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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Hälsofördelarna med amning är välkända, och sedan 1992 försöker svenska sjukhus 

arbeta efter internationella amningsrekommendationer. Trots detta framkommer brister i vården 

och amningsstatistiken i Sverige sjunker.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka amningsdurationen hos förstföderskor, om den 

kunde associeras med vården de fått i samband med barnets födelse och första levnadsdygn, samt 

med mammornas skattning av amningsstöd vid amningsstart. 

Metod: Designen var en longitudinell kvantitativ tvärsnittsstudie och urvalet var icke 

slumpmässigt konsekutivt. I samband med utskrivning från BB, tillfrågades 63 mammor om att 

delta i en enkätstudie med frågor gällande vården de fått i relation till amning och 52 mammor 

besvarade enkäten. Efter nio till tolv månader blev de uppringda för en kortare uppföljning och 

50 mammor valde att delta.  

Resultat: Medianen för durationen av exklusiv amning var tre månader och tre veckor och 

medianen för durationen av partiell amning var åtta månader. Amningsstödet på BB skattades 

högre vid det första mättillfället, men det påvisades inte ha något samband med 

amningsdurationen. Faktorer i vården såsom; hudnära vård, amning inom två timmar eller 

handgriplig amningshjälp, bidrog inte till någon skillnad i amningsduration. Däremot påverkades 

amningsdurationen negativt hos de barn som fått tillmatning på BB, med en kortare exklusiv 

amningsduration som följd, och de som fötts med kejsarsnitt, med kortare amningsduration såväl 

exklusivt som partiellt.  

Slutsats: Medianen för durationen av exklusiv amning var tre månader och tre veckor och 

medianen för durationen av partiell amning var åtta månader.  Faktorer i vården som inverkade 

negativt på amningsdurationen var tillmatning på BB samt att barnet fötts med kejsarsnitt. 

Däremot fanns ingen association mellan amningsduration och amningsstöd, hudnära vård, 

amning inom två timmar eller handgriplig hjälp.  

  

Nyckelord: amning, exklusiv amning, partiell amning, amningsduration, förstföderskor   

 

 



 
 

ABSTRACT  
Background: The health benefits of breastfeeding are well known and since 1992, Swedish 

hospitals aim to provide care according to international guidelines of breastfeeding support. 

Despite this, there are inadequacies in the care provided, and the frequency of breastfeeding in 

Sweden is statistically decreasing.  

Aim: The aim of this study was to investigate the duration of breastfeeding among primiparas, if 

the duration was associated with the provided care and with how the mothers valued the help and 

support they received at the initiation of breastfeeding.  

Method: A quantitative longitudinal with consecutive sample was conducted. At discharge from 

hospital, 63 mothers were asked if they wanted to participate in a survey about breastfeeding and 

the related care, and 52 mothers filled in the questionnaire. After nine to twelve months the 

participants were contacted by phone for a short follow-up, and 50 mothers chose to participate.  

Results: The median duration of exclusive breastfeeding was three months and three weeks and 

the median duration of partial breastfeeding was eight months. The evaluation of the 

breastfeeding support was higher at the first data collection but did not appear to correlate with 

the duration of breastfeeding. Of the investigated factors; skin-to-skin contact immediately after 

birth, breastfeeding within two hours after birth and hands-on support, none of them led to 

differences in breastfeeding duration. Breastfeeding duration was adversely affected if the infant 

was given formula at the maternity ward and if the infant was born by Caesarean section. 

Feeding by infant formula led to a shorter duration of exclusive breastfeeding and birth by 

Caesarean section led to a shorter duration of both exclusive and partial breastfeeding.  

Conclusion: The median duration of exclusive breastfeeding was three months and three weeks 

and the median duration of partial breastfeeding was eight months. The infant being given 

formula at the maternity ward, and being born by Caesarean section were factors that adversely 

affected the duration of breastfeeding. However, there was no association between breastfeeding 

duration and; perceived breastfeeding support, skin-to-skin-care, breastfeeding within two hours 

or hands-on support. 

 

Keywords: Breastfeeding, Exclusive Breastfeeding, Partial Breastfeeding, Breastfeeding 

duration, Primiparas 

 



 
 

FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 

 

Förkortningar 

BB: ursprungligen Barnbördshus, en vårdavdelning efter förlossning 

BFHI: Baby friendly hospital initiative 

UNICEF: United Nations International Children´s Emergency Fund 

WHO: World health organization, Världshälsoorganisationen 

  
Definitioner 

Amningsduration: amningslängd mätt i barnets ålder i veckor eller månader efter födseln. Med 

exklusiv amningsduration avses i denna uppsats barnets ålder i antalet veckor eller månader efter 

födseln då annan föda introduceras. Med partiell amningsduration avses barnets ålder i antalet 

veckor eller månader efter födseln då amning i kombination med annan föda avslutas helt. 

 

Amningsfrekvens: förekomsten av amning. 

 

Exklusiv amning: barnet får endast bröstmjölk med eventuella tillägg av vitaminer eller 

läkemedel, även kallat helamning. De fall av engångsföreteelser där barnet vid ett enstaka 

tillfälle givits bröstmjölksersättning på BB, anses i denna uppsats inte ha avbrutit den exklusiva 

amningen. 

 

Partiell amning: barnet får bröstmjölk med tillägg av annan föda eller dryck, exempelvis 

bröstmjölksersättning eller välling, även kallat delamning. 

 

Handgriplig hjälp/ hands-on: I denna uppsats används begreppet då personalen vidrört mammans 

bröst eller barnet i samband med amningshjälp eller handmjölkning. 

 

Samvård: barnet och mamman vårdas tillsammans, till exempel på uppvakningsavdelningen.



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. 1. Amningsrekommendationer och statistik........................................................................... 1 

1. 2. Positiva hälsoeffekter för barnet ......................................................................................... 1 

1. 3. Positiva hälsoeffekter för mamman .................................................................................... 1 

1. 4. Baby-friendly Hospital Initiative ........................................................................................ 2 

1. 5. Hudnära vård ....................................................................................................................... 2 

1. 6. Tidig amning ....................................................................................................................... 3 

1. 7. Kejsarsnitt ........................................................................................................................... 3 

1. 8. Bröstmjölksersättning och tillmatning ................................................................................ 3 

1. 9. Handgriplig hjälp ................................................................................................................ 4 

1. 10. Hur stöd relaterar till amningsupplevelse ......................................................................... 4 

1. 11. Hur stöd relaterar till amningsduration och amningsfrekvens .......................................... 4 

1. 12. Mammors upplevelse av amning och amningsstöd .......................................................... 5 

1. 13. Teoretisk utgångspunkt och omvårdnadskontext.............................................................. 5 

1. 14. Problemformulering .......................................................................................................... 6 

1. 15. Syfte .................................................................................................................................. 7 

1. 16. Frågeställningar................................................................................................................. 7 

2. METOD ..................................................................................................................................... 7 

2. 1. Design ................................................................................................................................. 7 

2. 2. Urval.................................................................................................................................... 8 

2. 3. Datainsamlingsmetod.......................................................................................................... 8 

2. 4. Tillvägagångssätt................................................................................................................. 9 

2. 5. Bearbetning och analys ....................................................................................................... 9 

2. 6. Forskningsetiska överväganden ........................................................................................ 10 

3. RESULTAT............................................................................................................................. 11 

3. 1. Exklusiv amning................................................................................................................ 11 

3. 2. Partiell amning .................................................................................................................. 11 

3. 3. Skattning av hjälp och stöd vid amningsstart på BB......................................................... 12 

3. 4. Skattning av hjälp och stöd på BB nio till tolv månader efter amningsstart..................... 12 

3. 5. Skattning av amningshjälp på BB i samband med amningsstart ...................................... 13 



 
 

3. 7. Tidig kontakt hud-mot-hud ............................................................................................... 13 

3. 8. Samvård mellan mamma och barn .................................................................................... 14 

3. 9. Amning inom två timmar efter födseln ............................................................................. 14 

3. 10. Tillmatning på BB........................................................................................................... 14 

3. 11. Handgriplig amningshjälp ............................................................................................... 14 

4. DISKUSSION.......................................................................................................................... 15 

4. 1. Sammanfattning.................................................................................................................. 15 

4. 2. Resultatdiskussion............................................................................................................. 15 

4. 2. 1. Exklusiv och partiell amningsduration ......................................................................... 15 

4. 2. 2. Skattat stöd på BB och skattat stöd efter nio till tolv månader ................................. 16 

