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SAMMANFATTNING 

Amningsfrekvensen i Sverige är lägre än vad som rekommenderas enligt Livsmedelverket och 

WHO. Sett ur ett folkhälsoperspektiv skulle mödrars och barns hälsa kunna förbättras om fler 

kvinnor ammade sina spädbarn mer exklusivt och under längre tid, varför bra metoder för 

amningsförberedelse bland blivande spädbarnsfamiljer behövs. Det amningsförberedande 

arbetet bör initieras av mödravårdsbarnmorskan redan under graviditeten. 

 

Syfte: Att utforma en standardiserad mall för utförandet av amningsförberedande samtal 

under graviditet. 

 

Metod: En kvalitativ pilotstudie genomförd med litteraturgranskning och fokusgruppintervju 

med barnmorskor, analyserade med innehållsanalys.  

 

Resultat: Utifrån identifierade faktorer med visad positiv påverkan på amningsfrekvens samt 

barnmorskors kliniska erfarenhet utformades en standardiserad mall för amningsförberedande 

samtal. Mallen innehåller en individanpassad och en generell del. Den individanpassade delen 

behandlar tidigare amningserfarenheter, förväntningar inför kommande amning samt tankar 

kring brösten och deras funktion. Den generella delen behandlar information om bröst och 

bröstmjölk, amningsinformation, övriga tankar/frågor, EDS-screening samt fortsatt planering 

gällande amning.  

 

Slutsats: Resultaten från litteraturgranskningen och fokusgruppsintervjustudien, med förslag 

på vad amningsförberedelse kan innehålla, överensstämmer till stor del. Barnmorskorna i 

fokusgruppsintervjustudien ger dock mer utförliga beskrivningar än de faktorer som 

sammanställts i litteraturgranskningen. Tillsammans har det gett en grund för utarbetandet av 

en standardiserad mall för amningsförberedande samtal. Fortsatt forskning får visa om 

samtalsmallen kan ge positiv effekt på amningsfrekvensen. Mallens användbarhet bör också 

vidare utvärderas. 

 

 

 

Nyckelord: Amning, amningsfrekvens, amningsförberedelse, barnmorska, föräldrautbildning 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT 

The breastfeeding frequency in Sweden is lower than the recommendation by the Swedish 

National Food Agency and WHO. From a public health perspective mothers´ and their 

children´s health would be improved if more women breastfed their infants more exclusively 

and during a longer period. Therefore good methods for breastfeeding preparation among 

parents to be is needed. The breastfeeding preparation should be initiated by the midwife at 

the maternity health care already during the women’s pregnancy.  

 

Aim: To design a standardised guide for performing an anamnesis and care plan for 

breastfeeding during pregnancy.  

 

Method: A qualitative pilot project based on literature review and focus group interviews 

with midwives, analysed by content analysis. 

 

Results: A standardised guide for performing an anamnesis and care plan for breastfeeding 

were designed based on identified factors with proved positive impact on breastfeeding 

frequency and midwives´ clinical experiences in the interviews. The guide includes an 

individualised and a general part. The individualised part deals with previous breastfeeding 

experience, expectations for the coming breastfeeding and thoughts about breasts and their 

function. The general part deals with information about breasts and breast milk, information 

about breastfeeding, other thoughts/questions, EDS-screening and continued planning 

regarding breastfeeding. 

 

Conclusion: The results of the literature review and the focus group interviews with 

suggestions on what breastfeeding preparation can include correspond to a large extent. 

Though the midwives in the focus group interviews gives more detailed and wide-ranging 

descriptions than the factors presented in the literature review. Altogether this has given a base 

for designing a standardised guide. Coming research will show if the guide can have positive 

impact on breastfeeding frequency. The usability of the guide should also be further 

evaluated. 

 

 

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding frequency, breastfeeding preparation, midwife, 

prenatal education 
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INLEDNING 

Att amma sitt barn kan vara något fantastiskt, något att minnas för resten av 

livet. Det kan också upplevas som en fruktansvärd tid av plåga, stress och oro. Idag vet de 

flesta kvinnor i Sverige hur amning fungerar och de flesta vill även amma sina barn. Trots 

detta är det många som har svårt att klara av sin amning och de avslutar amningen betydligt 

tidigare än vad de från början tänkt sig (Svensson, 2009). Kvinnor förknippar många gånger 

moderskap med amning och tenderar att se amningen som ett resultat av moderskapet. Några 

studier (Palmér, 2005; Larsen, Hall & Aagard, 2008) visar att en misslyckad amning kan 

påverka moderskapet negativt, medan en lyckad amning kan stärka det (i Zwedberg, 2012). 

Genom amning stärks relationen mellan mor och barn och amningen gör att modern känner 

att hon har det yttersta ansvaret för barnet och därmed upplever moderskänslor. En god 

relation utvecklas till barnet via amningen genom den närhet som ges mellan mor och barn 

vid amningstillfällena (Palmér, 2005). 

 

Faktorer som påverkar amning 

Det är många faktorer som påverkar amningsutfallet. Hos kvinnan kan det 

handla om faktorer som utbildningsnivå, socialt stöd, inställning till amning, självförtroende 

och kunskap (Svensson, 2009). Det är vetenskapligt bevisat att kvinnor med högre utbildning 

ammar i högre utsträckning (Dubois & Girard, 2003; Mangrio, Hansen, Lindström, Köhler & 

Rosvall, 2011; Bonet et al., 2013). Även kvinnans ålder har betydelse; en äldre kvinna ammar 

längre (Bonet et al., 2013) och mer exklusivt (Dubois & Girard, 2003). Detta gäller även ju 

fler barn kvinnan fött (Kim, Hoetmer, Li & Vandenberg, 2013). Hos vårdgivaren kan faktorer 

som kompetens, attityd och förhållningssätt påverka amningsutfallet (Svensson, 2009).  

 

Amning och hälsa 

Sett ur ett folkhälsoperspektiv har amning många positiva effekter för både 

mammans och barnets hälsa. Barnet löper minskad risk att drabbas av gastroenterit, 

öroninflammation, fetma och högt blodtryck (Silfverdal & Hanson, 2012). Det finns även stöd 

för att amning sannolikt minskar risken för övre luftvägsinfektioner (Silfverdal & Hanson, 

2012) samt förbättrar den kognitiva (Kramer et al., 2008; Silfverdal & Hanson, 2012) och 
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motoriska utvecklingen (Silfverdal & Hanson, 2012). Möjligen kan amning även minska 

risken att insjukna i Crohns sjukdom, diabetes typ 1 (Silfverdal & Hanson, 2012) och typ 2 

(Ip et al., 2007; Silfverdal & Hanson, 2012), leukemi och lunginflammation (van Rossum, 

Büchner & Hoekstra, 2005; Ip et al., 2007; Quigley, Kelly & Sacker, 2007; Silfverdal & 

Hanson, 2012). Det finns evidens för att amning minskar risken för plötslig spädbarnsdöd 

(Socialstyrelsen, 2013; Ip, Chung, Raman, Trikalinos & Lau, 2009; Hauck, Thompson, 

Tanabe, Moon & Venemann, 2011). För mammans hälsa ger amning minskad risk för 

osteoporos (Idenstedt, 2012), diabetes typ 2 (Ip et al., 2007), bröst- (Idenstedt, 2012; Ip et al., 

2007), livmoder- (Idenstedt, 2012) och äggstockscancer (Ip et al., 2007). Efter förlossning 

bidrar amning till att livmodern dras samman effektivare och minskar risken för stora 

blödningar. Amning påskyndar även viktminskning (Idenstedt, 2012) och minskar risken för 

depression efter förlossningen (Ip et al., 2009). 

 

Barnkonventionen 

I Förenta Nationernas (FNs) barnkonvention från 1989 finns beskrivet i § 24 att 

alla barn har rätt till god hälsa och sjukvård. Det innefattar bland annat att blivande föräldrar 

får information och stöd kring amning, samt ett arbete att minska sjuklighet och dödlighet 

bland barn och spädbarn. Dokumentet är lagligt bindande och 193 länder, inklusive Sverige, 

har skrivit under detta (Unicef, 1989). 

 

Rekommendationer kring amning 

I Sverige rekommenderas spädbarn att, i första hand, enbart äta bröstmjölk 

kombinerat med D-vitamindroppar och eventuella läkemedel under de sex första 

levnadsmånaderna (Livsmedelsverket [SLV], 2014). Enbart bröstmjölk brukar benämnas 

helamning eller exklusiv amning. Vidare rekommenderar SLV (2014) att amning, i 

kombination med annan föda, bör fortsätta under hela första levnadsåret eller längre – så 

länge mor och barn vill fortsätta amma. Att ge bröstmjölk i kombination med annan föda 

enligt denna rekommendation kallas för delamning eller delvis amning. 

Världshälsoorganisationen [WHO] har samma rekommendation som SLV avseende 

helamning, men rekommenderar fortsatt delamning i två år eller längre (WHO, 2014). 
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Amningsstatistik 

Sedan år 1964 har Socialstyrelsen samlat in data om andelen ammande 

spädbarn, se Figur 1. Under år 1975-1985 skedde ett avbrott i datainsamlingen. När 

insamlingen återupptogs 1985 påbörjades insamlingen av även delvis ammade spädbarn. 

Insamling skedde vid en veckas ålder samt vid två, fyra och sex månaders ålder. Från år 2002 

sammanställer Socialstyrelsen statistik över amning av barn under hela första levnadsåret, 

mätningar av delamning har utökats till att mätas även vid nio och tolv månaders ålder. Sedan 

mitten av 1990-talet har amningsfrekvensen varit sjunkande fram tills vid de två senaste 

mätningarna (gäller barn födda 2011 och 2012). Där framgår att andelen enbart ammade barn 

vid sex månaders ålder för barn födda 2012 var 14,5 % jämfört med 13,5 % året innan. Barn 

födda år 2009 uppvisar den lägsta helamningsnivån under de senaste decennierna, 10,4 %. 

Även om amningsfrekvensen har stigit något de senaste åren ligger den långt under 

rekommendationen för amning (Socialstyrelsen, 2014). 

