningsmottagningen togs. 

	  

“Första gången jag skulle amma på bb efter att han hade fötts då tyckte jag att det gjorde så himla ont, det var 

verkligen sådär jättesmärtsamt” (Mor 5) 

”..det var en inkapslad vargömma, så tömde de ju den på var…och satte inne en slang och sen så skulle man 

ju hålla på spola det där med koksaltlösning, det gjorde ju ont så in i bängen..” (Mor 7) 

Mödrarnas beskrivningar av de fysiska besvären var i flera fall intimt sammanflätade med 

beskrivningar av psykiska påfrestningar. Mödrarna gav uttryck för att smärtsam amning kunde 

leda till ångest inför varje amningstillfälle. 

 

”Eftersom det gjorde så fruktansvärt ont så var det ju så att när hon hade ammat klart så tänkte man ju så här, 

nej nu är det snart dags igen, att det liksom blev så fort det närmade sig, så fick man…ångest och tänkte så här 

nej, nej…” (Mor 8) 

         ”…det gjorde ju jätteont och var jättejobbigt…” (Mor 4) 

Hantering av amningsproblem  

Denna kategori redogör för råd och behandlingar som mödrarna fick från amningsmottagningen, 

samt mödrarnas upplevelse av råden och hur dessa påverkade amningen. 
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Amningsmottagningens vägledning 

På de flesta mödrarna gjordes en amningsobservation och råd gavs därefter beroende på vad 

barnmorskorna iakttog under observationen. Råden kunde exempelvis vara att prova med 

amningsnapp om barnets tag om bröstet inte såg tillfredställande ut, eller praktiska tips om hur 

barnet skulle hållas för att det skulle få ett optimalt grepp om bröstet. Mödrar som drabbats av 

svamp ordinerades medicinska behandlingsinsatser och i några fall rekommenderades mödrar 

även att testa vissa hälsokostpreparat i syfte att få mjölken mer lättflytande. De mödrar som av 

olika anledningar besvärades av smärtor rekommenderades smärtstillande läkemedel som Ipren 

och Alvedon. Några mödrar uppmuntrades till vila och avkoppling för att komma till rätta med 

sina amningsbesvär. 

”Åk hem, ligg bara i sängen.. och ät och drick, sov och amma, liksom gör ingenting annat. Bara ..ta det lugnt.. 

använd  amningsnappen ibland och så tar du bort den ibland…växla lite och sådär.” (Mor 5) 

 ”.. de där SPC-flakes hade man sett i någon studie att det håller nere.. antiinflammatoriska faktorer som ökar i 

kroppen, om man äter det här sojalecitinet, det ger man till kor för att deras mjölk ska bli lättflytande och 

eftersom det också är bra om man har tendens till mjölkstockning...” ( Mor 7) 

Mödrarnas respons på vägledningen 

Mödrarna uttryckte i huvudsak att de upplevt att amningsmottagningens rådgivning och 

personalens bemötande positivt. Uttryck gavs för att det var skönt att få något konkret att prova 

då amningsmottagningens personal upplevdes kompetent och att stödet från 

amningsmottagningen fått mödrarna att känna sig stärkta. 

         ”Ja, som sagt skönt att få något konkret att prova. Det är väl de som jag upplever från de, att det var skönt att   

de kunde liksom”. (Mor 1) 

”det var kanske mycket den här trygghetsgrejen, att ha någon att vända sig till, och prata med och så.  Så jag 

tror att jag blev väldigt lugnad av det.” (Mor 10) 

Samtidigt gav några av mödrarna uttryck för ambivalens inför den rådgivning de mottagit. Flera 

mödrar kände sig osäkra på om det var just amningsmottagningens råd som hade hjälpt dem lösa 

sina problem. Andra beskrivningar var att det var värdefullt att gå dit även om mottagningens råd 

och stöd inte upplevdes omvälvande. Bristande kontinuitet i rådgivningen var något annat som 

beskrevs. 
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 ” ... jag vet inte riktigt om det bara hade med deras råd att göra. Det är väl bara en liten del av det hela 

liksom.” (Mor 5) 

”.. det var värdefullt att gå dit, även om inte… det var liksom inte revolutionerade. Man bara fick lite sådär 

tips och framför allt stöttning, ’du ska inte behöva ha ont’. “ (Mor 9) 

Några av mödrarna berättade att de i efterhand utvecklade egna strategier för hur de skulle 

hantera sina amningsproblem.  