4. 2. 3. Amningsduration och skattat stöd ............................................................................. 17 

4. 2. 4. Vaginal födsel och kejsarsnitt ................................................................................... 17 

4. 2. 5. Hudnära vård ............................................................................................................ 18 

4. 2. 6. Samvård på uppvakningsavdelning ........................................................................... 18 

4. 2. 7. Tidig amning.............................................................................................................. 18 

4. 2. 8 Barnet fått tillmatning enligt journalanteckning ........................................................ 19 

4. 2. 9. Handgriplig hjälp ...................................................................................................... 19 

4. 2. 10. Resultatets betydelse utifrån olika perspektiv ......................................................... 20 

4. 3. Metoddiskussion ............................................................................................................... 22 

4. 3. 1. Metod och utformning ............................................................................................... 22 

4. 3. 2. Genomförande ........................................................................................................... 23 

4. 3. 3. Bias ............................................................................................................................ 23 

4. 3. 4. Tillförlitlighet, validitet och reliabilitet..................................................................... 24 

4. 3. 5. Behov av vidare forskning ......................................................................................... 25 

4. 3. 6. Kliniska implikationer ............................................................................................... 25 

4. 4. Slutsats .............................................................................................................................. 25 

5. REFERENSER........................................................................................................................ 26 

 

 



 
 

1 

1. BAKGRUND 
 

1. 1. Amningsrekommendationer och statistik                                                  
Livsmedelsverket (2014) rekommenderar likt Världshälsoorganisationen (WHO) (2014) att det 

nyfödda barnet ges enbart bröstmjölk de första sex månaderna eftersom detta är den bästa 

näringen för barnet och medför en viktig stund av närhet. Alla barn är olika och därför 

rekommenderar Livsmedelsverket att barnets aptit får styra hur ofta och hur mycket ett barn ska 

äta. Smakprov rekommenderas tidigast från fyra månaders ålder, och då bara i så liten 

utsträckning att detta inte konkurrerar med amningen. Efter sex månader är det rekommenderat 

att börja vänja barnet vid vanlig mat. Bröstmjölken innehåll nästan alla näringsämnen spädbarnet 

behöver och därför finns inga risker med att gå långsamt fram så länge barnet fortfarande ammar 

(Livsmedeslverket, 2014). WHO rekommenderar vidare partiell amning tills barnet är två år eller 

äldre. Detta för att minimera risken för sjukdom och mortalitet (WHO, 2014). Enligt svensk 

statistik på barn födda 2012 ammades 52,4 % exklusivt vid fyra månaders ålder och 14,5 % vid 

sex månaders ålder. Partiellt ammades 22,4 % vid fyra månaders ålder och 48,2 % vid sex 

månader (Socialstyrelsen, 2014). 

 

1. 2. Positiva hälsoeffekter för barnet       

Amning medför en minskad risk för barnet att drabbas av gastrointestinala infektioner (Kramer 

& Kakuma, 2012; American academy of pediatrics [AAP], 2012), diabetes, celiaki, obesitas 

(Schack-Nielsen & Michaelsen, 2006), luftvägsinfektioner, plötslig spädbarnsdöd, astma och 

allergi samt leukemi och lymfom i barnaåren (AAP, 2012). Amning har ett positivt samband med 

neurologisk utveckling. Generellt sett är de positiva effekterna av amning inte så starka på 

individnivå, men desto mer troligt är att de är av vikt på populationsnivå (Schack-Nielsen & 

Michaelsen, 2006).   

 

1. 3. Positiva hälsoeffekter för mamman 

Amning medför även positiva hälsoeffekter för mamman, såsom skydd mot bröstcancer (Schack-

Nielsen och Michaelsen, 2006; AAP, 2012) och minskad risk att drabbas av reumatoid artrit, 
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hjärt- kärlsjukdom, diabetes och ovarialcancer. Mammor som inte ammar riskerar även i större 

utsträckning att drabbas av postpartum depression (AAP, 2012).  

 

1. 4. Baby-friendly Hospital Initiative 

WHO och United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef) lanserade 1991 

The Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) som är en global satsning för att främja och stödja 

mammors amning. BFHI har sedan genom ständigt ny forskning reviderats och uppdaterats. För 

att nå målen med BFHI används ett program i tio steg som bland annat innefattar att 

vårdpersonalen ska ha goda kunskaper och ge enhetliga råd till gravida och mammor angående 

amning och dess fördelar, vikten av tidig amningsstart, att inte ge bröstmjölksersättning om det 

inte finns medicinsk indikation för detta samt att mamma och barn ska tillbringa så mycket tid 

som möjligt tillsammans (WHO, 2009). 

 

1. 5. Hudnära vård 

Om barnet direkt efter förlossning lämnas kvar på mammans mage, eller tas bort men åter 

placeras mellan mammans bröst, kommer det självmant att söka sig till bröstet och bröstvårtan. 

Barn som placeras hud mot hud med mamman får en optimal kroppstemperatur och gråter 

mindre än de barn som separeras (Klaus, 1998). 

 

Tidig hudnära vård resulterar i generellt bättre förekomst av flera mått på amning. Skillnad i 

amningsduration efter en till fyra månader kan ses mellan barn som vårdas hudnära och barn som 

vårdas rutinmässigt (icke hudnära). Vidare ammas fler barn exklusivt i tre till sex månader om de 

vårdats hudnära och barn som vårdas hudnära är något mer benägna att amma mer effektivt vid 

det första amningstillfället (Moore, Anderson, Bergman & Dowswell, 2012)  

 

Mammor som föder vaginalt har större möjlighet till tidig hudnära kontakt inom barnets första 

levnadsminut. Cantril, Creedy, Cooke och Dykes (2014) identifierar många brister i 

praktiserandet av hudnära vård. Mammor som föder med kejsarsnitt hålls separerade från sina 

barn i minst 24 minuter. En knapp tiondel av alla mammor i studien har ingen hudnära kontakt 

inom den första timmen.  
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1. 6. Tidig amning 

En tidig första amning bidrar till längre amningsduration, såväl exklusivt som partiellt. 

Flerföderskor ammar i större utsträckning sitt barn inom den första timmen efter födseln, jämfört 

med förstföderskor (Ekström, Widström & Nissen, 2003). Förstföderskor som fått vård av 

personal som genomgått en utbildning i att ge stöd vid förlossning och amning har en längre 

exklusiv amningsduration, även i de fall då den första amningen inte skett inom två timmar efter 

födseln (Ekström, Kylberg & Nissen, 2012). 

 

1. 7. Kejsarsnitt 

Kejsarsnitt är förknippat med en kortare amningsduration (Brown & Jordan, 2012; Hackman et 

al., 2015). Den exklusiva amningen är som längst då mamman fött vaginalt och som kortast då 

mamman fött med primärt elektivt snitt. Att bröstmjölken helt ersätts av bröstmjölksersättning 

förekommer i störst utsträckning hos mammor som fött med primärt elektivt snitt och i minst 

utsträckning hos mammor som haft en vaginal förlossning (Zanardo et al., 2011). 

 

1. 8. Bröstmjölksersättning och tillmatning 

Planerad tillmatning är en faktor som bidrar till att amningen avslutas tidigare än vad som är 

avsett (Hackman et al., 2015). Vid utskrivning från ett italienskt sjukhus ammar 83,7 % av 

mammorna exklusivt, 7,3 % ger tillmatning och 9 % använder enbart bröstmjölksersätting 

(Zanardo et al., 2011). Hälften av deltagarna i en japansk studie avstår helt från att amma 

exklusivt (Fu et al., 2014). Bröstmjölksersättning utan medicinsk indikation påverkar både den 

exklusiva och partiella amningsdurationen negativt. Barn till förstföderskor ges mer tillmatning 

utan medicinsk indikation (Ekström et al., 2003). 