 

 

Figur 1. Amningsstatistik 

 

Amningsförberedelse under graviditet 

Som nämnts i barnkonventionen ovan skall blivande föräldrar informeras om 

amning under graviditet (Unicef, 1989). I en översikt från 2012, där amningsförberedande 

interventioner under graviditet undersökts, framgår att det finns för få studier och av 

Enbart ammade barn födda 1964-2012 
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otillräcklig kvalitét för att kunna rekommendera någon specifik intervention under graviditet 

för att öka amningsfrekvensen. Dock indikerar översikten att samtal om amning i kombination 

med amningsbroschyr och informationsfilm under graviditet har gett positiva effekter 

avseende amningsfrekvensen vid tre och sex månaders ålder (Lumbiganon et al., 2012). 

 

Amningsförberedelse i Uppsala län 

I Uppsala län finns ett utarbetat basprogram för vård och övervakning av 

graviditet för alla gravida i länet. Enligt detta basprogram bör det första amningssamtalet ske i 

graviditetsvecka 14-20, gärna enbart mödrar i gruppträff. Kring graviditetsvecka 25 delas 

amningsbroschyren ”Lättare att amma” ut samt muntlig information ges i individuella möten. 

Under graviditetsvecka 33-37 ges allmän information om föräldraskap, inklusive 

amningsinformation (Axén & Segeblad, 2012). Således erbjuds alla gravida i Uppsala län 

amningsförberedelse i grupp och/eller i enskilda samtal. Vidare, enligt riktlinjerna för 

amningsförberedelse inom mödrahälsovården i Uppsala län, erbjuds alla förstagångsföräldrar 

föräldraförberedande gruppträffar, där bland annat amning berörs. Utöver dessa gruppträffar 

kan de blivande föräldrarna enskilt diskutera amning med den barnmorska som följer 

graviditeten. Samtalet bör enligt gällande riktlinjer innehålla information om amningens 

fördelar för mor och barn samt hur praktisk uppfödning av barnet kan ske (Axén, Jacobs Elala 

& Rubertsson, 2013). Det ska även utgå från vårdkedjans gemensamma amningsstrategi för 

Uppsala län och bland annat beröra information kring barnets signaler, hudnära vård, 

partnerns betydelse samt moderns erfarenheter och förväntningar gällande amning (Widing, 

Thernström Blomqvist, Ewald, Kylberg & Rubertsson, 2012). Amningssamtal bör ske i 

graviditetsvecka 20-33 och syftar till att delge de blivande föräldrarna professionellt stöd och 

tillräcklig information för att de ska kunna göra att informerat val gällande amning och 

barnets uppfödning (Axén et al., 2013).  

 

Barnmorskans roll för att främja amning 

Av kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor framgår att 

legitimerade barnmorskor ska ha förmåga att ge stöd och råd vid amning. Barnmorskan ska 

även ha god kunskap om amning och amningskomplikationer. I barnmorskans arbete ingår att 

främja hälsa och förebygga ohälsa samt att samverka i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2006).  

För att möjliggöra god amningsrådgivning krävs evidensbaserad och uppdaterad 
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kunskap, respekt och lyhördhet inför varje enskild familj samt tid och tålamod. Barnmorskan 

bör kunna lyssna och ge stöd för att hjälpa de blivande och nyblivna föräldrarna att känna sig 

trygga med amningen (Widing et al., 2012). Det krävs ett genomtänkt förhållningssätt för att 

på ett professionellt sätt kunna förmedla kunskap samt sprida en positiv attityd till amning 

(Axén et al., 2013). För att lyckas med detta kan barnmorskan utgå ifrån 

livsvärldsperspektivet som teoretisk grund, vilket innebär att utgångspunkten ligger i de 

blivande föräldrarnas eget perspektiv. Livsvärlden består av föräldrarnas kunskap, 

erfarenheter samt förväntningar inför framtiden. Med stöd av denna teori fokuserar 

barnmorskan på de blivande föräldrarnas upplevelser och utgår därifrån, vilket gör att 

samtalet blir fördomsfritt och patientcentrerat (Dahlberg & Segersten, 2010; Rosberg, 2012). 

Enligt den etiska koden för barnmorskor (International Confederation of Midwives [ICM], 

1999) framgår att kvinnans informerade rätt till val ska respekteras av barnmorskan och 

resultatet av valet ska stöttas.  

Vidare handlar barnmorskans roll om att uppmuntra och underlätta amning, samt 

att bidra till en amningsvänligmiljö (Widing et al., 2012). I detta arbete kan barnmorskan 

använda sig av familjecentrerad omvårdnad, som innebär att hela familjen ses som en helhet 

och relationen mellan familjen och barnmorskan blir ett samarbete där bådas resurser 

utnyttjas. Barnmorskan bidrar med sin professionella kompetens, medan de blivande/nyblivna 

föräldrarna uttrycker sina erfarenheter, frågor och önskemål. Familjefokuserad omvårdnad 

innebär ett hälsofrämjande arbete och kan användas som teoretisk ram vid amningsrådgivning 

(i Blom & Jonsson, 2014). 

 

Problemformulering 

Amningsfrekvensen i Sverige är betydligt lägre än vad som rekommenderas 

enligt både SLV och WHO. Sett ur ett folkhälsoperspektiv skulle mödrars och barns hälsa 

kunna förbättras om fler kvinnor ammade sina spädbarn mer exklusivt och under längre tid. 

För att lyckas med detta behövs bra metoder för att förbereda, stötta och följa upp familjer 

med spädbarn, något som enligt Barnkonventionen § 24 är lagligt bindande. Idag finns 

riktlinjer för amningsförberedelser inom mödrahälsovården i Uppsala län men dessa beskriver 

inte specifikt, utan mer generellt, hur varje enskild barnmorska ska utföra sådan förberedelse. 

Ett amningsförberedande samtal som dokumenteras kan främja vårdplanering och samverkan 

genom vårdkedjan, vilket ingår i barnmorskans kompetensområde. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att, utifrån forskning och klinisk erfarenhet, 

utforma en standardiserad mall för utförandet av amningsförberedande samtal under 

graviditet.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka påverkbara faktorer bidrar till ökad amningsfrekvens enligt vetenskaplig 

litteratur? 

2. Vilka påverkbara faktorer bidrar till minskad amningsfrekvens enligt vetenskaplig 

litteratur? 

3. Vad anser barnmorskor på amningsmottagning/inom mödrahälsovård ska ingå i ett 

amningsförberedande samtal? 

4. Vilka hinder respektive möjligheter upplever barnmorskor på 

amningsmottagning/inom mödrahälsovård i samband med amningsförberedande 

samtal? 

5. Hur kan ett amningsförberedande samtal utformas utifrån ovanstående 

frågeställningar? 

 

 

METOD 
 

Design 

En kvalitativ pilotstudie genomförd med litteraturgranskning och 

fokusgruppintervju med barnmorskor verksamma inom amningsmottagning och 

mödrahälsovård. 

 

Litteraturgranskning 

Sökstrategi 

Vetenskaplig litteratursökning i databasen PubMed. Studiens inklusionskriterier 

var begränsad till att gälla människor, artiklar publicerade inom de senaste tio åren, skrivna på 

engelska eller svenska och att artiklarna skulle vara originalartiklar. Sökorden som användes 

var: breast feeding, promote, duration, factors och discontinuation, se Tabell 1. Flera av 

träffarna i den andra respektive fjärde sökningen uteslöts utifrån att deras titel och/eller 



12 
 

abstract inte ansågs relevant för denna studie. Totalt var det åtta artiklar som svarade mot 

studiens syfte och frågeställning 1-2 samt uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

Tabell 1. Sökstrategi 

 

Databas Sökning Sökord Utfall Utvalda 

PubMed #1 Breast Feeding 

Duration 

3872  

 #2 #1* 155 5 

 #3 Promote Breast 

Feeding 

Duration* 

18 1 

 #4 Factors 

Discontinuation 

Breast Feeding 

104 2 

 

*Begränsningar i PubMed: 

 Människor 

 Publicerade inom de senaste tio åren 

 Engelska, svenska 

 Endast originalartiklar 

 

Bearbetning och analys 

De inkluderade studierna från litteratursökningen analyserades avseende kvalitet 

enligt modell av Forsberg och Wengström (2008), vilket innebar att studierna värderades 

utifrån 1) hög, 2) medelgod eller 3) låg kvalitet. Översikt av de granskade studiernas syfte, 

metod, resultat och kvalitet återfinns i Bilaga 1. Resultatanalys utfördes i förhållande till 

relevans för syfte och frågeställning 1-2.
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Fokusgruppsintervjustudie 

Urval 

Samtliga barnmorskor anställda vid amningsmottagningen/BB på väg, 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, samt barnmorskor vid tre mödrahälsovårdscentraler, 

Landstinget i Uppsala län. Totalt 30 barnmorskor bjöds in till intervju, varav 15 barnmorskor 

var anställda vid amningsmottagning/BB på väg och 15 barnmorskor inom mödrahälsovården 

i Uppsala län. Utav de 30 inbjudna barnmorskorna var det tio barnmorskor som besvarade 

inbjudan och nio av dessa anmälde deltagande till fokusgruppsintervjuerna. Av dessa nio 

barnmorskor var samtliga kvinnor varav sex arbetade på amningsmottagning/BB på väg, 

Akademiska Sjukhuset, och tre inom mödrahälsovården i Uppsala län. Vid de två intervjuerna 

som genomfördes var det sju av de nio anmälda barnmorskorna som deltog, varav fyra 

arbetade på amningsmottagning/BB på väg och tre inom mödrahälsovården. 

 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgruppsintervjuer med syfte att samla in material för att besvara 

frågeställning 3-4. Utifrån dessa frågeställningar formulerades en riktad öppen intervju, vilket 

innebar en intervjuguide med öppna frågor inom valt frågeområde (Rosengren & Arvidsson, 

2002). Under intervjun önskades diskussion kring fem förutbestämda punkter, se Bilaga 2, 

samt barnmorskornas egna reflektioner, tankar och synpunkter kring amningsförberedande 

samtal under graviditet.  