”jag ville verkligen att hon skulle amma, ja, det var därför vi pumpade så mycket och så där för att jag tänkte 

att det är ju det bästa för henne, för alla säger hela tiden att amma ditt barn…” (Mor 8) 

 ”Man får ju väldigt mycket olika tips från olika personer…det var bara att bestämma sig för vad som funkade 

för en själv på något sätt.” (Mor 10) 

 

Mödrarnas upplevelse av rådgivningens påverkan på amningen varierade. Allt ifrån att amningen 

påverkades i ringa grad, eftersom amningsnappen inte upplevdes göra någon nytta då barnet sög 

löst, till att amningsmottagningen varit avgörande för upprätthållandet av amningen, utan deras 

stöd hade amningen lagts ner. Annat som beskrevs var att mottagningen bistått med medicinering 

vid en svampinfektion, vilket upplevdes som skönt eftersom modern fått bekräftat att barnet hade 

ett bra tag om bröstet och att detta inte var orsaken till problemet. Det uttrycktes även osäkerhet 

kring om just amningsmottagningens råd hade påverkat amningen. 

”Inte så mycket, eftersom inte jag tyckte att den här plastnappen…inte funkade så jättebra… Eftersom hon 

sög ganska löst också… Med den här nappen måste man ju nästa suga ännu hårdare……Den hjälper ju inte så 

mycket därför…”  (Mor 2) 

”... i slutändan så det var det ju på grund av dem som jag ändå fortsatte att amma… Annars hade jag nog lagt 

ner…för att även om jag var väldigt knäckt så där, de la aldrig fram det, ’du kan ju alltid sluta’, utan ’fortsätt 

att amma, det här går ju bra’…” (Mor 7) 

DISKUSSION 
Källor till amningsproblem kunde handla om både barnens och mödrarnas inflytande över 

amningen. Beskrivningar som gavs och som föranledde att kontakt med amningmottagningen 

togs kunde vara att barnet hade ett dåligt tag om bröstet och att mödrarna drabbats av en 

bröstkomplikation. Påfrestningar relaterade till amningsproblem hade i de flesta fallen en 
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stark negativ inverkan på mödrarnas psykiska välbefinnande som kunde ta sig i uttryck i ångest, 

stress och oro. Smärtsam amning visade sig vara ett återkommande tema bland flera mödrar och 

som i vissa fall ledde till att kontakt med amningsmottagningen togs. Hantering av 

amningsproblem omfattade dels den rådgivningen mödrarna fick från amningsmottagningen, 

hur mödrarna upplevde råden och hur dessa i sin tur påverkade amningen. Råden som gavs från 

amningsmottagningen kunde vara alltifrån handfasta tips som att prova med amningsnapp till att 

mödrarna uppmuntrades att lägga allt åt sidan och enbart fokusera på amningen. Råden mottogs i 

huvudsak positivt av mödrarna, några menade att de upplevde rådgivningen som tillfredställande 

i det avseendet att de fick något handfast att prova, vissa förklarade att kontakten med 

mottagningen gjort att de kände sig stärkta. Mödrarnas upplevelse av bemötandet från 

amningsmottagningen var överlag tillfredställande. Åsikterna om hur rådgivningen påverkat 

amningen varierade. Det kunde vara alltifrån osäkerhet inför hur råden inverkade på amningen 

till att amningsmottagningens råd varit avgörande för att amningen skulle upprätthållas.  

Resultatdiskussion 

Källor till amningsproblem 

Besvär som utgår från barnet 

Några mödrar beskrev att initiala problem med att få barnet att ta ett bra tag om bröstet gav 

upphov till problem som i förlängningen gjorde att de kom i kontakt med amningsmottagningen. 

När kontakten togs hade föräldrarna i ett av fallen redan introducerat nappflaska. Amningshjälpen 

skriver på sin hemsida att sugtekniken på bröstet skiljer sig från den på napp. Att suga på bröstet 

är något barn gör intuitivt. Men det verkar ändå som att barnet behöver en viss tid för att träna 

upp och stärka sin förmåga att använda sin tunga och käke på ett så funktionellt sätt som möjligt. 