 

Barn till mammor som vårdats av personal som genomgått särskild utbildning i stöd vid 

förlossning och amning är betydligt äldre när bröstmjölksersättning introduceras. Bland dessa 

barn är det inte lika vanligt förekommande att bröstmjölksersättning ges utan medicinsk 

indikation under den första levnadsveckan (Ekström et al., 2012). 
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1. 9. Handgriplig hjälp 

Det amningsstöd som ges varierar från inget stöd alls, till olika former av handgriplig hjälp, men 

ingen typ av stöd ger signifikant utfall på hur effektiv den första amningen är. Dock ses att barn 

vars huvud hålls fast av personal medan mamman placerar barnet vid bröstet är något mindre 

benägna att amma effektivt under första timmen (Cantril et al., 2014). Ingen skillnad i 

amningsduration mellan de som fått handgriplig hjälp och de som inte fått det har kunnat påvisas 

(Law, Dunn, Wallace & Inch, 2007). Flera mammor i en studie av Palmér, Carlsson, Mollberg 

och Nyström (2012) uppgav att personalen vidrörde deras bröst i samband med amningshjälp, 

utan att fråga om lov. Även i de fall där personalen frågade om lov beskrev mammorna att det 

var svårt att säga nej. De känslomässiga reaktionerna på den handgripliga hjälpen kommer ofta 

efteråt och upplevs av en del kvinnor som en kränkning eller ett övergrepp, vilket kan försämra 

förmågan till amning. Handgriplig hjälp kan även försvåra mammans möjlighet till interaktion 

med barnet och kan ge upphov till ilska och tvivel på vårdgivarens förmåga.  

 

1. 10. Hur stöd relaterar till amningsupplevelse 

Stöd för amning är en mycket viktig uppgift för alla personalkategorier inom barnsjukvården. 

Det syftar inte bara till att stödja bröstmjölksuppfödning, utan även till att stödja kvinnan i den 

nyblivna mammarollen (Hedberg Nyqvist, 2013). Utbildningsprogram enligt WHO:s 

rekommendationer bidrar till att mammor är mer nöjda med amningsrådgivningen och upplever 

amningsrådgivningen de fått som mer sammanhängande (Blixt, Mårtensson & Ekström, 2014). 

 

1. 11. Hur stöd relaterar till amningsduration och amningsfrekvens 

Problem med amning på sjukhuset är associerat med kortare amnigsduration (Hackman et al., 

2015). En markant ökning av frekvensen av exklusiv amning ses hos de mammor som vårdas av 

personal som deltagit i ett utbildningsprogram enligt BFHI (Sigia & Rosenberg, 2014). En längre 

exklusiv amningsduration finns hos mammor som får vård av personal som genomgått en 

utbildning i stöd vid förlossning och amning (Ekström, Kylberg & Nissen, 2012).  

 

Olika former av kontinuerligt amningsstöd via telefon eller personlig kontakt med 

sjukvårdspersonal påverkar amningsfrekvensen positivt såväl exklusivt som partiellt (Fu et al., 
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2014). Amningsstöd genom personlig kontakt har störst effekt på amningsdurationen, men även 

amningsstöd per telefon bidrar till längre exklusiv och partiell amningsduration (Renfrew, 

McCormick, Wade, Quinn & Dowswell, 2012).  

 

1. 12. Mammors upplevelse av amning och amningsstöd 

Svårigheter med amningen kan leda till förlorad tid med, och försvårad relation till barnet. Då 

många professionella vårdgivare är involverade ges ibland motstridiga råd vilket kan lämna 

mamman ensam med en känsla av förlorad kontroll. Olika råd från olika vårdgivare kan försvåra 

mammans förmåga att läsa in barnets signaler. Att få dela med sig av sina känslor och att bli 

lyssnad till har en stärkande och lugnande effekt (Palmér et al., 2012).   

 

Upplevelsen av tiden på BB beskrivs innehålla tvetydiga känslor. Det är en viktig del av 

bekräftandet av mamman att hon ges uppmärksamhet utan att nödvändigtvis behöva be om det, 

detta genom att vårdgivaren har förmåga att se varje mamma som unik. Vårdgivare arbetar på 

olika sätt, vilket kan medföra förvirring och tvekan kring olika instruktioner och råd. Detta 

utmanar en redan osäker situation och resulterar i misstro både mot vårdgivaren och 

egenvårdsförmågan till aming (Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2010). 

 

1. 13. Teoretisk utgångspunkt och omvårdnadskontext 

Enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2009) diskuterar Orem explicit de fyra områdena 

människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Orem beskriver särdrag som kännetecknar människan 

och knyter samman dessa med begreppet egenvård, vilket påverkas av kulturen och den sociala 

gruppen. Egenvårdsförmåga är en viktig faktor som har samband med en längre amningsduration 

(Kronborg & Væth, 2004; de Jager, 2014). Orem menar att tanken om egenvård är väl 

överensstämmande med det moderna samhällets förväntningar på individens självständighet. 

Vikten av att utveckla vanor och mönster som främjar hälsa betonas och så även att ansvaret för 

en individs hälsa inte enbart kan tillskrivas hälso- och sjukvården (Kristoffersen et al., 2009).  

 

Omvårdnad är en profession och vilar på en gedigen teoretisk grund, vilken kompletteras med 

praktisk erfarenhet och träning. Omvårdnaden syftar främst till att främja normal funktion, hälsa 
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och välbefinnande hos människan. Orems omvårdnadsteori fokuseras till förhållandet mellan 

dessa terapeutiska egenvårdsbehov och människans egenvårdskapacitet. Sjuksköterskans roll är 

att kompensera för patienten där egenvårdskapaciteten brister, samt att utveckla patientens 

egenvårdsförmåga där det är möjligt (Kristoffersen et al., 2009). 

 

Begreppet metaparadigm kan beskriva vad vård och omvårdnad i helhet handlar om, det syftar 

till att definiera omvårdnadens och omvårdnadsforskningens målområde på ett övergripande och 

abstrakt sätt. Metaparadigmet innefattar fyra olika grundläggande begrepp, människa, miljö, 

hälsa och omvårdnad (Hall, 2012). Med avstamp i denna beskrivning, i Orems teori om egenvård 

(Kristoffersen et al., 2009) och utifrån arbetets syfte ses dessa områden som centrala begrepp. 

Människan är den nyblivna mamman, hon befinner sig i en miljö som kan bidra till att främja 

hälsa i form av en etablerad och välfungerande amning. Personalens insatser för att hjälpa och att 

stötta den nyblivna mamman betraktas ur ett omvårdnadsperspektiv. 

 

1. 14. Problemformulering 

I ett försök att skapa amningsvänliga rutiner på förlossningsavdelningen och BB tillsatte 

Socialstyrelsen år 1992 en kommitté och en expertgrupp för att göra svenska sjukhus 

amningsvänliga enligt de tio stegen i BFHI, vilket är i linje med Orems idé om att stärka 

egenvårdsförmågan. Under ett par år utbildades personal och sjukhusen utvärderades. Ansvaret 

togs senare över av Folkhälsoinstitutet, men sedan 2003 ligger ansvaret på varje enskilt landsting 

(Amningshjälpen, i.d.). Amningsvänliga sjukhus har nu funnits i Sverige i över 20 år, och 

kunskapen anses således finnas där. Trots detta upplever många kvinnor att de får motstridiga 

råd kring amning och i Sverige har amningsfrekvensen sjunkit med mellan fem och tio 

procentenheter de senaste tio åren (Socialstyrelsen, 2014). Denna uppsats undersöker 

amningsdurationen hos förstföderskor och vilka faktorer som kan påverka amningsdurationen. 

för att öka förståelse för betydelsen av bemötande, delaktighet, psykosociala omvårdnadsinsatser 

och information. Sjuksköterskan kan förbättra sin förmåga att identifiera patientens 

egenvårdsbehov, och skapa sig en bild av hur den nyblivna mammans egenvårdskapacitet kan 

förstärkas. Vidare anses denna uppsats kunna bidra till att ge en bättre bild av hur mammans 

förutsättningar till lyckad amning påverkas av olika omvårdnadsåtgärder.  
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1. 15. Syfte 

Syftet med denna uppsats var att undersöka amningsdurationen hos förstföderskor, om den 

kunde associeras med vården de fått i samband med barnets födelse och första levnadsdygn, samt 

med mammornas skattning av amningsstöd vid amningsstart. Med amningsduration avsågs både 

exklusiv och partiell amning. 

1. 16. Frågeställningar 

1. Hur länge ammade förstföderskorna exklusivt? 

2. Hur länge ammade förstföderskorna partiellt? 

3. Hur skattades den hjälp och det stöd som gavs på BB vid amningsstart? 

4. Hur skattades den hjälp och det stöd som gavs på BB nio till tolv månader efter amningsstart? 

5. Fanns det något samband mellan durationen av exklusiv respektive partiell amning och 

 upplevelsen av hjälp och stöd på BB?           

6. Fanns det någon skillnad i amningsduration hos förstföderskorna mellan 

- de som födde vaginalt och de som födde med kejsarsnitt? 

- de som hade barnet hud mot hud efter förlossningen och de som inte hade det? 