 

Tillvägagångssätt 

Till att börja med skapades en Doodle (http://doodle.com/sv/) med tre föreslagna 

tider och datum för intervju. Doodle är ett verktyg för att underlätta schemaläggning av en 

tidpunkt som ska passa flera personers scheman, där varje individ själv markerar de tider hen 

kan/eventuellt kan/inte kan delta. Därefter sändes informationsbrev inklusive förfrågan om 

samtycke, se Bilaga 3, per e-post till de 30 barnmorskorna. E-postadresser erhölls genom 

kontakt med avdelningschef för de olika verksamheterna. I e-postmeddelandet som sändes till 

barnmorskorna fanns en länk (Doodle) där barnmorskorna vid intresse av deltagande 

uppmanades markera den eller de tider av de tre föreslagna som passade dem. Detta skulle 

utföras inom tio dagar från att e-postmeddelandet skickades ut. De tre föreslagna tiderna och 

datumen för intervju var förlagda till både för- och eftermiddagar och under olika veckodagar 

http://doodle.com/sv/


14 
 

för att öka chansen till att fler skulle kunna delta. Dock var samtliga tider under vardagar, 

eftersom majoriteten av denna grupp barnmorskor arbetar under bekväm arbetstid. Efter att de 

tio svarsdagarna gått sågs anmälningarna över via den bifogade länken (Doodle). 

Anmälningarna såg ut enligt följande:  

 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 3 

Kan delta 8 4 2 

Kan eventuellt delta 0 1 0 

Kan ej delta 2 6 8 

Observera att varje enskild barnmorska haft möjlighet att välja samma svarsalternativ vid alla 

tre tillfällen, till exempel kan delta vid alla tillfällen. Det beror på att detta enbart var en 

förfrågan om när barnmorskorna skulle ha möjlighet att delta eller inte, och gäller alltså inte 

vilket tillfälle som passade dem bäst.  

De båda barnmorskorna som svarat ”kan delta” under tillfälle 3 hade även svarat 

att de kunde delta under något av de andra tillfällena, tillfälle 1 eller 2. I samråd med 

handledare beslutades därför att de två första intervjutiderna fastställdes och det tredje ströks, 

utifrån deltagarantal. Ett nytt e-postmeddelande sändes därmed till samtliga barnmorskorna 

med de fastställda intervjutiderna. Denna bekräftelse var även en påminnelse om intervju och 

öppnade för ytterligare deltagare att anmäla sig. Till det första intervjutillfället var sex 

barnmorskor anmälda. Samtliga sex barnmorskor deltog, varav fyra anställda vid 

amningsmottagning/BB på väg och två inom mödrahälsovård i Uppsala län. Utöver dessa sex 

personer deltog författaren till detta arbete som moderator samt handledaren som observatör, 

totalt åtta närvarande. Samtyckesunderskrifter från samtliga sex barnmorskor samlades in innan 

intervjun startade. Intervjun ägde rum på Akademiska Sjukhuset, Uppsala, och varade i 75 

minuter. Hela intervjun bandinspelades med dubbel inspelningsutrustning, en android 

mobiltelefon och en Olympus digital voice recorder VN-2100.  

Vid den andra fokusgruppintervjun var tre barnmorskor anmälda varav endast 

en deltog. Den deltagande barnmorskan var anställd inom mödrahälsovården i Uppsala län. 

Eftersom en fokusgrupp åtminstone innehåller två deltagare exklusive moderator och 

observatör (Obert & Forsell, 2000) beslutades i samråd med deltagaren att denna intervju 

istället utfördes som en enskild intervju mellan enbart författaren till detta arbete och den 

anmälda barnmorskan, totalt två närvarande. Samtyckesblankett insamlades innan intervjun 
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påbörjades. Även denna intervju bandinspelades med dubbel inspelningsutrustning enligt 

ovan. Intervjun varade i 20 minuter och utfördes även denna på Akademiska Sjukhuset, 

Uppsala. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna, både fokusgruppsintervjun och den enskilda intervjun, 

transkriberades för att kunna analyseras enligt innehållsanalys av Graneheim och Lundman 

(2004). Metoden innebar att texten analyserades genom att meningsbärande enheter 

identifierades. Dessa enheter beskrev innehållet i materialet, relaterat till studiens syfte. 

Innehållsanalys utfördes i förhållande till relevans för syfte och frågeställning 3-4. Utifrån de 

meningsbärande enheterna kondenserades texten, vilket innebar att texten förminskades utan 

att innebörden påverkades. Därefter kodades texten och kategorier utformades. 

Innehållsanalysen utfördes initialt av fokusgruppsintervjun och därefter av den 

enskilda intervjun. Utifrån materialet från fokusgruppsintervjun identifierades tio kategorier. 

Från den enskilda intervju identifierades inga ytterligare kategorier, utan fyra av de kategorier 

som redan utformats användes. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Litteraturgranskning 

De artiklar som inkluderats i litteraturgranskningen har undersökts avseende 

deras etiska överväganden. I fyra av studierna fanns inga etiska överväganden beskrivna. I 

Camurdan och medarbetares studie (2008) framgick dock att alla deltagare tillfrågats att fylla 

i enkät och samtycke har erhållits från samtliga deltagare. Därmed kan studien anses etiskt 

godkänd att ingå i denna litteraturgranskning. I en av studierna utförda av Kronborg och 

Vaeth (2004) har observatörer exkluderat de mor-barn-par där någon eller båda individerna 

varit allvarligt sjuka. Det framgår även att vissa kvinnor inte lämnat in enkäten, vilket tolkas 

som att deltagandet varit frivilligt. Utifrån dessa faktorer kan även denna studie anses vara 

godkänd ur etisk synpunkt. I studien från 2009 av samma författare, Kronborg och Vaeth, 

framgår att deltagarna lämnat samtycke till att delta i studien, vilket deltagarna i artikeln 

skriven av Mahmood och medarbetare (2011) också gjort. Dessa fyra artiklar anses därför 

godkända att ingå i litteraturgranskningen även om etiska överväganden inte uttalat beskrivits. 
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Övriga fyra artiklar i litteraturgranskningen har beskrivit etiska överväganden separat och kan 

därmed anses etiskt godkända. 

 

Fokusgruppsintervjustudie 

Enligt Svensk författningssamling [SFS] krävs ingen särskild etikprövning för 

arbeten som utförs på avancerad högskolenivå (2003:460). I detta arbete har ändock § 16 

(information) och § 17 (samtycke) i denna lag följts. Deltagarna i fokusgruppsintervjun och 

den enskilda intervjun har informerats om den övergripande planeringen för arbetet gällande 

syfte, metod och resultatredovisning. Vidare har deltagarna informerats om att deras 

deltagande är frivilligt, att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att uppge något 

skäl samt vem som är ansvarig för arbetet.  

I enlighet med personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) skyddas deltagarna 

avseende sin personliga integritet. Enbart moderator, observatör samt övriga deltagare i 

fokusgruppsintervjun känner till den enskildes ord, i den enskilda intervjun enbart moderator 

och deltagaren. För att säkerställa detta har informationsbrev samt förfrågan om samtycke 

enligt Centrala etikprövningsnämndens (2012) dokument ”Vägledning till 

forskningspersonsinformation” utformats. I informationsbrevet framgår att var och en av 

deltagarna ombeds att inte sprida vad övriga deltagare sagt under intervjuerna. 

Godkännande för utförandet av fokusgruppsintervjuer med yrkesverksamma 

barnmorskor vid amningsmottagning/BB på väg i Uppsala, Akademiska sjukhuset, har 

erhållits från Hanna Waernér, avdelningschef för BB-avdelning samt obstetriska 

specialistmottagningar, Akademiska sjukhuset. Tillstånd från Per Elowsson, 

primärvårdsdirektör, Landstinget i Uppsala län, har erhållits för att intervjua barnmorskor 

anställda inom mödrahälsovård, Landstinget i Uppsala län. 

 

RESULTAT 
 

Litteraturgranskning 

De åtta artiklar som ingår i litteraturgranskningen presenteras i Bilaga 1. 

Studierna är genomförda i Brasilien (1), Danmark (3), Kanada (1), Nederländerna (1), Turkiet 

(1) respektive Pakistan (1). Hälften av dem är randomiserade kontrollerade studier, ytterligare 
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en är en delstudie av en randomiserad studie. Utöver dessa fem studier finns en deskriptiv 

tvärsnittsstudie, en kohortstudie samt en observationsstudie av en kohortstudie. 

 

 

Påverkbara faktorer som enligt vetenskap ökar amningsfrekvensen 

Goda amningskunskaper hos modern är associerat med en längre period av 

exklusiv amning (Gijsbers, Mesters, Knottnerus & van Schayck, 2008; Kronborg & Vaeth, 

2004; Kronborg, Maimburg & Vaeth, 2012). Innebörden av goda amningskunskaper 

definieras inte i någon av studierna. Gijsbers och medarbetare (2008) beskriver i sin studie att 

blivande mödrar som under graviditeten deltagit i ett särskilt utbildningsprogram som 

intervention för ökad amning, har visat sig amma exklusivt i sex månader i större utsträckning 

än de kvinnor som fått sedvanlig amningsinformation under graviditeten.  

Enligt Mahmood och medarbetare (2011) förbättrar tidig hudnära vård den 

första amningen, både avseende tidpunkt för första amning och amningsteknik. Det ökar även 

frekvensen av exklusiv amning vid en månads ålder. Ingen av de övriga sju artiklarna har 

undersökt hudnära vård och dess betydelse för amningsfrekvensen. 

Andra faktorer som visat sig vara signifikant gynnsamma för amningslängden är 

kvinnans självförtroende och tillit gällande förmågan att amma (Kronborg & Vaeth, 2004). 

Noel-Weiss och medarbetare (2006) har funnit att amningsworkshops under graviditet ökar 

den upplevda förmågan av att kunna amma och därmed även ökat amningsfrekvensen hos 

dessa kvinnor. Gijsbers och medarbetare (2008) beskriver i sin studie att stärkt tillit bland 

omföderskor med tidigare dålig eller ingen amningserfarenhet kan öka amningsfrekvensen 

bland dessa kvinnor vid kommande amning.  