Om barnet får suga på annat under denna tid stör man lätt barnet i denna ”inlärningsprocess.” 

Tidig tillmatning med nappflaska stör även mjölkutdrivningsreflexen genom att signalera för 

modern att hennes mjölk inte är av tillfredställande kvalitet eller i betryggande mängd för hennes 

barn (Amningshjälpen, i.d.). 
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Påfrestningar relaterade till amningsproblem 

Psykisk påfrestning på modern  

Några mödrar i föreliggande studie uttryckte att de inte var mentalt förberedda på vad amningen 

skulle innebära; att det kunde vara smärtsamt att amma eller att de kunde drabbas av någon 

bröstkomplikation, som exempelvis svamp. Enligt Edmunds et al. (2013) är det vanligt att mödrar 

som drabbas av amningsproblem inte har några kunskaper om hur de på egen hand kan förebygga 

att problem uppstår trots att amning ingår i föräldrautbildningen under graviditeten. Enligt Orems 

egenvårdsteori definieras egenvårdskapacitet som en inlärd förmåga att tillfredsställa de egna 

behoven som syftar till välbefinnande. Förstagångsmödrar har inte hunnit skaffa sig några 

erfarenheter av hur de ska hantera amningsproblem. I detta avseende är mödrarnas 

egenvårdskapacitet med andra ord inte tillräcklig för att egenvårdskraven ska tillgodoses. Därför 

måste omvårdanden, i det här fallet amningsmottagningen, träda in för att kompensera för denna 

brist hos mödrarna (Kirkevold, 2000). 

Rådgivningen är alltså av särskild betydelse när mödrarna känner sig oförberedda att drabbas av 

ett amningsproblem. Det är viktigt att hjälpa de drabbade mödrarna att lösa problemet, eftersom 

det annars kan leda till att amningen avslutas tidigare än planerat. Mödrarna ska informeras om 

de initiala svårigheterna kring amning och var de kan hitta stöd om problem uppstår (Hauck et 

al., 2011).  

Eftersom en del mödrar i föreliggande studie uppger att de haft bristande kunskaper om amning 

och amningsproblem innan barnets födsel kan det vara motiverat att fundera över om mer fokus 

bör läggas på information om detta under den föräldrautbildning som mödravården erbjuder alla 

förstagångsföräldrar. Mödrarna bör informeras om vad de kan göra om amningsproblem uppstår 

och att de kan vända sig till en amningsmottagning för rådgivning och eventuell behandling. I 

denna studie framgick det inte om alla de som uppgav att de hade dåliga förkunskaper kring 

amning hade deltagit i föräldrautbildning som ges av mödravårdscentralen eller amningshjälpen.  

Av resultatet framgår att en del av de mödrar som fått rådet att använda amningsnapp från 

amningsmottagningen eller från BB – exempelvis på grund av såriga bröstvårtor eller dåligt tag 

hos barnet – upplevde amningsnappen som begränsande eller omständig att använda. Detta 

resonemang stämmer överens med en tidigare studie gjord av Chertok (2009). Av denna framgick 
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att amningsnapp kan upplevas besvärlig att använda för vissa kvinnor då de uttryckt att nappen 

lätt ramlar av från bröstet och ger ömma bröstvårtor. Samtidigt kan amningsnapp vara till god 

hjälp för kvinnor som besväras av exempelvis såriga bröstvårtor och smärtsam amning. Innan 

amningsnapp rekommenderas bör det finnas en grundad indikation för användandet av en sådan. 

Amningshjälpen (2006) förklarar att amningsnapp inte löser det underliggande problemet och ska 

inte vara en förstahandsåtgärd, utan bör endast användas som en nödlösning då inget annat 

fungerar. 

I föreliggande studie har mödrarna beskrivit att deras amningsproblem i varierande grad lett till 

psykiska påfrestningar. Ett starkt känslouttryck som beskrevs var att inte kunna amma sitt barn. 

Det kan styrkas av en tidigare studie, där det visade sig att införande av modersmjölksersättning 

kunde ha en negativ inverkan på modersidentiteten. I samma studie beskrev mödrarna att deras 

kamp för att amma eller att konsekvent använda bröstmjölksersättning fick dem att känna sig 

otillräckliga då de såg sig själva som oförmögna att förse sitt barn med näring (Williamsson et 

al., 2012). En annan studie framhåller att mödrar som kämpar med amningen behöver aktivt stöd 

och mödrar som väljer att lägga ner amningen behöver uppmuntran och att få höra att deras värde 

som mödrar inte är beroende av vilken uppfödningsmetod de väljer (Shakespeare et al., 2004).  