- de som vårdades tillsammans med sitt barn på uppvakningsavdelning och de som inte 

gjorde det? 

- de som ammade inom två timmar och de som inte gjorde det? 

- de vars barn fått tillmatning på BB och de vars barn inte fått det? 

- de som fått handgriplig hjälp vid amning och de som inte fått det? 

 

2. METOD   
 

2. 1. Design 

För detta arbete valdes en kvantitativ longitudinell design då information inhämtades under två 

tillfällen (Polit & Beck, 2010), med ett intervall på nio till tolv månader. 
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2. 2. Urval 

Data insamlades under två tillfällen. Urvalet var icke slumpmässigt konsekutivt eftersom alla 

individer som uppfyllde inklusionskriterierna i en tillgänglig population under ett visst 

tidsinvervall tillfrågades (Polit & Beck, 2010). Urvalet bestämdes vid det första 

insamlingstillfället under våren 2013 vid ett stort sjukhus i Mellansverige och 63 mammor 

uppfyllde inklusionskriterierna. Bortfallet blev elva till antal, vilket resulterade i att 52 mammor 

deltog i studien. Vid det andra insamlingstillfället på samma urval efter nio till tolv månader, var 

det två mammor som inte svarade och därmed deltog 50 mammor i studien. Inklusionskriterier 

var att deltagarna skulle vara förstföderskor som fött vaginalt eller med kejsarsnitt, att de fött 

barn på ett universitetssjukhus i mellersta Sverige och att de kunde läsa och skriva svenska. 

Barnen skulle vara fullgångna (37 + 0 till 41 + 6 gestationsveckor) och ha vårdats på BB efter 

förlossningen. Exklusionskriterierna var mammor som bestämt sig för att inte amma sitt barn, 

mammor med diabetes, mammor till barn som var lätta för tiden, barn som hade vårdats på 

neonatalavdelning, barn som hade Downs syndrom eller läpp- käk- eller gomspalt. 

 

2. 3. Datainsamlingsmetod 

Frågeformuläret vid första insamlingstillfället innehöll 43 frågor (se bilaga 1) och utformades 

och insamlades av två barnmorskestudenter, med stöd av deras handledare vid Institutionen för 

kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Frågorna rörde inledningsvis mammans ålder 

och sysselsättning samt omständigheter kring barnets födelse och första amning. Resten av 

formuläret innehöll bland annat frågor om hudnära vård, bröstmjölksersättning samt hur länge 

mammorna hade för avsikt att amma exklusivt och partiellt. Slutligen fick mammorna skatta från 

ett till tio poäng, om de fått den amningshjälp som de önskade. Ett på skalan innebar att de inte 

instämde alls, tio att de instämde helt och hållet. Skattningen gjordes med hjälp av Likertskalan, 

vilken låter respondenten ta ställning till påståenden som beskriver ett ämne ur olika synvinklar 

(Polit & Beck, 2010). Formuläret pilottestades på nio mammor och reviderades. Det granskades 

sedan av en ämneskunnig inom neonatalvård och BFHI. 
 

Det andra frågeformuläret (se bilaga 2) utformades av barnmorskestudenternas handledare som 

var en doktorand och en forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala 

universitet. Detta formulär innehöll inledningsvis två frågor angående barnets ålder och kön. 



 
 

9 

Vidare följde tretton frågor om amningsdurationen, hur amningen fungerat, upplevelsen av hjälp 

och stöd under vistelsen på BB samt hur mammorna trivts med att amma. De två sistnämnda 

frågorna besvarades även de med hjälp av Likertskalan. 

  
Ytterligare medicinska uppgifter hämtades av barnmorskestudenternas handledare ur 

mammornas och barnens journaler, så som barnets viktnedgång, tillmatning, mammans 

amningstankar under graviditeten, om värkstimulering och/ eller epiduralbedövning använts och 

eventuell stor blödning i samband med förlossningen. 

 

2. 4. Tillvägagångssätt 

Deltagarna tillfrågades av personal i samband med utskrivning från BB om de ville delta i en 

studie och informerades samtidigt om att vissa uppgifter skulle hämtas ur journalen samt att en 

uppföljning per telefon planerades (se bilaga 3). Samtycket som lämnades från mammorna var 

skriftligt och inkluderade även den uppföljande intervjun. Mammorna informerades om att de 

när som helst kunde avbryta deltagandet. Det första frågeformuläret fick mammorna svara på 

innan hemgång från BB och lägga i ett kuvert som de rekommenderades att försegla innan det 

lämnades till vårdpersonalen vilka förde det vidare till barnmorskestudenterna. Enkäterna 

kodades så att deltagarna avidentifierades under datahanteringen. Kodnyckeln förvaras inlåst i ett 

skåp och endast behöriga personer kan ta del av den. Nio till tolv månader efter vistelsen på BB 

kontaktades mammorna via telefon och tillfrågades om de ville delta i uppföljningsstudien. Två 

av de 52 mammorna som deltagit vid första datainsamlingstillfället svarade aldrig. Således 

deltog 50 mammor i studien (se bilaga 2). Telefonintervjuerna genomfördes och enkäterna 

ifylldes av de som utformat enkäten.  

 

Inmatning av data från det andra frågetillfället, samkodning, bearbetning och analys av data från 

samtliga insamlingstillfällen genomfördes av författarna till denna uppsats. 

 

2. 5. Bearbetning och analys 

Genom kodning kopplades respondenternas svar från första respektive andra frågeformuläret 

samman. Svaren matades sedan in i och analyserades med hjälp av analysprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS, 2.0). Frågeställningarna ett till fyra besvarades med hjälp 
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deskriptiv analys utifrån svaren på fråga elva i det första formuläret (se bilaga 1) samt frågorna 

ett till sex och fråga tolv i det andra formuläret (se bilaga 2). Frågeställning fem undersökte ett 

samband där en variabel mättes med ordinalskala, och besvarades därför med icke parametrisk 

statistik, efter Spearmans rangkorrelationstest. Sigifikansnivå (p) för att identifiera ett eventuellt 

samband bestämdes till p < 0,05. Frågeställning sex undersökte skillnaden mellan två olika 

grupper och eftersom grupperna var små och data ej förväntades vara normalfördelade valdes 

Mann-Whitney U-test som är ett icke parametriskt test (Ejlertson, 2012; Polit & Beck, 2010). 

Frågeställning fem och sex besvarades utifrån svaren på frågorna nio, elva, femton, sjutton, 

tjugotvå och tjugofyra, i det första formuläret (se bilaga 1), frågorna ett till sex och tolv i det 

andra formuläret (se bilaga 2) samt med hjälp av journalgranskning. 

 

2. 6. Forskningsetiska överväganden 

Studien godkändes av verksamhetschefen vid den klinik där stora delar av data samlades in. Alla 

deltagare gavs i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor § 16 

(Svensk författningssamling [SFS], 2003:460) information om studiens övergripande plan och 

syfte. Vidare fick alla deltagare lämna sitt samtycke och samtliga gavs möjlighet att när som 

helst avbryta sitt deltagande. Eftersom deltagandet var fritt att avbryta bör ingen ha känt sig 

tvungen att fortsätta delta. Sedan år 2008 avser begreppet forskning inte de arbeten som utförs 

inom ramen för högskoleutbildning. Således behövde denna studie inte genomgå någon etisk 

prövning (CODEX, 2015). Eftersom enkäterna kodades, hanterades inga direkta personuppgifter. 

Något som ur en etisk synvinkel kunde uppfattas som negativt med detta arbete var att den 

nyblivna mamman skulle kunna känna sig granskad, i ett för henne utsatt läge, trots att 

frivillighet och anonymitet rådde. Om resultatet skulle påvisa brister i vården som ges, skulle 

personalen kunna känna sig kritiserad. I övrigt ses inga etiska problem. Något som kunde 

uppfattas som en vinning var att denna uppsats syftade till att undersöka det stöd som den 

nyblivna mamman och barnet erbjudits på BB samt om de omvårdnadsåtgärder som 

genomfördes hade något samband med amningsdurationen. Detta skulle i sin tur kunna öka 

förståelsen hos vårdpersonalen och leda till ett bättre omhändertagande av både mamma och 

barn. Forskningen genomfördes med respekt för varje deltagares människovärde och tar hänsyn 

till mänskliga fri- och rättigheter. 
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3. RESULTAT 
 

Vid uppföljningstillfället valde två mammor att inte delta, således deltog 50 mammor vilka var 

mellan 21 och 42 år gamla och medelåldern var 29 år. En av mammorna rökte under 

graviditeten, ett par slutade när de fick veta att de var gravida och de andra var rökfria. Samtliga 

var gifta eller sammanboende med sin partner. Nästan alla arbetade eller studerade innan barnets 

födelse och drygt hälften var högskoleutbildade. Vaginal förlossning förekom hos 39 mammor 

och elva födde med kejsarsnitt. Barnens ålder var vid uppföljning mellan nio och tolv månader.  
 