 

 

Påverkbara faktorer som enligt vetenskap minskar amningsfrekvensen 

Enligt en dansk studie från 2009 har nappanvändning en negativ inverkan på 

amningslängden (Kronborg & Vaeth, 2009). I en annan studie från Turkiet (Camurdan et al., 

2009), där faktorer förknippade med amningsnedläggning inom 12 månaders ålder 

undersökts, fann författarna att initierandet av napp och amningsavbrytande var svagt 

korrelerade. I denna studie var det hälften av spädbarnen (n = 615 st) som använde napp och 

initieringen av napp skedde i snitt vid 1-2 månaders ålder. Att matas med nappflaska 
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korrelerade dock med amningsavbrytande enligt samma författare. Under det första 

levnadsåret hade 77, 3 % av spädbarnen någon gång flaskmatats. Medelåldern för införande 

av flaskmatning var 135 dagar, medianålder 90 dagar (Camurdan et al., 2009). Feldens och 

medarbetare (2012) har funnit en ökad risk för amningsnedläggning om spädbarnet ges napp 

eller nappflaska inom första levnadsmånaden, det vill säga inom de första 28-31 dagarna. 

Camurdan och medarbetare (2008) beskriver också andra anledningar till 

amningsnedläggning utöver initiering av nappflaska och eventuellt napp. De vanligaste 

anledningarna till amningsnedläggning under de första sex månaderna är moderns oro kring 

bröstmjölksmängden, prematuritet, att inte ha planerat hur lång amningsperioden ska bli och 

en föräldraledighet kortare eller lika med 91 dagar för arbetande mödrar. 

En annan faktor som ger minskad amningsfrekvens är att vara omföderska med 

mindre än fem veckors, alternativt ingen tidigare amningserfarenhet. Detta är associerat med 

en kortare amningsperiod och dessa kvinnor bör därför, enligt Gijsbers och medarbetare 

(2008), ses som en riskgrupp gällande exklusivt amningsavslut inom de första sex månaderna. 

Särskilt stöd bör ges dessa omföderskor i syfte att förbättra tilliten och strategierna för 

kommande amning. Stödet bör i först hand vara i form av praktisk kunskap (Gijsbers et al., 

2008). 

Depression hos modern minskar amningslängden och ses därmed som en 

riskfaktor för tidigt amningsavslut. För att minska denna risk ges förslag på att tecken på 

depression ska uppmärksammas redan inom primärvården (Feldens, Vitolo, Rauber, Cruz & 

Hilgert, 2012). I litteraturgranskningens övriga sju artiklar nämns inget om samband mellan 

amning och depression. 

 

 

Fokusgruppsintervjustudie 

Barnmorskans åsikt om det amningsförberedande samtalets innehåll 

Sju kategorier kunde identifieras efter innehållsanalys av intervjuer med 

verksamma barnmorskor avseende deras åsikt om vad som bör ingå i ett amningsförberedande 

samtal. Dessa kategorier var ”Faktorer för en lyckad amning”, ”Amning tar 

tid”, ”Grundläggande amningskunskaper”, ”Bröstens utseende och funktion”, ”Föräldra- och 

amningsförberedelse”, ”Amning och jämställdhet” och ”Tidigare erfarenhet av misslyckad 

amning”. Utav dessa var samtliga identifierade i fokusgruppsintervjun, medan 
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enbart ”Faktorer för en lyckad amning”, ”Grundläggande amningskunskaper” och ”Tidigare 

erfarenhet av misslyckad amning” var identifierade i den enskilda intervjun. Respektive 

kategori redovisas nedan. 

 

 

Faktorer för en lyckad amning 

Barnmorskorna beskrev vikten av att informera om partnerns stöd och 

delaktighet för en lyckad amning. Vidare beskrevs hur en tidigare positiv amningsupplevelse 

kan öka chansen för ännu en lyckad amning. Utifrån detta ansåg barnmorskorna att det var 

viktigt att i ett amningsförberedande samtal efterfråga tidigare amningserfarenheter. Detta 

innefattade även annan typ av amningsbakgrund, såsom hur amningen sett ut i de blivande 

föräldrarnas närmaste omgivning, vilken kunskap de redan har och vilken bild de har av den 

kommande amningen. Andra viktiga faktorer som nämnts att ta upp i ett amningsförberedande 

samtal som underlag för en lyckad amning var hur motiverad kvinnan är till amning, vikten av 

lugn och ro för att förebygga amningskomplikationer och information kring barnets 

sugteknik. 

 

”Jag tycker ju att det är bra om det är båda föräldrarna som är med eftersom 

partnern har en viktig roll i å stötta kvinnan som ammar, så är det bra om 

partnern också känner till om amning” 

  

 

”börja med att fråga om de vill amma, vad de känner till om amning” 

 

 

”En del har haft en hel omgivning som ammar och en del har aldrig sett en 

kvinna amma överhuvudtaget.” 

 

 

Amning tar tid 

Under fokusgruppintervjun framhölls vikten av att informera om hur de första 

dygnen med en nyfödd avseende amning kan se ut. Att förbereda de blivande föräldrarna på 

att det kan vara lugnare under det första dygnet, för att sedan bli mer intensivt och mycket 

amning kommande dagar. Även att informera om varför barnet vill amma ofta, för att på så 

sätt öka förståelsen till barnets amningsbeteende och därmed öka tilliten till förmågan att 

amma och tillit till mängden bröstmjölk. 
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”första dygnet så får dom vila bara de har ätit liksom ordentligt vid 

förlossningen men sen är det amning som gäller så mycket och så ofta och så, de 

kan äta hur mycket som helst.” 

 

 

”det här måste ju vara för ofta, det kanske inte finns tillräckligt eftersom ditt 

barn ligger hela tiden vid bröstet” 

 

 

Grundläggande amningskunskaper 

Enligt samtliga intervjuade barnmorskor bör grundläggande amningskunskaper 

delges de blivande föräldrarna i ett amningsförberedande samtal. Denna grundläggande 

information kan bestå av amningens fördelar och eventuella nackdelar, information om hur 

mjölk bildas och att råmjölk finns redan under graviditeten, att amning är mer än bara mat, 

den första amningen, bröstmjölkens unika sammansättning till det specifika mor-barn-paret, 

hur amningsstarten kan upplevas, hur rekommendationerna kring amning ser ut, vanliga 

amningskomplikationer, information om när ersättning kan bli aktuellt, vad handmjölkning är 

och när det kan användas, tillämpning av fri amning samt information om olika 

amningsställningar. 

 

”Och att mjölken ser olika ut om dom föds i vecka 35 eller 40 eller 42…så att 

dom vet, förstår, att de e nå unikt me min mjölk anpassat till just mitt barn.” 

 

 

”Ja, och vikten av just den där första amningen. Att man verkligen förstår vilken 

betydelse det har” 

 

 

”Alltså det tycker jag ändå att man måste berätta att det är ganska jobbigt men 

det är bara att ta sig igenom och kommer man bara ut på andra sidan så är de så 

värt det” 

 

 

”Det är de som är så bra med tillbakalutad amning för där kan hon ligga å 

slumra medan hon ammar. Då brukar jag alltid säga: ju mer du ammar, desto 

mer vilar du” 

 

 

Bröstens utseende och funktion 

Denna kategori identifierades enbart i fokusgruppsintervjun. Det som framhölls 
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viktigt var att informera de blivande föräldrarna om bröstens underordnade betydelse vid 

amning, det vill säga att utseendet inte har någon betydelse. Att även tala om samhällets och 

de blivande föräldrarnas syn på bröst, och relationen till de egna brösten, kan vara av värde. 

En barnmorska nämnde att hon hade erfarenhet av att blivande föräldrar upplevde offentlig 

amning som en av amningens nackdelar just på grund av brösten som sexuella objekt.  

 

”Sen tror jag en del är ju obekväma med tanken på att amma innan de har börjat, 

för de är ju liksom, kan va sexuellt betingat.” 

 

 

”Vad har du för relation till dina bröst? Är det nånting som du e bekväm med 

eller liksom ba öööh [fniss].” 

 

 

”En del kan ju ha blivit retade under uppväxten, tonåren för sina bröst å 

grabbarna har vart på dom. Det finns ju hur mycket historier som helst.” 

 

 

Föräldra- och amningsförberedelse 

I denna kategori placerades delar av intervjun som berörde föreställningar, 

förväntningar och känslor inför kommande föräldraskap och amning. En barnmorska beskrev 

på vilket sätt hon upplevde att det var viktigt att ta upp frågan med de blivande föräldrarna, 

hur de såg på kommande amning och föräldraskap som en viktig del av förberedelsen inför 

det: 

”Att föreställa sig själv som en ammande mamma, hur blir jag som mamma 

liksom, hur vill jag vara? Hur kommer mitt barn att ligga, har jag haft en docka, 

hur tycker jag det känns, ska det bli mysigt? Eller känner jag att ”åh, nej”. Eller 

liksom vad har man för förväntningar liksom?” 

 

 

Amning och jämställdhet 

Flera av barnmorskorna beskrev under fokusgruppsintervjun erfarenheter av att 

blivande föräldrar såg amning som en nackdel och ett hinder beträffande jämställdhet. Därför 

framhölls vikten av att informera om hur livet som nybliven familj kan vara jämställt utan att 

dela lika på matningen av barnet under de första månaderna. En av de sex deltagande 
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barnmorskorna nekade till att ha hört denna typ av nackdel från de blivande föräldrarna. I den 

enskilda intervjun nämndes inget om jämställdhet.  

 

”men vi ska dela precis rättvist liksom och vi ska försöka, vi tar, ja, på natten i 

alla fall då tar vi vartannat mål” 

 

 

”Jag brukar fråga hur ni har tänkt där med att å hur tänker ni om pappa ska ge, 

för vems skull är det då?” 

 

 

Tidigare erfarenhet av misslyckad amning 

Ovan beskrivs hur den positiva amningsupplevelsen kan bidra till att öka 

chansen för ännu en lyckad amning. Men vad händer om kvinnan haft en tidigare misslyckad 

amning? Barnmorskorna beskrev att detta måste bearbetas och noggrant gås igenom vad som 

gick fel vid den tidigare amningen. En diskussion uppstod under fokusgruppsintervjun om 

huruvida dessa kvinnor bör remitteras till amningsexperter likt Aurora-verksamheten vad 

gäller förlossningsrädsla, framförallt kvinnor som utifrån tidigare misslyckad amning blivit 

traumatiserade och ”amningsrädda”. 