Fysisk påfrestning på modern   

Fysisk smärta var också något mödrarna i föreliggande studie beskrev genomgående. Orsakerna 

till smärtorna kunde vara alltifrån såriga och ömma bröstvårtor till komplikationer som bröstböld. 

Smärtornas intensitet varierade bland mödrarna. Smärtupplevelserna var ofta intimt 

sammanflätade med beskrivningar av psykiska påfrestningar som ångest. Detta framkom även i 

en tidigare studie där mödrar beskrivit att smärta i samband med amning kan ge upphov till rädsla 

inför varje amningstillfälle (Edmunds et al., 2013). Oavsett smärtans ursprung är det viktigt att 

försöka identifiera och åtgärda orsaken till problemen (Loras- Declaux, 2000). Mödrar bör 

förberedas på att amning kan vara smärtsamt och instrueras till god amningsteknik för att 

förebygga smärta (Cadwell et al., 2004). Författarna menar att vid kontakt med 

amningsmottagningen borde varje mor som upplever smärta få möjlighet att skatta sin smärta 

med hjälp av en visuell analog skala (VAS). En markör används för att ange smärtans intensitet 

mellan 0 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara smärta). VAS-skalan är validerad och ett enkelt 

instrument för att mäta smärta. (Werner & Strang, 2008). Smärtskattning med detta verktyg, före 
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och efter rådgivning/behandling, skulle kunna hjälpa amningsmottagningens personal att dra 

slutsatser om vilka behandlingar som ger bäst resultat.  

Hantering av amningsproblem  

Amningsmottagningens vägledning 

Några av de mödrar som sökt sig till amningsmottagningen rekommenderades två 

hälsokostpreparat, SPC-flakes och sojalecitin, i syfte att få mjölken mer lättflytande. I det ena 

fallet handlade det om en mor som tidigare behandlats för bröstböld och som enligt egen utsago 

var benägen att få mjölkstockning. SPC-flakes har i en studie visat kunna förebygga 

bröstinflammation. På grund av studiens begränsade storlek bör man dock vara försiktigt med att 

generalisera resultatet menar Svensson et al (2008). Inom klinisk verksamhet finns dock god 

erfarenhet av att SPC-flakes förebygger bröstinflammation. Lecitin är en växtolja som används 

som emulgeringsmedel och som sätts in vid upprepade bröstinflammationer när det uteslutits att 

amningsproblemet beror på att barnet har ett dåligt tag om bröstet (Svensson et al., 2008). 

Mödrarnas respons på vägledningen 

I den aktuella studien var mödrarnas upplevelser av råden överlag positiva. Några mödrar 

förklarade att stödet från amningsmottagningen fått dem att känna sig stärkta och några beskrev 

att de kände tillfredställelse av att få något konkret råd att prova. Enligt Graffy & Taylor (2005) 

värdesätter mödrar handfasta tips; som hur man lägger barnet vid en bra position vid bröstet och 

hur man kommer till rätta med problem som såriga bröstvårtor och mjölkstockning. De 

värdesätter även att få tid att prata om sina känslor, vilket får dem att känna sig bekräftade.  

Det kan tänkas vara viktigt att personal som arbetar på amningsmottagningar är lyhörda inför 

varje mors behov, alltså att möta mödrarna var de mentalt befinner sig och tillsammans med 

modern försöka lösa problemet utifrån det. Vissa mödrar kan ha behov av motiverande samtal, 

medan andra främst efterfrågar handfasta råd som ger tydliga resultat. 

Mödrar som är motiverade att amma kan lättare uppnå sitt amningsmål när personal använder sig 

av motiverande samtal. Det är då viktigt att ta reda på mammans tidigare erfarenheter och 

kunskaper kring amning för att kunna hjälpa henne att uppnå målet (Racine et al., 2009). 