3. 1. Exklusiv amning 

Vid uppföljningstillfället hade alla mammor slutat amma exklusivt. En sammanställning över 

exklusiv amningsduration kan ses i tabell 1. Den mamma som ammade exklusivt längst tid 

gjorde detta i åtta månader. Det vanligaste värdet, typvärdet för exklusiv amningsduration var 

fyra månader, vilket omfattade 13 (26 %) av uppsatsens mammor. Medianen var tre månader och 

tre veckor.  

 

3. 2. Partiell amning 

En sammanställning över partiell amningsduration kan ses i tabell 1. Vid uppföljningstillfället 

skedde all partiell amning i form av amning, och inte i form av exempelvis flaskmatning. Två 

mammor ammade aldrig partiellt då de övergick direkt från exklusiv amning till att helt sluta 

amma, detta när barnet var två veckor, respektive tre månader. Det äldsta barnet som ammade 

partiellt var tolv månader. Typvärdena för partiell amningsduration var sju månader och nio 

månader och medianen var åtta månader.   

 

Den vanligaste orsaken som mammorna uppgav till varför de slutat att amma, partiellt eller 

exklusivt, var att bröstmjölken tog slut (n =15, 30 %). Tretton mammor (26 %) uppgav 

individuella orsaker till att sluta amma. Tolv mammor (24 %) uppgav att barnet aldrig var nöjt, 

och tio mammor (20 %) att barnet inte längre ville amma, som orsaker till att sluta. 
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Av de mammor som fortfarande ammade partiellt vid uppföljningen avsåg de flesta att fortsätta 

amma tills barnet uppnått en ålder av 12 månader (n = 9). En mamma (2 %) hade för avsikt att 

amma tills barnet var 24 månader. 

 
 Tabell 1. Amningsduration (N = 50) 

Andel 

ammade barn 

 vid åldern 

Exklusiv 

amning 

n             % 

Partiell amning 

 

n            % 

Exklusiv eller 

partiell amning 

n           % 

Helt slutat 

amma 

n             % 

En vecka 43 86 7 14 50 100 - - 

Två månader 29 58 19 38 48 96 2 4 

Fyra månader 25 50 17 34 42 84 8 16 

Sex månader 4 8 33 66 37 74 13 26 

Nio månader - - 23 46 23 46 27 54 

 

 

3. 3. Skattning av hjälp och stöd vid amningsstart på BB 

På frågan om mammorna var nöjda med den hjälp och det stöd som givits på BB vid 

amningsstart svarade över hälften att de helt och hållet fått den amningshjälp de önskade. Det vill 

säga tio poäng på skattningsskalan. Som lägst skattades sex poäng på skalan. Skattningen 

presenteras i tabell 2.  

 

3. 4. Skattning av hjälp och stöd på BB nio till tolv månader efter amningsstart   

Nio till tolv månader efter amningsstart skattades hjälp och stöd lägre än vid det första 

frågetillfället. Vid uppföljningen skattade färre mammor det högsta värdet på skalan. Vid detta 

tillfälle skattades det lägsta värdet på skalan av en mamma. Skattningen presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Skattning av hjälp och stöd vid amningsstart på BB, lägsta värde: 1, högsta värde: 10  

Skattad amningshjälp 

 

Vid utskrivning 

(N = 50) 

Vid uppföljning 

(N = 50) 

Median 10 8 

Variationsvidd 6-10 1-10 

Typvärde 10 10 

Kvartilavstånd 2  4 

 

3. 5. Skattning av amningshjälp på BB i samband med amningsstart 

Inget samband påvisades mellan varken den exklusiva (p = 0,829, r = – 0,031) eller partiella  

(p = 0,416, r = – 0,117) amningsdurationen och skattningen av det stöd och den hjälp som givits 

på BB. 

 

3. 6. Vaginal födsel och kejsarsnitt 

Skillnaden i exklusiv amningsduration mellan de som fött med kejsarsnitt (n = 11) och de som 

fött vaginalt födsel(n = 39) var statistiskt signifikant (p = 0,015, Z = – 2,429) och visade att de 

som fött med kejsarsnitt ammade kortare exklusivt. Den exklusiva amningsdurationen vid 

kejsarsnitt var i median två veckor och den exklusiva amningsdurationen vid vaginal födsel var i 

median fyra månader.   

 

Skillnaden i partiell amningsduration mellan de som fött med kejsarsnitt och de som fött vaginalt 

var även den statistiskt signifikant (p = 0,018, Z = – 2,367) och visade att de som fött med 

kejsarsnitt ammade kortare partiellt. Den partiella amningsdurationen vid kejsarsnitt var i median 

fyra månader och två veckor och den partiella amningsdurationen vid vaginal födsel var i median 

åtta månader och en vecka. 

 

3. 7. Tidig kontakt hud-mot-hud  

Resultatet påvisade ingen skillnad i amningsduration mellan den grupp där barnet lagts hud mot 

hud direkt efter födseln (n = 44) och den där barnet inte lagts hud mot hud (n = 6). Varken 
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exklusiv amning (p = 0,683, Z = – 0,408) eller partiell amning (p = 0,431, Z = – 0,787) skilde sig 

åt mellan grupperna. 

 

3. 8. Samvård mellan mamma och barn 

Ingen skillnad i exklusiv amningsduration (p = 0, 256, Z = – 1,135) sågs mellan de mammor som 

haft sitt barn hos sig när de vårdats på uppvakningsavdelningen (n = 3) och de mammor som inte 

haft det (n = 10). Det fanns en skillnad i partiell amningsduration mellan grupperna (p = 0,034, Z 

= – 2,119). Mammor som haft sitt barn hos sig ammade kortare partiellt.  

 

3. 9. Amning inom två timmar efter födseln 

Vid en jämförelse mellan barnen som ammats inom två timmar (n = 29) och de som inte gjort det 

(n = 20) sågs ingen skillnad vare sig i exklusiv amningsduration (p = – 0,130, Z = – 1,513) eller i 

partiell amningduration (p = 0,696, Z = – 0,391). 

 

3. 10. Tillmatning på BB  

En skillnad i exklusiv amningsduration sågs mellan de grupper där barnet fått (n = 16) eller inte 

fått (n = 34) tillmatning på BB (p = 0,008, Z = – 2,662). De som hade fått tillmatning ammades 

exklusivt kortare. Den exklusiva amningsdurationen för de som hade fått tillmatning var i 

median en halv månad och den exklusiva amningsdurationen för de som inte fått tillmatning var i 

median fyra månader. Ingen skillnad sågs i partiell amningsduration (p = 0,507, Z = – 0,664). 

 

3. 11. Handgriplig amningshjälp 
Ingen skillnad i amningsduration sågs mellan den grupp där personalen vidrört barnet i samband 

med att mamman fått amningshjälp (n = 18) och den grupp där personalen inte gjort det (n = 4), i 

vare sig i exklusiv amningsduration (p = 0,115, Z = – 1,575) eller i partiell amningsduration  

(p = 0,302, Z = – 1,032). 

 

Det sågs ingen skillnad i amningsduration mellan den grupp där mammorna fått sina bröst 

vidrörda i samband med amningshjälp (n = 41) och den grupp där mammorna inte fått det  
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(n = 9), vare sig i exklusiv amningsduration (p = 0,540, Z = – 0,613) eller i partiell 

amningsduration (p = 0,959, Z = – 0,051). 

 

4. DISKUSSION 

 

4. 1. Sammanfattning 

I denna studie av förstföderskor var typvärdet för exklusiv amningsduration fyra månader och för 

partiell amningsduration var typvärdena sju och nio månader. Medianen för exklusiv 

amningsduration var tre månader och tre veckor och för partiell amningsduration var medianen 

åtta månader. Hjälp och stöd på BB skattades högre av mammorna vid det första frågetillfället, 

direkt efter amningsstart, men påvisades inte ha något samband med amningsdurationen. 