 

”Ja, då brukar jag gå igenom och fråga vad det var som var svårt och 

problematiskt och så, och så kommer vi fram till olika strategier för att det ska 

kunna bli bättre den här gången. Jag brukar skriva i sammanfattningen, där i 

vecka 35 ungefär, vad vi har diskuterat.” 

 

 

”Då får hon komma till en amningsexpert som kan lite mera liksom å diskutera 

det här” 

 

 

Barnmorskans upplevelser av hinder och möjligheter vid amningsförberedande samtal 

Tre kategorier kunde identifieras efter innehållsanalys av intervjuer med 

verksamma barnmorskor avseende deras upplevelser av hinder och möjligheter vid 

amningsförberedande samtal. Dessa kategorier är ”Kvinnors upplevelse av 

informationsbrist”, ”Skapa tillit till kvinnans förmåga” och ”Faktorer som påverkar 

informationsöverföring”. Utav dessa var samtliga kategorier identifierade i 

fokusgruppsintervjun, medan enbart kategorin ”Faktorer som påverkar 
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informationsöverföring” var identifierad i den enskilda intervjun. Respektive kategori 

redovisas nedan. 

 

 

Kvinnors upplevelse av informationsbrist 

Barnmorskorna under fokusgruppsintervjun beskrev kvinnor som berättat att de 

på mödrahälsovården inte fått någon amningsinformation. Spekulationer om vad detta kunde 

bero på var bland annat att kvinnorna fick amningsinformation under graviditetens senare del 

och därför inte var mottagliga för just denna typ av information vid den tidpunkten. Enligt 

dem bör därför det amningsförberedande samtalet inträffa redan i mitten av graviditeten. 

 

”Eller är det så här att när man är gravid, det ända man ser är liksom 

födelsedatumet man koncentrerar sig så mycket på åh förlossningen, 

smärtstillande å så amningen det kommer sen.” 

 

En barnmorska beskrev att en kvinna efter förlossningen uttryckt vilken typ av information 

hon saknat under den första amningstiden.  

 

”dom skulle vilja ha vetat mer om, sa dom på efterträffen, det vi skulle ta upp 

mer, det var hur jobbigt det är med såriga bröstvårtor att de är så tufft, att det e 

en tuff tid där i början.” 

 

 

Skapa tillit till kvinnans förmåga 

Det amningsförberedande samtalets effekt på kommande amning är, enligt 

barnmorskorna, delvis beroende av kvinnans självförtroende. Om kvinnan inte har tillit till sig 

själv, spelar det ingen roll hur förberedd och kunnig hon är. Därför är det enligt dem viktigt att 

redan under det amningsförberedande samtalet bekräfta kvinnors förmåga till att bilda mjölk 

och amma, för att öka tilliten till deras förmåga. 

  

”Men hallå?! Du har ju mat här liksom, då har hon ju precis pumpat ut..ehm.. du 

ska se att det här, vi försöker ge henne lite av det här först och sen så kan du se 

om du kan amma. Och det gick ju, hon tog ett klockrent tag och sög på båda 

brösten[…]hon blev ju alldeles chockerad, trodde ju inte att detta var möjligt” 

 

Även kvinnor som redan under graviditeten har brist på självtillit måste stärkas för att öka 
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chansen till en lyckad amning. Enligt barnmorskorna ger det amningsförberedande samtalet 

en bra möjlighet att arbeta med denna process hos kvinnan. 

 

”säger hon ”jag tror inte jag kommer kunna amma”, säger hon ”för att mina 

systrar dom har inte kunnat amma dom har haft för lite mat och min mamma 

hade för lite mat och min mormor hade också för lite mat liksom och det 

kommer nog bli så att jag kommer nog inte ha tillräckligt med mjölk”[…]Här 

gäller det nog att du bara tror på dig själv” 

 

 

Faktorer som påverkar informationsöverföring 

I den enskilda intervjun skildrade barnmorskan vikten av att vara ödmjuk inför 

paret. Hon ansåg att det amningsförberedande samtalet bör ske på deras villkor eftersom det 

är de som ska gynnas och få ut något av informationen. Samtalet är deras och det utförs för 

deras skull. 

 

 ”man kan väl börja med att fråga om dom vill att man ska prata om amning” 

 

Flera av barnmorskorna, under båda intervjuerna, beskrev vikten av att kvalitetssäkra det 

amningsförberedande samtalet för att öka möjligheterna till ett lyckat samtal med god 

information till de blivande föräldrarna. Ett exempel på denna kvalitetssäkring var att göra 

samtalet enligt en viss struktur för att underlätta för de barnmorskor som ska hålla 

amningsförberedande samtal med blivande föräldrar. För att möjliggöra ett bra, kvalitativt 

samtal nämnde barnmorskorna även den enskilda barnmorskans kunskap som en faktor, och 

även vikten av att uppdatera och utveckla sin kompetens inom amningsområdet. 

 

”det ska finnas ett verktyg, att det inte ska bli så himla olika beroende på vilken 

barnmorska man går till[…] För att hålla lite kvalité” 

 

 ”Och det är bra om man har, eeh, en struktur att gå efter.” 

 

”Sen måste, alltså barnmorskan på mödravården, måste vara ajour med nya 

amningsråd och amningsrön, måste hålla sig uppdaterad” 

 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till för att förbättra det amningsförberedande samtalet är hur 
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det rent praktiskt ska läggas upp. Flertalet intervjuade barnmorskor var överens om att detta 

samtal bör kombineras med en annan planerad tid för sedvanliga mödrahälsovårdskontroller för 

att underlätta för de blivande föräldrarna. De var också överens om att samtalen måste 

individanpassas utifrån att alla människor är olika. Ett förslag från barnmorskorna var att i 

nuvarande basprogram för mödrahälsovården lägga in ett amningsförberedande samtal som 

stående träff, förslagsvis i graviditetsvecka 25. 

 

”Jo dom jobbar å dom ska ha tid å man får väl tänka in den biten också.[…] Ja, 

men att det är bättre med ett besök än liksom två.[…] Jag tänker bara ett besök 

kan ju bestå av olika delar[…] Att man startar med amningssamtal och sen 

lyssnar och mäter man magen”  

 

Några av de intervjuade barnmorskorna nämnde ordet ”amningsfanatiker” 

eller ”amningsfacist” och ansåg att det som barnmorska fanns risk att bli kallad detta i 

samband med amningsinformation. Detta ansågs kunna bli ett hinder i samtalet. För att 

undvika det menade dessa två barnmorskor att det viktigaste var, som även tidigare nämnts, 

att vara ödmjuk inför de blivande föräldrarna. 

 

”Ja barnmorskor uppfattas ju ofta som amningsfanatiker, att vi försöker få bort 

den stämpeln.[…] så får vi inte komma med pekpinnen. […], ja brukar bara säga 

att jag är ingen amningsfanatiker men får jag berätta om vad som är positivt med 

amning?” 

 

 

 

Slutligen nämndes faktorer som engagemang och förtroende som viktiga förutsättningar för 

att kunna ge de blivande föräldrarna det mesta av ett amningsförberedande samtal. 

 

”har man ett förtroende där kan man ju i slutändan få fram nånting, så äre ju 

tycker jag om man har engagera sig i kvinnan” 

 

 

Det amningsförberedande samtalet – förslag på en utformad, standardiserad mall 

Utifrån ovanstående resultat, det vill säga utifrån forskning och klinisk 

erfarenhet, har nedanstående mall utformats. Mallen bör utgå ifrån de blivande föräldrarnas 

egna kunskaper och tankar, och barnmorskan ska delge kunskap och alternativa förslag på 

lösningar utifrån de individuella behoven. Samtalet kan därför ses som en variant av 
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motiverande samtal, MI, där en av principerna bygger på att försöka förstå genom ett 

empatiskt och reflekterande lyssnande (Socialstyrelsen, i.d.).   

 Amningsförberedande samtal, graviditetsvecka:  

- Närvarande vid samtalet (barnmorska, kvinnan, eventuell partner/annan) 

 

 Tidigare amningserfarenheter 

- Egen amning (upplevelse, amningslängd, eventuella problem och åtgärder) 

- Övrig amningserfarenhet (kunskapsnivå, amning bland släkt/vänner) 

 

 Förväntningar 

- Vill amma/Vill inte amma (motivation, tankar, känslor, planering inför kommande 

amning, tillit, självförtroende) 

 

 Bröst 

- Funktion (synen på bröst i samhället, i paret) 

- Relation (tankar, känslor kring de egna brösten, bröstoperation?) 

- Information om: 

 Förändring under graviditet (tillväxt, råmjölk) 

 Bröstmjölk (mjölkbildning, bröstmjölkens sammansättning, bröstens 

underordnade betydelse vid amning, eventuell bröstoperations betydelse) 

 

 Amningsinformation 

- Allmän information (amningens fördelar/nackdelar, amningen som mer än bara 

mat, amningsrekommendationer) 

- Initiering av amning (första amningen, hudnära vård, första dygnen – 

amningsmönster, tillämpning av fri amning, barnets signaler, barnets sugteknik, 

upplevelser av amningsstarten) 

- Amningskomplikationer (tidiga amningskomplikationer: smärta, sår, mjölkstas, 

mjölkstockning, information om ersättning på medicinsk indikation, nappflaskors 

inverkan på amning, handmjölkning) 

- Amningsställningar (liggande, sittande, tillbakalutad) 

- Övrigt (Partnerns/anhörigs stöd, vikten av lugn och ro, jämställdhet under 

helamning, tröstnappens inverkan på amning) 

 

 Övrigt (tankar, funderingar, frågor) 

 

 Eventuellt EDS (Edinburgh Depression Scale) 

- EDS-poäng (0-30 p, >13 p → ny screening, samtal för bedömning och vidare 

remittering vid behov) 

 

 Fortsatt planering 

- Samordning (behov av remittering: amningsaurora (se vidare under diskussion), 

läkare, MHV-psykolog) 

- Stöd (behov av fler amningssamtal hos MVC-barnmorska) 
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DISKUSSION 

Utifrån de vetenskapligt identifierade faktorerna avseende amningsfrekvens 

samt barnmorskornas erfarenheter beskrivna i intervjuerna utformades en standardiserad mall 

för amningsförberedande samtal. Mallen innehåller en individanpassad och en generell del. 