 

Några av mödrarna i föreliggande studie utvecklade egna strategier för att lösa sina problem. Det 

kunde handla om att kombinera olika råd för att försöka lösa problemen, eller att pumpa ut 
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bröstmjölk för att tillfredsställa såväl barnets nutritionsbehov som omgivningens förväntningar. 

Kvinnor känner ofta stark press från sin omgivning att amma. Att misslyckas med att upprätthålla 

amningen blir en överväldigande upplevelse som kan resultera i skuldkänslor och stigmatisering 

(Hall & Hauck, 2007). 

Resultatet från denna studie visar att uppfattningarna om hur råden påverkade amningen 

varierade mellan mödrarna. Amningsproblemet som föranledde kontakten och rådgivningen som 

gavs utifrån det spelade sannolikt in. Även mödrarnas förväntningar på rådgivningen kan 

sannolikt ha påverkat deras upplevelser av stödet. En mor i föreliggande studie fortsatte till 

exempel att amma på grund av amningsmottagningens stöttning, en annan tyckte inte att 

amningen påverkades särskilt mycket alls eftersom hon inte tyckte att amningsnappen var till 

någon större hjälp. Den förstnämnda uppfattningen stärks av två tidigare studier. En studie av 

Bonuck & Memmott (2006) visade att vissa kvinnor upplever amningsrådgivarna som nyckeln 

till deras beslut att inleda och upprätthålla amningen. Även en studie gjord av Aspelin & 

Simonsson (2010) visar att mödrar som fått rådgivning av sjuksköterskor på BB värdesätter 

uppmuntran att vårdpersonalen stärker dem i moderskapet för att de ska kunna fortsätta amma 

(Aspelin & Simonsson, 2010). 

Metoddiskussion  

Intensionerna bakom urvalet av deltagare till studien var att skapa en representativ och likvärdig 

urvalsgrupp. Tanken med urvalsmetodiken var att göra en slumpmässig rekrytering ur en grupp 

mödrar med vars erfarenhetsmässiga och fysiska förutsättningar skulle vara likvärdiga. Bakom ett 

av urvalskriterierna, att mödrarna skulle vara svensktalande, fanns enbart praktiska orsaker. Det 

fanns inga möjligheter att ordna med tolkhjälp, vare sig av tidsmässiga eller ekonomiska skäl. En 

svaghet med den valda rekryteringsmodellen var dock att intervjugruppens sammansättning 

förmodligen inte utgör en helt representativ spegling av de mödrar som kommer i kontakt med 

amningsmottagningen. Mödrarna som deltog i studien visade sig bestå av välutbildade (9 av 10 

hade utbildningar på universitets-/högskolenivå) kvinnor i åldrarna 25 - 39 år, samtliga med 

nordiskt klingande namn. Ett tiotal mödrar, som av namnen att döma hade invandrarbakgrund, 

blev dock aldrig aktuella för deltagande i studien eftersom de inte gick att komma i kontakt med 

dem. Antingen på grund av att de saknade sökbara telefonnummer, eller att de av okända 

anledningar inte svarade i telefon. Det går naturligtvis inte att utesluta att intervjusvaren, och 
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därmed även studiens resultat, skulle påverkats i något avseende om någon eller några av dessa 

mödrar hade deltagit. På samma sätt skulle också en utökning av antalet intervjupersoner kunnat 

påverka den sammantagna bilden av mödrarnas upplevelser. En utökad urvalsgrupp, med en 

bredare kulturell och social spridning bland deltagarna, skulle möjligen ha bidragit till att belysa 

området ur ett vidare perspektiv. Med bakgrund av detta anser författarna att mättnad i studien 

troligen inte uppnåtts.  

 

Intervjuguiden utvecklades i syfte att få mödrarna att prata fritt kring de öppna frågorna. Vid 

intervjusituationen höll forskarna en tillbakadragen roll för att i minsta möjliga mån påverka 

mödrarna att svara i någon riktning.  

Forskningsetiska överväganden 

De etiska aspekter som beaktades inför studien kan anses välgrundade. Mödrarna valde själva om 

de ville delta i studien och upplystes om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Redan 

vid det inledande samtalet informerades mödrarna om studiens syfte, vad de förväntades göra och 

hur deras svar skulle hanteras. De tillfrågades även om de önskade ta del av studiens slutliga 

resultat. 

