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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstmjölk har positiv inverkan på nyfödda barns hälsa, särskilt för förtidigt födda 

och sjuka barn. Donation av bröstmjölk ger fler nyfödda barn som behöver vård på sjukhus 

möjligheten att få bröstmjölk som näring under deras första tid i livet. 

Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av att donera bröstmjölk samt att undersöka hur 

kvinnor som donerat bröstmjölk tror att antalet donatorer kan ökas. 

Metod: En kvalitativ enkätstudie. 23 enkäter skickades ut till kvinnor som donerat bröstmjölk 

till Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala under perioden 130831 – 140901.  

Resultat: Kvinnorna hade övervägande positiva upplevelser av att donera bröstmjölk. Den 

främsta anledningen till valet av donation var viljan att hjälpa behövande barn. Det upplevdes 

som positivt att mjölken som blev över kom till användning då många av kvinnorna kände till 

vikten av att barn och speciellt förtidigt födda får bröstmjölk. Något som upplevdes negativt 

var hantering av bröstpumpen samt att det var besvärligt att diska delarna efter användning. 

För att få fler kvinnor att donera bröstmjölk angavs att det kunde bli enklare att donera 

bröstmjölk. Möjligheten till bröstmjölksdonation ansågs behöva bli synligare, med mer 

information samt beskrivningar av den brist som idag råder på bröstmjölk och hur viktig den 

faktiskt är för barnens liv. 

Slutsats: Kvinnornas upplevelser av att donera bröstmjölk var övervägande positiv och många 

kände att det var givande att hjälpa barn. De negativa upplevelserna bestod i att det var en del 

arbete och tid som krävdes för donationerna. För att få fler att donera bröstmjölk krävs mer 

information om möjligheten till donation och betydelsen av bröstmjölk. 

Nyckelord: Bröstmjölk, neonatal, kvinnors upplevelser, förtidigt född 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Breast milk has a positive effect on the newborns health, especially for 

premature and sick infants. The donation of breast milk provides more newborns the 

possibility of receiving breast milk as nourishment during their first period in life. 

Aim: To investigate womens experiences of donating breast milk and to explore how they 

believe the number of breast milk donors can be increased. 

Method: A qualitative questionnaire study. 23 questionnaires were sent out to women who 

donated breast milk to Akademiska Children’s hospital during the period 130831-140901. 

Results: The women mostly had positive experiences of donating breast milk. The main 

reason why they chose to donate breast milk was the desire to help infants in need. The 

positive experiences included that the left over breast milk was used and that many of the 

women were aware of the importance of breast milk for children and especially premature 

infants. Something that was perceived negative was handling the breast pump and that it was 

difficult to wash the parts after use. In order to get more women to donate breast milk they 

stated that it could be made easier. The possibility of breast milk donation needed to be more 

visible, with more information of the shortage that currently prevails in donated breast milk 

and how important it is for the infants’ lives. 

Conclusion: The women’s experiences of donating breast milk were overwhelmingly positive, 

and many felt that it was rewarding to help the infants. The negative perceptions were that 

there were some work and time required for the donations. To get more people to donate 

breast milk more information is needed about the possibility of donation and the importance 

of breast milk. 

Keywords: Human milk, neonatal, women’s experiences, premature 
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BAKGRUND 

Bröstmjölksdonationens historia 

Donerad bröstmjölk är bröstmjölk från en kvinna som inte är biologisk moder till de barn som 

får mjölken. Målgruppen för användning av donerad bröstmjölk är främst förtidigt födda barn 

men även sjuka nyfödda barn (Svensk förening för neonatologi, 2011). 

Sent 1800-tal öppnades den första vårdavdelningen för förtidigt födda barn i Paris med syfte 

att minska den höga spädbarnsdödligheten. Barnen vårdades i den första kuvösen under stabilt 

omgivande temperatur i glasbox med dubbla väggar med inspiration från 

äggkläckningsmaskinen. Något som även sågs öka barnens överlevnad var god omvårdnad 

(såsom t.ex. att barnet vårdades i en lugn miljö och att personalens hygien förbättrades) och 

det fanns tillgång till bröstmjölk även för barn inte ammades. Den första bröstmjölksbanken 

öppnades och bröstmjölken pastöriserades, värmebehandlades för att avdöda bakterier och 

virus (Milerad, 2004). Sedan dess har antalet bröstmjölksbanker ökat i världen. Under tidigt 

1900-tal fann man att bröstmjölkens hade fördelar för sjuka spädbarn, t.ex. att detta kunde 

minska risken för infektioner hos barnet (Jones, 2003). Innan bröstmjölksbankerna öppnade 

fick spädbarnen bröstmjölk från sina mödrar eller från närstående kvinna. Då denna tillgång 

var begränsad uppmanades efterhand fler kvinnor att donera sin mjölk till behövande barn. 