Den individanpassade delen behandlar tidigare amningserfarenheter, förväntningar inför 

kommande amning samt tankar kring brösten och deras funktion. Den generella delen 

behandlar information om bröst och bröstmjölk, amningsinformation, övriga tankar/frågor, 

EDS-screening samt fortsatt planering gällande amning. 

 

Resultatdiskussion 

Intervjuerna i denna studie beskriver djupare och mer ingående vad som bör 

ingå i det amningsförberedande samtalets olika delar. Ett exempel på detta är att det i 

amningsstrategin för Uppsala län framgår att tidigare erfarenheter ska efterfrågas (Widing et 

al., 2012), medan barnmorskorna i intervjuerna även beskrev på vilket sätt och vad som mer 

specifikt menas med tidigare erfarenheter. I den vetenskapliga litteraturen beskrivs heller inte 

denna information djupgående, utan mer ytligt likt i amningsstrategin. Detta har medfört att 

den standardiserade mallens innehåll i sin stomme baseras på vetenskap och klinisk 

erfarenhet, medan detaljerna framförallt kommer från fokusgruppsintervjustudien. 

I amningsstrategi för Uppsala län framgår att information kring barnets signaler, 

hudnära vård, partnerns betydelse samt moderns erfarenheter och förväntningar gällande 

amning ska ingå i ett amningsförberedande samtal (Widing et al., 2012). Av dessa faktorer 

har information kring barnets signaler inte framkommit i denna studie, vare sig från 

litteraturgranskningen eller fokusgruppsintervjustudien. Däremot nämns amningsinformation 

som viktig för ökad amning i båda delarbetena (Gijsbers et al., 2008; Kronborg & Vaeth, 

2004; Kronborg et al., 2012), varför detta tolkas att innefatta även information kring barnets 

signaler. I övrigt överensstämmer amningsstrategin för Uppsala län med det som framkommit 

genom litteraturgranskningen och fokusgruppsintervjustudien.  

Amningens fördelar ska enligt Axén och medarbetare (2013) ingå i det 

amningsförberedande samtalet, vilket de intervjuade barnmorskorna instämmer i. I litteraturen 

framgår det ej ordagrant men tolkas som en innebörd av uttrycket ”amningsinformation”. 

Vidare skriver Axén och medarbetare (2013) att information om hur praktisk uppfödning kan 

ske ska delges de blivande föräldrarna. I den vetenskapliga litteraturen framgår att 
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flaskmatning av spädbarn minskar amningsdurationen (Camurdan et al., 2009;Feldens et al., 

2012). Det samma gäller om tröstnapp initieras (Camurdan et al., 2009; Feldens et al., 2012; 

Kronborg & Vaeth, 2009). Barnmorskorna instämmer i resultatet från den vetenskapliga 

litteraturen och hävdar därför att det är viktigt att informera om riskerna med flask- och 

tröstnappsanvändning avseende en lyckad amning. I Axén och medarbetares dokument (2013) 

bör ett förtydligande göras gällande information om hur praktisk uppfödning kan ske, för att 

inte riskera att motverka amningen. Dock ingår information om tröstnappens eventuella 

negativa inverkan på amningsstarten i dokumentet. 

Att stärka självförtroendet och tilliten till amning har visat sig vara en faktor 

som främjar amning (Kronborg & Vaeth, 2004; Noel-Weiss et al., 2006). Genom att 

förbereda blivande föräldrar på kommande amning, i ett amningsförberedande samtal utifrån 

MI, kan detta stärkas. I ett sådant samtal kan även behov av fortsatt stöd under graviditeten 

identifieras vilket kan leda till ytterligare stärkt tillit och självförtroende genom att få det stöd 

som behövs. I det amningsförberedande samtalet bör tillit och självförtroende gällande 

amning därför efterfrågas och olika MI-skalor/ambivalensrutor kan med fördel användas som 

verktyg. Även barnmorskorna beskriver i intervjuerna att kvinnornas motivation till amning 

bör efterfrågas och främjas, vilket är syftet med MI (Socialstyrelsen, i.d.). 

I mallen för det standardiserade samtalet finns ett avsnitt som bearbetar bröst: 

bröstens funktion, relation till brösten, bröstens förändring under graviditet och information om 

bröstmjölk. Materialet bakom detta avsnitt kommer från fokusgruppsintervjustudien och nämns 

delvis även i riktlinjer för amningsförberedelser inom Uppsala län (Axén et al., 2013). Detta är 

också en del som möjligtvis skulle kunna ingå som amningskunskap/information i den 

vetenskapliga litteraturen men där det inte, som beskrivs ovan, närmare uttrycks vad 

amningsinformationen består av. Camurdan och medarbetare (2008) beskriver att en av de 

vanligaste anledningarna till amningsnedläggning under de första sex månaderna är moderns 

oro kring bröstmjölksmängden, varför bland annat mjölkbildning är viktigt att informera om i 

ett amningsförberedande samtal. Det kan också leda till stärkt tillit och förtroende senare, hos 

den ammande kvinnan, vilket ovan beskrivits som en viktig faktor för ökad amningsduration.  

Andra områden som berörts under intervjuerna, men som inte framkommit i 

litteraturgranskningen, är information om amningsställningar, den första amningen och de 

första dygnen, upplevelser av den första amningstiden, handmjölkning, vanliga 

amningskomplikationer, tillämpning av fri amning, barnets sugteknik, 
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amningsrekommendationer, amning som mer än bara mat och jämställdhet under helamning. 

Utav dessa finns amningsställningar, den första amningen, handmjölkning, till viss del vanliga 

komplikationer och amningsrekommendationer med i mödrahälsovårdens riktlinjer gällande 

amningsförberedelser (Axén et al., 2013).  

Det finns även områden som inte berörts i intervjuerna men som framkommit 

genom litteraturgranskning. Detta är bland annat information om hudnära vård (Mahmood et 

al., 2011) och depression (Feldens et al., 2012). I amningsstrategin för Uppsala län (Widing et 

al., 2012) berörs hudnära vård, men depression nämns inte. Depression kan påverka 

amningslängden negativt (Feldens et al., 2012) och bör därför uppmärksammas under 

graviditet. Förslagsvis kan detta göras i samband med det amningsförberedande samtalet med 

hjälp av Edinburgh Depression Scale, EDS (Simon, Lindberg & Peterson, 2008). EDS är ett 

självskattningsformulär validerat för användning under graviditet, dock ej validerat i Sverige. 

Formuläret består av tio frågor där varje fråga ger 0-3 p, maximalt 30 p. Om kvinnan skattar 

13 p eller högre behövs en klinisk bedömning, eftersom EDS inte är något diagnostiskt 

instrument. Eftersom EDS inte är validerat i Sverige ännu används det inte rutinmässigt inom 

mödrahälsovården (Simon et al., 2012). I Uppsala län ingår inte EDS i basprogrammet för 

gravida (Axén & Segeblad, 2012). Likt Simons och medarbetare (2012) formulerar bör EDS 

valideras för rutinmässig användning inom mödrahälsovården. I intervjuerna framkom inga 

åsikter om att hänsyn skulle tas till depressiva symtom eller att screening ska utföras. Denna 

del av mallen, att eventuellt använda EDS, baseras enbart på den vetenskapliga litteraturen 

och depression som negativ faktor avseende amningslängd (Feldens et al., 2012). 

För att optimera hälso- och sjukvården bör resurserna fördelas utifrån behovet. 

Under intervjuerna diskuterades vilka kvinnor som bör erbjudas amningsförberedande samtal. 

De förslag som gavs var att erbjuda amningsförberedande samtal till 

 alla förstföderskor och eventuell partner 

 alla omföderskor med tidigare misslyckad eller traumatisk amning 

 alla diabetessjuka kvinnor där den första amningstiden kompletteras med ersättning  

Omföderskor som tidigare haft en lyckad amning ges sedvanlig amningsinformation 

(broschyr ”Lättare att amma”) men kan även de erbjuds amningsförberedande samtal vid 

behov. Även förslag om en särskild mottagning för  

 förstföderskor som uttrycker amningsrädsla 
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 omföderskor med traumatisk amningserfarenhet 

uppkom. Förslaget innebar att en sådan mottagning bör finnas i anslutning till 

amningsmottagningen, en slags amningsaurora, dit mödravårdsbarnmorskorna kan remittera 

kvinnor med amningsrädsla och/eller traumatisk amningserfarenhet. Tills denna mottagning 

blir autentisk bör alla amningsförberedande samtal ske på mödrahälsovården av de ordinarie 

mödravårdsbarnmorskorna. Gijsbers och medarbetare (2008) beskriver i sin artikel att 

omföderskor med tidigare misslyckad amning bör ses som en riskgrupp gällande exklusivt 

amningsavslut inom de första sex månaderna.  

Det amningsförberedande samtalet bör kombineras med amningsbroschyr enligt 

mödrahälsovårdens basprogram i Uppsala län (Axén & Segeblad, 2012) samt 

informationsfilm om amning (Lumbiganon et al., 2012). Enligt Lumbiganon och medarbetare 

(2012) har denna kombination av amningssamtal, broschyr och informationsfilm resulterat i 

positiva effekter avseende amningsfrekvensen. Tidpunkt för när det amningsförberedande 

samtalet ska genomföras diskuterades under fokusgruppsintervjun samt under den enskilda 

intervjun. Barnmorskorna var överens om att samtalet bör utföras i mitten av graviditeten. 