Intervjuarna var medvetna om att mödrarna skulle kunna ha upplevt frågor där de ombads berätta 

om sina upplevelser kring amningsproblem som alltför personliga och därmed också även 

integritetskränkande. Vid intervjutillfällena noterades dock inga indikationer på att någon av 

mödrarna skulle ha känt sig trängd i något avseende, eller upplevt att frågorna skulle ha varit 

alltför känsliga. Snarare tycktes det finnas ett stort behov hos mödrarna av att få dela med sig av 

sina upplevelser.  

Att intervjuarna själva var kvinnor kan antas ha bidragit till intervjusituationernas otvugna 

öppenhet. Om ämnet hade varit av könsneutral karaktär skulle intervjuarnas kön inte haft någon 

betydelse (Bill Gillham, 2008). 

Trovärdighet  

Inom kvalitativ forskning använder sig forskare av tre begrepp för att visa trovärdigheten av sina 

resultat. Dessa är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2008).  
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Giltighet   

Enligt Graneheim & Lundman (2008) menar Long & Johnson att giltighet handlar om att lyfta 

fram det typiska för det som avses studeras. Bland annat har tillvägagångssättet vid val av 

deltagare betydelse för resultatets giltighet (Graneheim & Lundman 2008).	   

 

Eftersom kvalitativ innehållsanalys syftar till att urskilja och belysa variationer kan urvalet av 

deltagare ses som en svaghet inför denna studie. Som tidigare nämnts hade samtliga mödrar 

nordiskt klingande namn och 9 av de 10 mödrarna hade högskole/universitetsutbildning. Åldrarna  

var mellan 25 och 39 år. I och med detta har inte området belysts ur olika kulturella aspekter och 

mödrarnas höga utbildningsnivå kan sannolikt också ha påverkat resultatet i någon riktning. 

Samtidigt var åldrarna relativt varierade, vilket kan ses som en styrka i studien. 	  

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats lästes varje intervju igenom ordentligt för att 

få en överblick över texten. Därefter urskildes meningsenheter som besvarade syftet, varefter de 

kondenserades och försågs med koder. Dessa koder försågs sedan med underkategorier och 

kategorier. En process som författarna utförde gemensamt. När kategorier och underkategorier 

definierades togs hänsyn till den kontext som omgav texten. Det betyder att texten inte kunde tas 

ur sitt sammanhang hur som helst, utan betraktades utifrån den text som kom före och efter. De 

transkriberande intervjuerna kontrollerades i sin helhet för att minimera risken för feltolkning. En 

diskussion med handledare har funnits under arbetets gång för att få en uppfattning om analysen 

överstämde med hennes upplevelse av hur texten skulle tolkas. Citat från intervjuerna har även 

presenterats i resultatet för att ge läsaren tillfälle att bedöma giltigheten i resultaten (Graneheim 

& Lundman, 2008). 

Tillförlitlighet  

I denna studie har analysen av intervjuerna skett gemensamt för att öka tillförlitligheten i 

resultaten. Vid varje analyssteg har olika tolkningsmöjligheter diskuterats ingående, ett arbete 

som även genererat tydligare koder och kategoribenämningar (Graneheim och Lundman, 2008).  

Till intervjuarnas förförståelse hör att de i sina ordinarie arbeten som sjuksköterskor har 

intervjuarna träffat och rådgivit åtskilliga ammande mödrar med olika amningsproblem. Båda 

intervjuarna har också genomgått en kurs i amning och bröstmjölk som hållits i universitetets 

regi. En av intervjuarna har självupplevda erfarenheter av amningsproblem vilket torde bidra till 
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en god förförståelse för mödrarnas amningsproblematik. Via en litteraturgranskning framkom att 

flera studier som belyser mödrars upplevelser av amningsproblem och amningsstöd gjorts 

tidigare. Genom att ta del av dessa rapporter har intervjuarnas förförståelse för ämnet stärkts 

ytterligare. Denna goda förförståelse skulle dock även kunna vara en nackdel. Författarna 

strävade efter fullständig neutralitet under intervjusituationen, men det kan inte helt uteslutas att 

analysen av studiens resultat i något avseende kan ha färgats av författarnas förkunskaper.  

Det finns inget som talar för att mödrarna, som frivilligt valde att bli intervjuade, inte skulle ha 

svrarat uppriktigt och sanningsenligt på frågorna, då deras upplevelser i stora drag 

överensstämmer med tidigare forskning inom området.  