Faktorer i vården såsom; hudnära vård, amning inom två timmar eller handgriplig amningshjälp, 

bidrog inte till någon skillnad i amningsduration. Barn som fått tillmatning på BB hade en 

kortare exklusiv amningsduration och de mammor som fött med kejsarsnitt hade kortare 

amningsduration såväl exklusivt som partiellt.  

 

4. 2. Resultatdiskussion 

 

4. 2. 1. Exklusiv och partiell amningsduration 

Det visade sig tydligt att den specifika tidpunkt då flest mammor, (n = 13, 26 %), valde att 

introducera något annat än bröstmjölk, var när barnet uppnått en ålder av fyra månader. Detta 

skulle kunna bero på Livsmedelsverkets rekommendationer (2014) om att små smakprov kan ges 

från fyra månaders ålder. Medianåldern hos barnet vid avslutad exklusiv amning i denna uppsats 

var tre månader och tre veckor, således ännu kortare än rekommenderat (Livsmedelsverket, 

2014). Ingen vidare förklaring till detta kunde ses. 
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Jämfört med nationell statistik (Socialstyrelsen, 2014) var den exklusiva amningsfrekvensen i 

denna uppsats högre vid en vecka, men lägre vid två, fyra och sex månader. Vid nio månader var 

den endast en halv procentenhet lägre. Den partiella amningsfrekvensen i denna uppsats var 

högre vid alla tidpunkter utom vid en vecka, då den var en halv procentenhet lägre än statistiken 

från Socialstyrelsen (2014). Den totala amningsfrekvensen, av all exklusiv eller partiell amning, 

var i denna uppsats vid alla tidpunkter högre än enligt Socialstyrelsen (2014). 

 

Att resultatet i denna uppsats skiljde sig från statistiken från Socialstyrelsen (2014) skulle kunna 

förklaras med att denna uppsats undersökte amningsduration specifikt hos förstföderskor och att 

Socialstyrelsen redovisar data över både först- och flerföderskor. Enligt Hackman et al. (2015) 

har förstföderskor generellt sett en kortare amningsduration än flerföderskor. En annan förklaring 

är att denna uppsats exkluderade de mammor som planerade att inte amma. Detta skulle kunna 

förklara varför den totala amningsfrekvensen i denna uppsats vid alla tidpunkter var cirka fem till 

tio procentenheter högre än enligt Socialstyrelsen (2014). Socialstyrelsen för även statistik på 

amningsfrekvensen vid 12 månader men eftersom endast ett barn var 12 månader vid 

uppföljningstillfället kunde det inte inkluderas i denna uppsats. Ytterligare en faktor som skulle 

kunna förklara varför siffrorna skiljer sig från Socialstyrelsens (2014) är vald redovisningsform. 

Redovisningsformen påverkade den rapporterade frekvensen mest vid fyra månader, eftersom en 

dryg fjärdedel, hela 26 % introducerade annan mat till barnet när det var fyra månader gammalt.  

 

4. 2. 2. Skattat stöd på BB och skattat stöd efter nio till tolv månader 

Mammornas skattning av hjälp och stöd som givits av personalen på BB visade sig vara högre 

direkt i anslutning till amningsstart än nio till tolv månader efter utskrivning, då högsta poäng på 

skalan skattades av 31 mammor (62 %) vid det första insamlingstillfället och 14 mammor (28 %) 

vid det andra insamlingstillfället. Ett rimligt resultat då minnesbilden av en upplevelse kan 

förändras med tiden (Ejlertsson, 2005). Vid båda mättillfällena skattades upplevelsen av hjälp 

och stöd relativt högt (se tabell 2).  

 

Enligt Palmér et al. (2010) är stöd och bekräftelse från vårdgivaren betydelsefullt för mammans 

välbefinnande och för en lyckad amning, medan olika råd och instruktioner kan generera en 

misstro till egenvårdsförmågan och till vårdgivaren. I ytterligare en studie av Palmér et al. (2012) 
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beskrivs att svårigheter i samband med amningsstart bidrar till känslor av ensamhet, värdelöshet 

och misslyckande samt en försvårad relation till barnet. I denna uppsats, kan det av den höga 

skattningen av stöd och hjälp att döma, tänkas att mammorna i mindre utsträckning utvecklat 

negativa upplevelser vid amningsstart, och därmed fått en bättre chans att utveckla sin 

egenvårdsförmåga till amning.  

 

4. 2. 3. Amningsduration och skattat stöd  

Amningsstöd från personalen och utbildning i olika form bidrar till mer och längre exklusiv 

amning (Sigia & Rosenberg, 2014; Fu et al., 2014; Renfrew et al., 2012; Blixt et al., 2014; 

Ekström et al., 2012). Enligt Orem (Kristoffersen et al., 2009) är det sjuksköterskans uppgift att 

bland annat utveckla patientens egenvårdsförmåga och att kompensera för den där den brister. 

Egenvårdsförmågans betydelse för amning belyses av Kronoborg & Væth (2004) och är enligt de 

Jager et al. (2014) den enda faktorn som direkt kan associeras med amningsduration.  

 

Trots goda belägg sågs inget samband mellan upplevt stöd och amningsduration i denna uppsats. 

Det kan bero på att samtliga mammor tycks ha fått stöd i någon form, och att skattningen av 

detta stöd generellt var hög (se tabell 2) vilket tyder på att de flesta mammor var nöjda med det 

stöd de fick på BB. Med anledning av den relativt homogena skattningen är det svårt att urskilja 

och analysera skillnader i upplevelsen av stöd. Då stöd i någon form har givits till så många, har 

skillnad i amningsduration mellan stöd i olika utsträckning, inte kunnat identifieras.  

 

4. 2. 4. Vaginal födsel och kejsarsnitt 

I enlighet med flera studier (Brown & Jordan, 2012; Hackman et al., 2015; Zanardo et al., 2011) 

visade denna uppsats att mammor som fött med kejsarsnitt hade en kortare amningsduration. 

Detta rörde såväl exklusiv som partiell amning, och kan tänkas bero på att barn som fötts med 

kejsarsnitt riskerar att inte samvårdas på uppvakningsavdelningen, och därmed får vänta längre 

på att vårdas hud mot hud (Cantril et al., 2014), vilket kan bidra till sämre förutsättningar för en 

lyckad amning (Moore et al., 2012). Barn som fötts med kejsarsnitt jämfört med barn som fötts 

vaginalt, ges även bröstmjölksersättning i större utsträckning (Zanardo et al., 2011).  
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4. 2. 5. Hudnära vård 

Resultatet i denna uppsats påvisade ingen skillnad i amningsduration om barnet tidig vårdats 

hudnära eller ej. Ett resultat som skiljer sig från fynd av Moore et al. (2012) som menar att tidig 

hudnära vård resulterar i generellt bättre förekomst av flera mått på amning. Cantril et al. (2014) 

finner att praktiserandet av hudnära vård brister på många punkter och att hudnära vård dröjer 

mer än en timme hos nästan en tiondel. Att ingen skillnad påvisades i denna uppsats skulle kunna 

bero på att tidig hudnära vård praktiserades i så stor utsträckning att den faktorn rörde för många, 

och att det totala antalet deltagare var för litet, för att ge utslag.  

 

4. 2. 6. Samvård på uppvakningsavdelning 

De barn som samvårdats med mammorna på uppvakningsavdelningen ammade kortare partiellt 

än de barn som inte samvårdats. Detta resultat skiljer sig mot studien av Moore et al. (2012), som 

visar att samvård och tidig kontakt med barnet bidrar till en längre amningsduration. Moore et al. 

(2012) specificerar dock inte om amningsdurationen är partiell eller exklusiv. I denna uppsats 

sågs ingen skillnad i exklusiv amning mellan de som samvårdats och de som inte gjort det. Detta 

kan tyckas vara märkligt då främst den exklusiva amningen skulle kunna bli kortare om barnet 

ges tillmatning för att det inte är hos sin mamma, och sedan fortsätter att få det hemma. Dock var 

det endast 13 mammor i denna uppsats som vårdades på en uppvakningsavdelning, varav tre 

samvårdades, vilket alltså innebär ett väldigt svagt underlag för att kunna göra en riktig analys.  