Hanteringen av donerad bröstmjölk var annorlunda jämfört med idag. I Boston hämtades 

bröstmjölken dagligen av personal på bröstmjölksbankerna som bar mjölken tillbaka 

tillsammans med is för att kyla den. De flesta bröstmjölksbanker betalade en liten summa 

pengar för donerad bröstmjölk. De tidiga bröstmjölksbankerna på 1900-talet testade kvinnor 

genom att ta blodprov för att bland annat upptäcka syfilis. Först på 1930 talet blev det möjligt 

att frysa donerad bröstmjölk och få längre hållbarhet. Antalet mjölkbanker ökade stadigt 

världen över fram till utbrotten av humant immunbristvirus; på engelska Human Immuno 

deficiency Virus (HIV) och Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) under 1980-talet 

då många bröstmjölksbanker stängdes av rädsla för smitta. Antalet bröstmjölksbanker har 

dock ökat igen, bland annat då det numera finns bättre möjligheter att screena potentiella 

donatorer (Jones, 2003) och idag finns 27 bröstmjölkbanker i Sverige (Svensk förening för 

neonatologi, 2011).  
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Bröstmjölkens betydelse 

Under normal graviditet (38-42 veckor) har fostret god näringstillförsel via moderkakan fram 

till förlossningen. Under sista trimestern (sista tredjedelen av graviditeten) byggs 

energiförrådet upp hos barnet för att säkerställa att barnet klarar en mycket liten 

näringstillförsel under de första dygnen efter förlossningen, tills moderns mjölkproduktion 

kommer igång efter ca tre dygn (Forsberg & Rasmusson, 2008, Parker, Sullivan, Krueger & 

Mueller, 2015). Barn som föds före graviditetsvecka 37 räknas som förtidigt födda. Till 

skillnad från det fullgångna barnet har Det förtidigt födda barnet har inte byggt upp 

nödvändigt energiförråd och behöver därför tidigt tillmatas med bröstmjölk eller 

modersmjölksersättning, beroende på i vilken graviditetsvecka barnet föds. Detta kan påbörjas 

de första levnadstimmarna, med undantag vid misstanke om missbildning av tarmarna 

(Forsberg & Rasmusson, 2008). Energibehovet hos förtidigt födda barn är stort då de har litet 

energiförråd, stora vätskeförluster och sämre näringsupptag än friska, fullgångna nyfödda 

barn, framförallt beroende på omogenhet. Barnet är i behov av näringsämnen på grund av 

deras snabba tillväxt. Energiförbrukningen hos barnet via matsmältning och andning är hög. 

Barnet förlorar även energi vid förluster av vätska och värme genom huden (Nyqvist, 2013). 

Bröstkörtelutvecklingen hos kvinnor som föder för tidigt är inte är tillräcklig. Brist på 

prolaktin, kortisol och andra hormoner nödvändiga för bröstmjölksproduktion kan leda till 

fördröjd bröstmjölksproduktion (Parker et al., 2015). Fullgångna (38-42 veckor) men sjuka 

nyfödda barn har byggt upp de nödvändiga energidepåerna men kan trots det vara i behov av 

extra energi för att klara av sitt sjukdomstillstånd. De kan vara för sjuka för att orka amma 

eller suga och därför behöva extra hjälp med att få i sig näring (Söderberg, 2008; Forsberg & 

Rasmusson, 2008). 