Överförbarhet  

För att underlätta bedömning av överförbarhet ska omsorgsfulla beskrivningar av urval, 

datainsamling, de omständigheter som utgör studiens sammanhang och analys göras (Graneheim 

& Lundman 2008). I denna studie har tydliga redogörelser för val av deltagare gjorts. Det rörde 

sig om tio förstagångsmödrar som fött ett fullgånget friskt barn genom en vaginal förlossning och 

sökt sig till amningsmottagningen för sina amningsproblem. Vidare har tydliga redogörelser 

gjorts över datainsamlingen, intervjuerna utgick från semistrukturerad intervjuguide som 

specifikt utarbetats för denna studie. Efter mödrarnas önskemål genomfördes sex av intervjuerna 

i mödrarnas hem, en genomfördes via telefon och de resterande fyra på cafeer. En tydlig 

redogörelse över hur analysstegen gått till har även gjorts. 

Studiens kliniska innebörd 

För att återknyta detta till Dorothea Orems egenvårdsteori, har amningsmottagningars personal en 

betydelsefull roll när det gäller att vägleda och stödja mödrar, eftersom mödrarna i detta 

sammanhang saknar den egenvårdskapacitet som krävs för att kunna lösa sina amningsproblem. 

Det gäller att vara lyhörd inför varje mors behov och försöka lösa problemet utifrån var hon 

mentalt befinner sig. 

Förhoppningen är denna studie kommer att bidra med nya inblickar kring mödrarnas upplevelser, 

vilket i förlängningen bör kunna vara till gagn för de mödrar som söker sig till 

amningsmottagningar. I och med att amningsmottagningars personal får fördjupad kunskap om 

hur mödrarna upplever rådgivningen, och hur råden påverkar amningen, förbättras möjligheterna 

att tillhandahålla det stöd som mödrarna verkligen efterfrågar. Eventuellt kan studien även vara 
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till nytta för mödravårds- och barnavårdscentraler då studien belyser mödrars behov av 

information och stöd kring amningsproblem som kan uppstå. Det amningsförberedande arbetet 

startar på mödravårdscentralen och bör innehålla information och förberedelser inför eventuella 

amningssvårigheter. Barnavårdscentraler har därfter en central roll när det gäller att stödja och 

lotsa mödrar som drabbats av amningsproblem och bröstkomplikationer. 

Vidare forskning   

En ytterligare mer omfattande intervjustudie med mödrar som sökt sig till en amningsmottagning 

för sina amningsproblem skulle vara av kliniskt intresse. Det vore betydelsefullt att få en bredare 

kulturell och social spridning av mödrar, vilket förhoppningsvis skulle kunna belysa området ur 

ett vidare perspektiv.  

Slutsats  

Påfallande många mödrar i studien förmedlar en känsla av utsatthet när de beskriver sina 

upplevelser av amningsproblem. Amningsproblem av olika slag, även fysiska besvär som 

svampinfektioner eller bröstbölder, upplevs i de flesta fall som starkt psykiskt belastande för 

modern. Mödrarnas förkunskaper och beredskap för bröstkomplikationer och andra 

amningsbesvär är inte alltid tillräcklig. Att en mor drabbas av oväntade svårigheter med att kunna 

amma sitt barn, eller upptäcker att amningen kan vara smärtsam, kan innebära att den nyvunna 

identiteten som mor skakas om.  De känslor av utsatthet och otillräcklighet som flera mödrar 

förmedlar i beskrivningarna av sina amningsproblem kan sättas i samband med att de hamnat i en 

oväntad situation som de saknade tidigare erfarenheter av och som de inte kunde ta kontrollen 

över själva. Till utsattheten bidrar ofta mödrarnas egna förväntningar om att amning borde vara 

något självklart och naturligt. Att avbryta sin planerade amningsperiod i förväg på grund av 

smärtproblematik eller andra svårigheter kan av många mödrar betraktas som ett misslyckande. 