 

4. 2. 7. Tidig amning 

Ingen skillnad i amningsduration sågs mellan de mammor som ammat inom två timmar och de 

som inte gjort det. Detta resultat skiljer sig från resultat av Ekström et al. (2003) som visar att de 

mammor som haft en tidig första amning har en längre amningsduration. Vidare rekommenderar 

WHO (2009) att amma vid barnets första vakenhetsperiod, vilket brukar ske inom de första 

timmarna. Ekström et al. (2012) menar dock att mammor som vårdats av personal som fått 

särskild utbildning, tenderar att amma längre, även i de fall då den första amningen inte skett 

inom två timmar. Det är således möjligt att personalens inverkan spelar en viktigare roll för 

amningsdurationen än tidig amning. Med tanke på just upplevelsen av stöd (se tabell 2) är det 
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möjligt att det fanns andra faktorer även i denna uppsats som var av större betydelsen för 

amningsdurationen än tidig amning. 

 

4. 2. 8 Barnet fått tillmatning enligt journalanteckning  

WHO (2009) rekommenderar att undvika att ge bröstmjölksersättning utan medicinsk indikation. 

Enligt Ekström et al. (2003) blir amningsdurationen exklusivt såväl som partiellt kortare om 

barnet får bröstmjölksersättning utan medicinsk indikation. Vidare visar samma studie att färre 

barn får bröstmjölksersättning om mamman vårdas av personal som genomgått en särskild 

utbildning. I denna uppsats undersöktes eventuella skillnader i amningsduration mellan de barn 

som fått tillmatning på BB och de som inte fått det, utan hänsyn till om medicinsk indikation 

funnits eller inte. Anledningen till detta var att dokumentationen var så bristfällig att det var svårt 

att urskilja de barn som eventuellt hade en medicinsk indikation. Uppsatsens resultat visade att 

barn som hade fått tillmatning på BB hade en kortare exklusiv amningsduration. Ett rimligt 

resultat om de barn som givits tillmatning på BB fått fortsatt tillmatning hemma. 

 

4. 2. 9. Handgriplig hjälp 

Det sågs ingen skillnad i amningsduration mellan grupperna där handgriplig hjälp förekommit i 

samband med amningshjälp, och där det inte förekommit. Varken i de fall där mamman fått sitt 

bröst vidrört eller där barnet vidrörts. Andelen som givits någon form av handgriplig hjälp var 

dock så stor (n = 41) att det kan ha försvårat möjligheten att urskilja någon differens. Cantril et 

al. (2014) associerar stöd i form av handgriplig hjälp med sämre tidig amning. Handgriplig hjälp 

har heller inte visats ha någon positiv effekt på amningsdurationen (Law et al., 2007).   

 

Palmér et al. (2010; 2012) har beskrivit att vårdgivares olika arbetssätt, bland annat kring 

användandet av handgriplig hjälp eller inte, kan skapa förvirring och tvekan hos mamman, vilket 

kan försämra hennes förutsättningar att lära sig tyda barnets signaler. Palmér et al. (2012) har 

utifrån sin studie dragit slutsatsen att handgriplig hjälp kan försvåra mammans möjligheter till 

interaktion med barnet samt ger upphov till tvivel på vårdgivarens förmåga. Resultaten från 

Palmér et al. (2010; 2012) indikerar alltså att ofrivillig handgriplig hjälp kan försvåra och 

försämra amningsupplevelsen för mamman. Något samband mellan amningsupplevelse och 
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handgriplig hjälp undersöktes inte i denna uppsats, men hade vid vidare eftertanke varit 

intressant att studera.  

 

4. 2. 10. Resultatets betydelse utifrån olika perspektiv  

Resultatet i denna uppsats anses vara värdefullt för mamma och barn, vilka uppnår individuella 

positiva hälsoeffekter av amning, såväl som för vårdpersonal och samhälle, där vinningar inom 

folkhälsa kan nås med hjälp av kunskap om faktorer som påverkar amning. Denna kunskap är 

aktuell för vårdpersonal som träffar mamman under graviditeten, i samband med förlossning, i 

anslutning till amningsstart och under tiden på BB. Vidare kan resultatet genom en ökad 

förståelse hos sjuksköterskor inom barnhälsovården i öppen- såväl som slutenvård, bidra till att 

extra stöd i enlighet med Orems teori (Kristoffersen et al., 2009) ges till de mammor som 

exponerats för faktorer som riskerar att försvaga förmågan till egenvård och påverka amningen 

negativt. Denna uppsats styrker den redan kända kunskapen om vikten av välfungerande amning, 

följsamhet till de tio stegen för lyckad amning och vårdpersonalens centrala roll i denna process. 

 

4. 2. 10. 1. Hälsa, individ och profession 

Trots att resultatet inte påvisade något samband mellan skattningen av stöd och amningsduration 

anses detta samband utifrån bakgrunden i denna uppsats ändå vara viktigt. I sin professionella 

yrkesroll har sjuksköterskan en betydelsefull uppgift att, i enlighet med Orems teori om egenvård 

(Kristoffersen et al., 2009), också stötta de mammor som upplever svårigheter kring amningen 

och hjälpa även dem att upprätthålla hälsa. Ett allt för stort framhävande av de positiva 

aspekterna och välviljan i att varje mamma ska amma sitt barn i så stor utsträckning som möjligt, 

riskerar att skapa stigmatisering kring, och att ytterligare problematisera, “misslyckad” amning. 

Det strider mot den etiska koden från International Council of Nurses (ICN) (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007) att inte vara lyhörd för varje mammas individuella upplevelse av 

amning. Det är av stor vikt att i varje nytt möte med en mamma se henne som en unik individ, 

trots strävan efter att i miljön, på ett samhällsplan, såväl nationellt som globalt, maximera 

amningsfrekvensen. 
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4. 2. 10. 2. Samhälle och miljö 

Uppdaterad kunskap om amning är väsentligt för samhälle och individ. Orem betonar vikten av 

att utveckla hälsosamma levnadsmönster och vanor, men anser att allt detta ansvar inte kan 

tillskrivas hälso- och sjukvården (Kristoffersen et al., 2009). Den största delen av amningen sker 

i hemmet och är som bekant associerad med mammans egenvårdsförmåga och autonomi. Därför 

är det positivt för mamman om hon med stöd från vården också i den omgivande miljön själv 

kan tillgodogöra sig den aktuella kunskap som krävs för att på bästa sätt initiera och upprätthålla 

förmåga till amning. Sjuksköterskans ansvar är enligt Orem (Kristoffersen et al., 2009) sedan att 

hjälpa till att utveckla denna förmåga. Den svenska amningsfrekvensen är, trots sjunkande 

siffror, med internationella mått hög. Det borde vara av hög prioritet att mammor världen över 

ges möjlighet att på bästa sätt tillvarata sin egenvårdsförmåga till amning. De två begreppen 

hälsa och miljö som Orem diskuterar (Kristoferssen el al., 2009) blir associerade med vinningar 

inom folkhälsa om vården och samhället gemensamt kan bidra till att stötta varje mamma till att 

amma i den utsträckning hon själv önskar.  

 

4. 2. 10. 3. Etiska aspekter 

Att kejsarsnitt visade sig leda till en kortare amningsduration hos uppsatsens mammor väcker 

tankar kring om det är etiskt rätt mot barnet att mamman får välja förlossningssätt. Å andra sidan 

kan det ifrågasättas om en längre amningsduration ska få styra valet av förlossningssätt. Även 

vårdrutinerna vid kejsarsnitt kan diskuteras ur ett etiskt perspektiv. Orems tanke om egenvård är 

väl överensstämmande med det moderna samhällets förväntningar på individens självständighet 

(Kristoffersen et al., 2009). Om valet av förlossningssätt ska vara fritt, men olika förlossningssätt 

utgör ett hinder för lika vård till alla, är det då rätt att från vårdens sida erbjuda möjlighet till ett 

fritt val? Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det i slutändan vårdgivaren som ansvarar för att se 

till att vården som ges är likvärdig (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763). Trots att det 

finns kunskap om att kejsarsnitt påverkar amningsdurationen negativt, är det inte heller alltid rätt 

eller möjligt att undvika kejsarsnitt som förlossningssätt. Om vårdgivaren alltid tog sitt fulla 

ansvar för lika vård borde valet av förlossningssätt inte komma att påverka amingsdurationen i 

någon större utsträckning. Att sjuksköterskan enligt Orems teori (Kristoffersen et al., 2009) ska 

kompensera för egenvårdsförmåga är av ännu större vikt hos dessa mammor där kejsarsnitt 

medför en risk att egenfårdsförmågan brister.  
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De medicinska vinsterna av amning främjar den biologiska bilden av mammarollen, men kan 

utmanas av strävan efter att båda föräldrarna ska vara helt jämställda. I denna uppsats fanns en 

kortare exklusiv amningsduration hos de som givits tillmatning på BB. Utifrån tidigare forskning 

är det också möjligt att associera tillmatning till partiell amningsduration. I både de fall där 

föräldrarna har en samkönad relation, och i de fall där pappan i alla aspekter vill vara lika 

delaktig som mamman, kan amningen som fenomen komma att ifrågasättas, till förmån för en 

tillmatningsmetod där föräldrarna kan vara lika delaktiga. I dessa situationer är det 

sjuksköterskans ansvar att enligt Orem (Kristoffersen et al., 2009) stötta båda föräldrarna att på 

bästa sätt fortsätta utveckla sin egenvårdsförmåga gentemot sig själv och barnet utan att det ska 

behöva ske på bekostnad av amningen. 