Bröstmjölk har unika egenskaper och är under den första tiden barnets bästa näring (Tegnell 

& Nordstrand, 2011). Världshälsoorganisationen (WHO)rekommenderar att barn ammas 

exklusivt i sex månader för att sedan komplettera med vanliga föda i två år eller längre 

(WHO, 2003). Bröstmjölk är särskilt viktig för förtidigt födda och sjuka barn eftersom den 

passerar lätt genom magsäck och tarm. Bröstmjölken bidrar till utvecklingen av barnets 

immunförsvar då den innehåller antikroppar som skyddar barnet mot infektioner, bland annat 

immunglobulin som hindrar smittoämnen från att fästa vid magtarmkanalens slemhinnor och 

tränga in i kroppen. Även viktiga fettsyror som bidrar till hjärnans och nervsystemets 

utveckling finns i bröstmjölk och detta kan höra ihop med en bättre psykomotorisk utveckling 

hos barn som får bröstmjölk, särskilt när det handlar om förtidigt födda barn (Nyqvist, 2013).  
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Under första levnadsdygnen och/eller senare under nyföddhetsperioden kan förtidigt födda 

eller sjuka nyfödda barn få donerad bröstmjölk I Sverige sker nästan all hantering av donerad 

bröstmjölk på intensivvårdsavdelningar för nyfödda (Svensk förening för neonatologi, 2011). 

På intensivvårdsavdelningar för nyfödda vårdas barn som föds förtidigt och bland 

annat behöver hjälp med andningen via respirator eller CPAP (övertrycksandning), 

temperaturreglering och närings och vätsketillförsel via sond eller direkt in i blodbanan 

(parenteralt) (Fellman, 2008). Där vårdas även fullgångna barn som av någon anledning 

behöver observeras extra efter förlossningen, tillexempel på grund av infektion, asfyxi 

(syrebrist vid födseln) (Forsberg & Rasmussen, 2008), tidigt debuterande ikterus (gulsot), 

feber, stort viktfall, kramper eller kräkningar (Finnström, 2008). På intensivvårdsavdelningar 

för nyfödda sker övervakning av barnens andningsfrekvens, saturation och blodgas då 

andningssvikt tillexempel kan ha orsakats av att barnet aspirerat mekonium (barnets första 

avföring). Vidare kan bland annat barnets vätskebalans, syra-basbalans, energitillgång via 

blodglukosmätningar, temperatur samt neurologiska status övervakas för att snabbt upptäcka 

och kunna åtgärda eventuella komplikationer (Andréasson, Blennow & Hagberg, 2008). 

Att ge donerad bröstmjölk istället för modersmjölkersättning till förtidigt födda barn kan 

minska antalet dagar som barnet behöver parenteral nutrition eftersom barnet klarar av större 

mängder av mat snabbare vid tillförsel av bröstmjölk än modersmjölksersättning (Tudehope, 

2013) och donerad bröstmjölk minskar risken för att barnet ska drabbas av nekrotiserande 

enterokolit (NEC) (Cristofalo et al., 2013). NEC är komplikation som kan drabba för tidigt 

födda barn och innebär att tarmen blir inflammerad och delar av tarmen kan gå i nekros 

(vävnadsdöd) (Mitchell, Lyttle, Amin, Shaireen, Robertson & Lodha, 2014). Även parenteral 

nutrition innebär risk för komplikationer i form av vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen 

2014). Bröstmjölk har visats skydda mot urinvägsinfektion hos bebisar. Skyddet är som 

starkast då barnet är nyfött och avtar sedan successivt fram tills barnet är sju månader då 

ingen skyddande effekt kunnat påvisas (Mårild, Hansson, Jodal, Odén & Svedberg, 2004). 

Studier visar att barn som exklusivt fått bröstmjölk under sina första levnadsmånader har lägre 

benägenhet att utveckla övervikt under barndomen och att detta skydd stannar tills barnet når 

tonåren (Centers for disease control and prevention, 2007). Bröstmjölk kan enligt Gdalevich, 

Mimouni & Mimouni (2001) eventuellt minska frekvensen av astma hos barn. Fördelarna som 

finns med bröstmjölken för förtidigt födda jämfört med modersmjölksersättning kan visa sig 

senare i livet med lägre risk för högt blodtryck och mindre insulinresistens (Underwood, 

2013).  
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Hur går bröstmjölksdonation till? 

Bröstmjölksdonatorn fyller i hälsodeklaration för att bedöma lämplighet som donator. 