Amningsmottagningar, mödravårdscentraler och barnavårdscentraler har således en viktig 

funktion att fylla.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrunds information 
 

1. Ålder 

2. Utbildning 

3. Hur kom du i kontakt med Amningsmottagningen? 

4. Hur många gånger sökte du hjälp? 

5. Hur gammalt var barnet när du kom i kontakt med amningsmottagningen? 

6. Vad hade du för inställning till att amma ditt väntade barn under graviditeten?  

7. Vilka förkunskaper hade du om amning innan förlossningen? 

 

      Beskriv de amningsproblem som föranledde kontakt med amningsmottagningen? 

Stödord: Vad upplevde du var orsaken till att dessa problemen uppstod? Hur upplevde du att 

dessa problem påverkade amningen? 

 

      Beskriv vilka råd du fick från Amningsmottagningen. 

Stödord: Hur upplevde du de råd du fick från Amningsmottagningen? 

 

Beskriv hur dessa råd påverkade amningen efter att du fått dessa från 

amningsmottagningen?  

Stödord: Beskriv din tillfredsställelse med dessa råd 

Hur upplevde du att problemen löste sig efter att du fått råden från Amningmottagningen? 

Hur länge ammade du efter att du fått råden?



	  

 

Bilaga 2 
 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  
 Specialistsjuksköterskeprogrammet 

1. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms utgöra en del av det 
kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses därför ej behöva granskas av Medicinska 
fakultetens forskningsetikkommitté  
2. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör granskas av Medicinska 
fakultetens forskningsetikkommitté   
3. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  
Datum:     Ort:  
Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/ vårdcentralchef/verksamhetschef:   
Namnförtydligande:  Klinik ( motsv.): 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN FÖR 
EXAMENSARBETE 

 
Preliminär titel: Mödrars upplevelser av amningsproblem och av hur rådgivningen påverkade amningen 
Studiens design: Se bifogad projektplan          Tidpunkt för datainsamling: v 39-41 

Namn: 
Student 1: Arieth Saldanha. Student 2: Christine Gustafsson 
Program/Kurs: 
Distriktssköterskeprogrammet/Examensarbete 15 hp 

Termin: Termin 3 

Gatuadress: Arieth Saldanha: Ferlinsgatan 21 A 
Christine Gustafsson: Hövägen 18 
 
Postnummer: Arieth 754 28 
Christine: 756 47 

Ort: Uppsala Telefon: Arieth: 0722215536 
Christine: 0708137635 

Handledare: Pranee Lundberg 

Gatuadress: Box 564 

Postnummer: 751 22 Ort: Uppsala Telefon: 0184716612 



	  

Bilaga 3 
	  

Härmed tillfrågar vi dig om att delta i en intervjustudie  
Varför görs studien?  
Studiens syfte är att undersöka mödrars upplevelser av amningsproblem och av hur rådgivningen de fick från 
Amningsmottagningen påverkat amningen. 
Hur går studien till?  
Du tillfrågas eftersom du har varit i kontakt med Akademiska sjukhusets Amningsmottagning för dina 
amningsproblem. Önskemålet är att få intervjua dig om dina upplevelser av amningsproblem, den rådgivning du fick 
från Amningsmottagningen och hur råden påverkat din amning. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer att 
spelas in med bandspelare. Du kommer att tillfrågas om en tid och plats som passar bra för dig att intervjuas. 
Deltagande i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i 
studien utan att ange orsak.  
Hur behandlas de upplysningar du ger i undersökningen?  
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en magisteruppsats vid Uppsala universitet. Resultat kan komma att 
publiceras i vetenskapligt tidskrift. Om resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna 
identifieras. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kommer kunna ta del av materialet och inga 
uppgifter i den slutliga sammanställningen kommer kunna härledas till just dig. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har 
du rätt att gratis en gång per år ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Personuppgiftsansvarig är Uppsala Universitet.  
Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss:  
 
Arieth Saldanha, sjuksköterska   Christine Gustafsson, sjuksköterska 
läser till barnsjuksköterska   läser till distriktssköterska 

Tel: 072- 221 55 36   Tel: 070- 813 76 35 

Mail: arieth86@hotmail.com   Mail: christine.gson@spray.se 

Ferlinsgatan 21 A   Hövägen 18  

754 28 Uppsala    756 47 Uppsala 

Hanledare     
Pranee Lundberg 
Universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala 
Universitet 
Uppsala Universitet.  
Box 564, 751 22 Uppsala, Tel: 018- 471 66 12 
Mail: pranee.lundber@pubcare.uu 