 

4. 3. Metoddiskussion 

 

4. 3. 1. Metod och utformning 

Frågeställningarna kunde besvaras utifrån frågorna och svaren på enkäterna samt utifrån de 

granskade journalerna. Uppsatsens longitudinella design möjliggjorde att det efterfrågade 

resultatet över tid kunde nås. Med hjälp av handledare och hennes kollega som gjorde 

journalgranskningen gavs tillgång till ett stort och omfattande datamaterial. Att enkäterna 

utformades av ovan nämnda personer med kunskap inom området amning och kvinnors och 

barns hälsa, och inte av författarna till denna uppsats, bidrog till att validiteten och reliabiliteten 

ansågs vara hög. Den första enkäten som insamlades av barnmorskestudenterna pilottestades 

även på nio kvinnor och reviderades därefter så att ett par frågor togs bort, vilket medförde ett 

mer tillförlitligt mätinstrument. Samma enkät granskades av en sakkunnig inom området amning 

och BFHI. Likertskalan som användes i enkäterna är ett vedertaget mätinstrument (Polit & Beck, 

2010). 

 

Utifrån syftet med denna uppsats hade frågorna angående amningsduration med fördel kunnat 

utformas på ett sätt som gjort det lättare att jämföra resultatet med Socialstyrelsens statistik 

(2014) över amningsduration. Exempelvis genom att istället för att efterfråga när amningen 

upphörde, formulera frågan så att svaret angav om amning pågick vid en viss tidpunkt. För att 
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kunna redovisa resultatet likt Socialstyrelsen behövde vissa värden i resultatet tolkas. De 

mammor som svarade att barnet slutade amma exklusivt vid en viss ålder räknades ändå in i 

gruppen som fortfarande ammade vid samma ålder, eftersom de inte nödvändigtvis fortsatte 

amma till nästa redovisade tidpunkt.  

 

4. 3. 2. Genomförande 

Att barnen var i olika åldrar och att alla inte hade slutat amma partiellt vid det andra 

frågetillfället kom att begränsa fastställandet av den partiella amningsdurationen. Då 30 % 

fortfarande ammade partiellt kunde amningsdurationen för denna andel som längst bestämmas 

till barnets ålder vid uppföljningen. Det är inte omöjligt att resultatet av jämförelser i, och 

samband med partiell amning skulle sett annorlunda ut om dessa 15 mammor hade följts upp 

efter avslutad partiell amning. En senare uppföljning hade också gjort profilen över avslutad 

amning mer precis. 

 

4. 3. 3. Bias 

En situation av beroendeförhållande kan ha förekommit vid det första frågetillfället då deltagarna 

besvarade enkäten när de fortfarande var kvar på sjukhuset. Tanken var att deltagarna skulle få 

besvara enkäten i fred, men eftersom data redan var insamlat vid uppsatsens start fanns ingen 

möjlighet för författarna att kontrollera omständigheterna vid datainsamlingen. Den tilltänkta 

avskildheten från författare och personal vid detta frågetillfälle, kan dock tänkas ha lett till 

mindre risk för bias än vid det andra frågetillfället, där deltagarna blev intervjuade över telefon, 

och inte själva fyllde i enkäterna. Det är inte omöjligt att deltagarna då förskönat sina svar, för att 

vara den som hållit i intervjuerna till lags. Eftersom deltagarna informerades om möjligheten att 

när som helst avbryta sitt deltagande tros ingen som medverkade vid första frågetillfället ha känt 

sig tvungen att medverka vid uppföljningen. En svaghet var att författarna inte själva höll i 

telefonintervjuerna, utan endast analyserade de nedskrivna svaren på enkäterna. Detta medförde 

att vissa svar som var otydligt ifyllda fick tolkas vid inmatning av data, vilket kan ha påverkat 

resultatet.  
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4. 3. 4. Tillförlitlighet, validitet och reliabilitet 

Trots styrkan att samtliga förstföderskor som uppfyllde inklusionskriterierna vid den aktuella 

tidsperioden tillfrågades om att delta hade fler deltagare varit att önska. Flera av uppsatsens 

resultat ansågs vara osäkra för att antalet deltagare var för litet. Ett större antal deltagare hade 

varit till nytta då många av frågeställningarna syftade till att identifiera skillnader mellan 

grupper. Detta för att tydligare identifiera och stärka skillnader. Alla analyserna i frågeställning 

sex utom amning inom två timmar hade få deltagare i de olika grupperna som jämfördes. Vissa 

analyser kan ha genererat missvisande resultat med anledning av att vissa grupperna hade färre 

än tio deltagare, vilket inte bör utgöra ett underlag för statistisk analys. Resultatet kunde varit av 

högre extern validitet och mer generaliserbart för Sverige om uppsatsen haft fler deltagare samt 

om deltagare från fler sjukhus hade inkluderats. Den interna validiteten ansågs vara hög då 

bortfallet var lågt och urvalsgruppen bestod av förstföderskor, vilket stämde överens med syftet. 

 

Tillförlitligheten i de data som samlades in vid uppföljningen kontrollerades genom att all 

datahantering gjordes av studiens båda författare, vilka turades om att göra analyser i SPSS och 

att skriva av resultat till Excel och Word. Upprepade genomläsningar av resultatet gjordes för att 

kontrollera att inga värden fallit bort eller skrivits av fel. Resultatets tolkning och innebörd 

diskuterades vid upprepade tillfällen under arbetets gång för att säkerställa att inga viktiga 

infallsvinklar förbisågs eller glömdes. Således minskade risken för olika tolkningar, och 

tillförlitligheten stärktes. 

 

För att reliabiliteten ska anses vara hög bör resultatets olika delar stämma internt. Eftersom 

enkäterna tillät både kryss- och fritextsvar fanns viss motstridighet i svaren. I ett av svaren hade 

exempelvis en av deltagarna skattat tio poäng på skalan som rörde frågan om amningshjälp, men 

däremot lämnat kommentaren “fick inte alls önskad hjälp”. Detta kan vara ett uttryck för att 

svaren ifyllts för snabbt, eller att skattningsskalorna missförståtts. Hit kan ofullständigt ifyllda 

svar och delar av det interna bortfallet härledas.  
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4. 3. 5. Behov av vidare forskning 

Vidare forskning inom området amning, amningsduration och stöd vid amning anses vara av 

betydelse. Detta för att tydligare kartlägga olika och ytterligare faktorers påverkan på 

amningsdurationen, i synnerhet handgriplig hjälp, samt för att få fram ett mer generaliserbart 

resultat. 

 

4. 3. 6. Kliniska implikationer 

Resultatet i denna uppsats kan tänkas bidra till ökad kunskap om amning och faktorer som 

påverkar amning och amningsduration. Kunskapen kan vara av värde för vårdpersonal som 

träffar mamman under graviditeten, förlossningen och under tiden på BB, såväl som under 

småbarnstiden. I det långa loppet skulle detta kunna bidra till en ökad folkhälsa.     

 

4. 4. Slutsats 

Medianen för exklusiv amningsduration var tre månader och tre veckor och medianen för partiell 

amningsduration var åtta månader. Det stöd och den hjälp som givits under vårdtiden på BB 

skattades högt. De faktorer som inverkade negativt på amningsdurationen var om barnet hade fått 

tillmatning på BB och om barnet fötts med kejsarsnitt. Däremot fanns ingen association mellan 

amningsduration och stöd, hudnära vård, amning inom två timmar eller handgriplig hjälp. För att 

undvika de faktorer som påverkar amningsdurationen negativt kan rutinerna kring kejsarsnitt 

behöva förändras. Likaså bör rutinerna för tillmatning ses över då dokumentationen iakttogs som 

bristfällig och många barn kan ha fått tillmatning utan medicinsk indikation. 
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