Barnmorskorna resonerade också kring att samtalet bör inträffa i samband med ett av de andra 

barnmorskebesöken enligt basprogrammet. Utifrån detta föreslås att det amningsförberedande 

samtalet ska utföras i graviditetsvecka 25, i samband med att amningsbroschyren ”Lättare att 

amma” delas ut enligt basprogrammet (Axén et al., 2013). I basprogrammet beskrivs vidare 

att allmän information om föräldraskap, inklusive amningsinformation, ges under 

graviditetsvecka 33-37 (Axén & Segeblad, 2012), något som bör ses över gällande tidpunkt 

för amningsinformation. Enligt de intervjuade barnmorskorna riskerar amningsinformation i 

sen graviditet att gå förlorad i de blivande föräldrarnas förlossningsfokusering. Om ett 

amningsförberedande samtal utförts i graviditetsvecka 25, kan dessa träffar med 

amningsinformation däremot vara aktuella för repetition, men ej som första eller ny 

information med hänsyn till att det är i graviditetens slutskede. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturgranskning 

För att det amningsförberedande samtalet inte enbart ska baseras på åsikter och 

klinisk erfarenhet från fokusgruppsintervjustudien, hos ett begränsat antal barnmorskor (7 st), 
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är det viktigt att även litteraturgranskningens vetenskapliga del ingår som underlag för 

utformandet av samtalsmallen. Samtliga åtta artiklar i litteraturgranskningen var av hög (2 st) 

eller medelgod (6 st) kvalitet utifrån kvalitetsanalys enligt Forsberg och Wengström (2008), 

se Bilaga 1. I flera av studierna var deltagarantalet stort, från 89 deltagare upp till 1230 

deltagare, vilket vanligen resulterat i fler signifikanta resultat. Alla ingående artiklar i 

litteraturgranskningen redovisar signifikanta resultat gällande huvudresultaten. Avseende de 

valda inklusionskriterierna kan diskuteras huruvida publicering inom de senaste tio åren 

eventuellt skulle ha varit inom de senaste fem åren för mer aktuell forskning. Hälften av 

artiklarna i litteraturgranskningen är publicerade för mer än fem år sedan. Dock visar 

amningsstatistiken att den svenska amningen varit relativt konstant under det senaste 

decenniet (Socialstyrelsen, 2014), vilket kan indikera att det avseende amningsfrekvens inte 

har någon avgörande betydelse huruvida studierna publicerats för fem eller tio år sedan. 

Vidare kan konstateras att antalet utvalda artiklar i litteraturgranskningen skiljer 

sig relativt mycket från antalet träffar som erhölls enligt den sökstrategi som användes, se 

Tabell 1. Detta kan bero på att sökorden inte varit tillräckligt väl anpassade för ändamålet. De 

artiklar som valts bort vid sökningarna valdes bort utifrån att deras titel och/eller abstract inte 

ansågs besvara arbetets syfte och frågeställning 1-2. Eventuellt hade större del av artiklarna 

behövt genomläsas för att kunna avgöra detta, och inte enbart titel och/eller abstract. 

Generellt bör en litteraturgranskning innehålla fler än åtta artiklar för att 

säkerställa att resultaten blir trovärdiga. I detta arbete ingår litteraturgranskningen som en 

delstudie och ämnar inte enskilt utgöra resultaten. Utifrån detta anses det därför i det här fallet 

vara tillräckligt med åtta artiklar eftersom innehållet i samtliga artiklar har bedömts aktuella 

för detta arbete och resultatet från artiklarna stämmer till stor del överens med 

bakgrundsinformation och intervjuresultaten. 

 

Fokusgruppsintervjustudie 

Urvalet var väl anpassat till studien eftersom mödravårdsbarnmorskor är de som 

senare är tänkta att använda mallen för att utföra amningsförberedande samtal. Det var därför 

viktigt att de deltog i studien för att bidra till att materialet och den utarbetade mallen blev 

anpassad efter deras, användarnas, behov. Barnmorskorna på amningsmottagning/BB på väg 

arbetar dagligen med amning och kunde därför bidra med viktig information om vad 



32 
 

föräldrarna behöver mer information om, eller vad de saknar för information, för att klara av 

den kommande amningen. Genom fokusgruppsintervjuer kunde barnmorskornas upplevelser 

och erfarenheter diskuteras och metoden var därför väl anpassad för studiens syfte. 

Av 30 inbjudna barnmorskor var det endast sju som medverkade i intervjuerna. 

Två e-postmeddelanden med information om intervju sändes till vardera barnmorska och 

tidpunkten från första utskick till första föreslagna intervjutid var en månad. Varför så få svar 

erhölls, totalt från tio av 30 barnmorskor, är oklart. En faktor kan vara att arbetsbelastningen 

inte gett utrymme till att besvara e-postmeddelanden, att de sett meddelandet men glömt att 

besvara det, att de inte varit intresserade av att delta eller att de föreslagna tiderna inte 

passade. En av de tio barnmorskorna som svarade på inbjudan uppgav att hen inte kunde delta 

vid någon av de tre föreslagna tiderna. Genom att föreslå olika tider och datum, med 

varierande vardagar och för- respektive eftermiddagstider, hade detta inte kunnat erbjudas på 

ett bättre sätt för att fler barnmorskor skulle ha möjlighet att delta. Möjligtvis hade inbjudan 

kunnat skickas ut tidigare än med en månads framförhållning för att på det sättet möjliggöra 

att fler kunde delta. Dock har detta arbete skrivits under bestämda tidsperioder, vilket 

begränsat möjligheterna till längre framförhållning. 

Av de nio barnmorskor som anmält deltagande var det sju som faktiskt deltog i 

någon av intervjuerna, sex barnmorskor i fokusgruppen och en barnmorska i den enskilda 

intervjun. De två barnmorskorna som uteblev var anmälda att delta i den andra 

fokusgruppsintervjun, som istället blev en enskild intervju eftersom det enbart var en 

deltagare. I efterhand meddelandes att de två uteblivna deltagarna av arbetspliktiga skäl inte 

haft möjlighet att delta. Eventuellt hade intervjutiden kunnat ombokas för att ytterligare en 

fullständig fokusgruppsintervju skulle genomförts, men vid den tidpunkten var anledningen 

till att de två barnmorskorna uteblev oklar och hade kunnat bero på att de inte längre var 

intresserade av att delta i studien. En annan aspekt är att den deltagande barnmorskan, som 

gärna intervjuades enskild och ville delta i studien, avsatt tid för intervju där hon annars haft 

inbokade patienter. Med en ombokning av tiden fanns risk att denna barnmorska skulle tappa 

intresset för deltagande, varför intervjun ändå utfördes på avtalad tid som enskild intervju. 

Vid de två intervjutillfällena var barnmorskornas beskrivningar av sina 

erfarenheter och upplevelser nästintill identiska avseende hur ett amningsförberedande samtal 

bör utformas, praktiskt och innehållsmässigt. Under fokusgruppsintervjun framkom däremot 

fler faktorer vilket även framgår av kategoriantalet från innehållsanalyserna. Detta beror 



33 
 

sannolikt på det högre deltagarantalet i den intervjun. Med avseende på intervjuernas liknande 

innehåll kan resultatet ses som överförbart trots att antalet deltagare totalt i de båda 

intervjuerna var något begränsat, sju barnmorskor. Om deltagarantalet varit större hade 

eventuellt fler upplevelser/erfarenheter framkommit, även om det nuvarande materialet i sin 

helhet väl besvarar studiens syfte och de frågeställningar som ämnats besvaras av denna del 

av arbetet. 

De två intervjuerna leddes av samma person, författaren till detta arbete, vilket 

kan ha påverkat tillförlitligheten. Att samma person agerar moderator vid flera intervjuer kan 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim medföra att deltagarna får samma 

uppföljningsfrågor (i Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) och därmed stärka tillförlitligheten, 

samtidigt som det enligt samma författare kan begränsa möjligheten till variationer i 

deltagarnas beskrivningar av upplevelser (i Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) och således 

motverka den. Deltagarna och moderatorn var inte bekanta med varandra sedan innan 

intervjutillfället och gällande ämnet för intervjun var förförståelsen större hos deltagarna än 

hos moderatorn. Detta medför att moderatorn inte torde haft inverkan på resultatet av 

intervjun, avseende vad deltagarna valt att berätta om. Om deltagarna av någon anledning 

känner sig i underläge finns risk att de utelämnar att beskriva värdefulla 

upplevelser/erfarenheter. 

Fokusgruppsintervjun utfördes med medverkan av både observatör och 

moderator. Efter transkribering och innehållsanalys, som båda utfördes av moderatorn, har 

observatören, även handledare till denna uppsats, läst igenom och godkänt resultatinnehållet 

avseende fokusgruppsstudien. Genom detta kan denna del av arbetes resultat anses ha god 

giltighet efter denna validering av expert, något som Lundman och Hällgren Graneheim 

beskriver gällande reflektioner över resultatens trovärdighet (i Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). 

 

Slutsats 

Resultaten från litteraturgranskningen och fokusgruppsintervjustudien, med 

förslag på vad amningsförberedelse kan innehålla, överensstämmer till stor del. 

Barnmorskorna i fokusgruppsintervjustudien ger dock mer utförliga beskrivningar än de 

faktorer som sammanställts i litteraturgranskningen. Tillsammans har det gett en grund för 

utarbetandet av en standardiserad mall för amningsförberedande samtal. Fortsatt forskning får 
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visa om samtalsmallen kan ge positiv effekt på amningsfrekvensen. Mallens användbarhet bör 

också vidare utvärderas. 

 

Klinisk implikation 

Det amningsförberedande samtalet bör finnas med i basprogrammet för vård och 

övervakning av graviditet, barnmorskemottagning i Uppsala län, och utföras i 

graviditetsvecka 25. I första hand bör samtalet involvera även partner och ske enligt följande:  

 

 Förstföderska (ej amningsrädsla) samt diabetessjukföderska oavsett paritet: 

Amningsförberedande samtal enligt standardiserad mall, utförs på MVC med 

mödravårdsbarnmorska. 

 Omföderska med tidigare lyckad amning: Utifrån kvinnans behov och önskemål, 

eventuellt amningsförberedande samtal enligt standardiserad mall på MVC med 

mödravårdsbarnmorska. 

 Omföderska med tidigare misslyckad amning alternativt förstföderska med 

amningsrädsla: Extra stöd hos mödravårdsbarnmorska samt remiss till särskild 

mottagning i anslutning till amningsmottagning (amningsaurora). 

Amningsförberedande samtal enligt mall och övrigt samtalsstöd med särskild 

amningsbarnmorska på amningsaurora. 

 

Eftersom denna samtalsmall inte tidigare använts bör den initialt användas på 

några få mödravårdscentraler i en interventionsstudie, eventuellt som magisteruppsats/er för 

blivande barnmorskor, för att kunna utvärderas avseende amningsduration, föräldrarnas 

upplevelse av förberedelse inför kommande amning samt barnmorskornas upplevelse av dess 

användande. Om positiva resultat erhålls kan mallen spridas över hela länets 

mödrahälsovårdscentraler och användas som konventionell vård. 
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BILAGA 1 

 

Översikt över granskade studiers syfte, metod, resultat och kvalitet 

 

Författare, 

År  

Land 

Syfte Metod Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet1 

Camurdan et al., 

2008 

 

Turkiet 

 

 

Utvärdera faktorer förknippade med 

amningsnedläggning inom 12 månader 

för att på så sätt kunna lägga fram 

förslag för att uppnå långsiktig 

amning. 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

 

Enkät 

 

t-test, ANOVA, 

x^2-test, logistisk 

regressionsanalys 

N = 1230 

 

Inget bortfall 

Införande av flaskuppfödning 

korrelerade med avbrytande av 

amning. Riskfaktorer för avbrytande 

av amning inom de första 12 

månaderna var utebliven exklusiv 

amning vid 3 och 6 månader, 

prematuritet, att inte ha planerat 

amningslängden, kort mammaledighet 

(<=91 dagar) och mammans oro kring 

bröstmjölksmängden. Efter 12 och 18 

månader var orsakerna för avslut 

barnets ovilja att äta fast föda under 

amning och moderns uppfattning om 

att barnet är tillräckligt gammal för att 

avsluta amningen. 

1 

                                                           
1 1 = hög kvalitet, 2 = medelgod kvalitet, 3 = låg kvalitet 
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Feldens et al., 

2012 

 

Brasilien 

 

 

Identifiera riskfaktorer för 

amningsavslut under spädbarnets 

första levnadsår. 

Kohortstudie 

 

Strukturerade 

intervjuer, mått för 

depression: Beck 

Depression 

Inventory 

 

Kaplan-

Meiermetod, Cox 

regressionsanalys 

N = 500 

 

Bortfall = 

140 

Amningsfrekvensen var högre bland 

de barn som inte flaskmatats eller 

använt napp under den första 

levnadsmånaden. Det gäller även barn 

vars mödrar uppvisar lätt eller ingen 

depression. 

2 

Gijsbers et al., 

2008 

 

Nederländerna 

 

Undersöka vilka faktorer som 

påverkar den exklusiva 

amningsdurationen. 

Del av en 

randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Enkäter 

 

Cox 

regressionsanalys 

N = 89 

 

Bortfall = 17 

 

 

Moderns amningskunskaper, ålder och 

arbetsplanering efter 

föräldraledigheten var signifikant 

associerad med längre exklusiv 

amning. Kortare period av exklusiv 

amning sågs bland omföderskor med 

ingen eller kortare än 5 veckors 

tidigare amningserfarenhet. Kvinnorna 

i interventionsgruppen som fått 

genomgå amningsutbildning ammade 

mer exklusivt i sex månader, jämfört 

med kvinnorna i kontrollgruppen. 

2 
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Kronborg, 

Maimburg & Vaeth,  

2012 

 

Danmark 

  

Undersöka effekten av antenatal 

utbildning avseende kunskap, tillit och 

problem relaterade till amning och 

amningsduration. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Enkäter vid 4 

tidpunkter 

 

Analys: 

Pearson X^2, 

Student´s t-test, 

Cox regressions 

analys, Schoenfeld 

residuals 

N = 1193 

 

Bortfall = 31 

Inga skillnader mellan grupperna 

avseende amningsduration, 

amningsproblem eller tillit. Dock fann 

författarna bättre självförtroende hos 

kvinnorna i interventionsgruppen samt 

upplevelser av att de erhållit tillräcklig 

amningskunskap under graviditeten. 

Kvinnorna med tillräcklig 

amningskunskap ammade också 

betydligt längre än övriga kvinnor. 

1 

Kronborg & Vaeth, 

2004 

 

Danmark 

 

Undersöka i vilken utsträckning 

psykosociala faktorer är relaterade till 

amningsdurationen. 

Observationsstudie 

av en kohortstudie 

 

Enkät, insamling 

av amningsstatus 

via BVC 

 

Kaplan-

Meiermetod,  

 N = 471 

 

Bortfall = 41 

 

 

Amningstidens längd visade ett 

positivt samband med moderns 

utbildningsnivå, hennes avsikt att 

amma, tidigare amningserfarenhet, 

tillit till förmågan att amma, 

förtroende för amning och 

amningskunskap. Bland förstföderskor 

var god amningskunskap förenat med 

längre amningsduration, men detta 

samband hittades inte bland 

omföderskor. 

2 



44 
 

Cox 

regressionsanalys 

Kronborg & Vaeth, 

2009 

 

Danmark 

 

 

Undersöka hur amningsteknik och 

nappanvändning är relaterade till 

amningsproblem och amningslängd. 

Randomiserad 

studie 

 

Observation samt 

två enkäter 

 

Chi-Square test, 

Kaplan-

Meiermetod, Log-

rank test, Cox 

regressionsanalys, 

logistisk 

regressionsanalys 

N = 579 

 

Bortfall = 90 

 

Amningsdurationen var längre för 

mödrar med effektiv amningsteknik 

vid första observationen, för mödrar 

vars barn inte använde napp och för 

mödrar som inte hade tidiga 

amningskomplikationer. Ineffektiv 

amningsteknik förknippades med en 

statistiskt signifikant ökning av risken 

att drabbas av amningsproblem. 

2 

Mahmood, Jamal & 

Khan, 

2011 

 

Pakistan 

 

Utvärdera effekten av tidig hudnära 

vård (mor-barn) avseende 

amningsbeteendet hos barnet. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Observation, infant 

breastfeeding 

assessment tool 

(IBFAT) 

N = 183 

 

Bortfall = 20 

26 % fler lyckade första amningar och 

62 minuter kortare tid till första 

amningen bland mor-barn-paren i 

hudnära vård-gruppen. Även effektiv 

amning uppnåddes snabbare bland 

dessa. Mödrarna i hudnära vård-

gruppen upplevde mer tillfredsställelse 

än mödrarna i kontrollgruppen. Fler 

2 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mahmood%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22015120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jamal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22015120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22015120
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x^2-test, oberoende 

t-test, Pearsons chi-

square test 

barn i interventionsgruppen ammade 

exklusivt vid en månads ålder. 

Noel-Weiss et al., 

2006 

 

Kanada 

  

Utvärdera effekten av prenatal 

amningsworkshops om mödrars 

upplevda egenförmåga gällande 

amning och amningsduration. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Enkät, 

Breastfeeding Self-

Efficacy Scale -

Short Form (BSES-

SF) 

 

t-test – two tailed, 

Pearsons x^2 test 

N = 110 

 

Bortfall = 10 

Mödrarna i interventionsgruppen 

skattade högre poäng gällande den 

upplevda egenförmågan att amma och 

de ammade mer exklusivt. De 

uppvisade även färre amningsavslut. 

 

 

2 
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide till fokusgruppsintervju (riktad öppen intervju) 

 

 

 

 

 Viktiga ämnen att ta upp i ett amningsförberedande samtal. 

 

 Positiva och negativa faktorer som kan inverka på amningsförberedande samtal. 

 

 Erfarenhet och upplevelser gällande amningsförberedande samtal. 

 

 Hindrande och underlättande faktorer för att genomföra bättre amningsförberedande samtal. 

 

 Praktiskt utförande av samtalet: tidpunkt, plats och vem/vilka som utför/deltar i samtalet.  
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BILAGA 3 

 

 

Amningsförberedande samtal under graviditet 

  

1. Bakgrund och syfte Amningsfrekvensen i Sverige är lägre än vad som 

rekommenderas enligt Livsmedelsverket. Ur ett 

folkhälsoperspektiv skulle kvinnor och barns hälsa 

förbättras om fler kvinnor ammar sina spädbarn mer 

exklusivt och under längre tid. Genom en 

standardiserad mall för amningsförberedande samtal 

under graviditet, grundad på aktuell forskning och 

praktisk erfarenhet, syftar studien till att öka 

förutsättningar för en lyckad amning och därmed en 

ökad amningsfrekvens. 

  

2. Förfrågan om deltagande Studien vänder sig till verksamma barnmorskor med 

erfarenhet av samtal kring amning och 

amningsrådgivning, anställda vid 

amningsmottagning/BB på väg i Uppsala, 

Akademiska sjukhuset och inom mödrahälsovård, 

Landstinget i Uppsala län. 

  

3. Hur går studien till? Fokusgruppsintervju med ca 4-10 deltagare. 

Tidsåtgång beräknas till 1,5 timme. Tid och plats 

bestäms i samråd med övriga deltagare och 

intervjuledare. Intervjun kommer att ljudinspelas. 

  

  

4. Hantering av data och sekretess Ljudinspelning kommer att ske under intervjun. 

Enbart intervjuledaren kommer att ha tillgång till 

inspelningen och den kommer att förstöras efter 

studiens avslutande. Alla deltagare ska lämna 

skriftligt samtycke till deltagande. Dina svar kommer 

att behandlas enligt § 1 personuppgiftslagen (SFS, 

1998:204). Det innebär att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Du ombeds att inte sprida vad övriga 

deltagare sagt under intervjun. Resultaten kommer att 

presenteras i en magisteruppsats utan koppling till 

enskilda personer. 

 

5. Hur får jag information om 

studiens resultat? 

Resultaten kommer att presenteras i en 

magisteruppsats som beräknas vara klar under 2015. 
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6. Frivillighet Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som 

helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. 

Samtycke inlämnas i samband med intervjutillfället. 

För deltagande skall bifogad länk ifyllas senast 7/10 

http://doodle.com/fuquxw74tp4kkgwf.  

  

7. Ansvariga Vid frågor kontakta 

Författare: Sandra Ander, barnmorskestudent. 

Kontakt: Tel 073 – 833 91 20, E-post:  

Sandra.Wistedt.4614@student.uu.se 

 

Handledare: Christine Rubertsson, barnmorska, 

docent och universitetslektor. 

Kontakt: Tel. 018 – 611 57 58, E-post: 

Christine.Rubertsson@kbh.uu.se  

  

8. Samtycke Härmed intygas att jag har läst och förstått 

innebörden av studiedeltagandet. Detta samtycke ska 

inlämnas skriftligen i samband med intervjun. 

 

 

 

 

 

 

Underskrift     Namnförtydligande 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

 

Uppsala, september 2014 
 

http://doodle.com/fuquxw74tp4kkgwf
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