Exklusionkriterier för att donera bröstmjölk är tidigare eller nuvarande drogmissbruk, 

kroniska infektioner som HIV, Hepatit B eller C, cancersjukdom, tobaksanvändning samt 

överkonsumtion, ej enstaka, av alkohol. Alla kvinnor lämnar blodprov för att upptäcka HIV 

och Hepatit. På vissa sjukhus krävnegativ lungröntgen för att utesluta aktiv tuberkulos, det 

gäller främst sjukhus (både nationellt samt internationellt) där opastöriserad donerad 

bröstmjölk används. Trots pastörisering odlas donerad bröstmjölk för att se att det inte finns 

skadliga bakterier (Svensk förening för neonatologi, 2011; Omarsdottir, Casper, Åkerman, 

Polberger, Vanpée, 2008). I en studie av Landers och Updegrove (2010) visades, efter 

pastörisering av den donerade mjölken, tillväxt av bakterier i sju procent av proverna. 

Nästintill all donerad bröstmjölk pastöriseras för att avdöda bakterier och virus. Därefter kyls 

den ned och fryses. Bröstmjölk kan sparas tre till sex månader. Den donerade mjölken märks 

för att i ett senare skede ha möjlighet att spåra donatorn vid misstanke om smitta. 

Bröstmjölken näringsanalyseras och kan efter det ges till det barn som den är mest lämpad 

för. Bröstmjölken kan även berikas på önskade näringsämnen. Det rekommenderas att 

kvinnorna använder elektrisk bröstpump och det är något som utlånas från de flesta svenska 

bröstmjölkbankerna. De får även med sig engångsbehållare avsedda för mjölken och 

noggranna hygienanvisningar lämnas. Det är av största vikt att pump och uppsamlingsflaska 

noggrant diskas innan användning, att kvinnan utför handtvätt samt tvätt av bröstvårta innan 

urpumpning. Bröstmjölken lämnas av kvinnan till bröstmjölksbanken och hanteras där av 

personal som inte medverkar i vården av sjuka barn. Kvinnorna som donerar bröstmjölk får 

ekonomisk skattefri ersättning om ca 100-200 kronor/liter donerad mjölk beroende på var i 

Sverige de bor (Svensk förening för neonatologi, 2011; Omarsdottir et al., 2008). 

Tidigare forskning om kvinnors upplevelser av bröstmjölksdonation 

Gribble (2014) har undersökt varför kvinnor i världsdelarna Asien, Europa, Nordamerika samt 

Oceanien väljer att donera bröstmjölk och såg att de flesta angav att de donerade mjölk av 

osjälviska skäl, för att hjälpa andra kvinnor och barn. De kunde sätta sig in i de andra 

kvinnornas situation och att de själva skulle vilja att andra donerade mjölk till deras barn om 

de själva inte hade möjlighet. Några hade själva haft anhöriga eller bekanta som inte haft 

möjlighet att amma sina barn och på så vis behövt hjälp via donation och när de nu fick 

möjlighet ville de hjälpa andra. En moder beskrev hur hon läst en artikel om en kvinna som 



5 
 

inte haft möjlighet att amma sin son som även var allergisk mot bröstmjölksersättning och 

efter hon läst den artikeln valde hon att donera sin bröstmjölk. Vissa kvinnor angav praktiska 

skäl till att de donerade sin mjölk som att de hade mer mjölk än de själva hade användning av 

till sitt barn och därför valde att donera mjölken istället för att slänga den. Många av 

kvinnorna var medvetna om hur viktig bröstmjölk är för små barns uppväxt och ville därför 

att alla barn skulle få den möjligheten (Gribble, 2014). 

Vidare har Gribble (2013) studerat varför kvinnor valt att inte donera sin mjölk till 

bröstmjölksbanker utan istället donerat till en annan moder utan mjölkbanken som 

mellanhand. Kvinnorna angav skäl som att det var långt att ta sig till bröstmjölksbankerna för 

att lämna mjölken, att de ansåg proceduren med undersökning av dem och mjölken verkade 

besvärlig, samt att de ville veta vem det var som fick just deras bröstmjölk då de ansåg att 

mjölken var en del av dem själva och att de då inte ville ge den till vem som helst. Andra 

ansåg att de hade blivit dåligt bemötta vid kontakt med bröstmjölksbanker och då valt att 

donera på annat sätt (Gribble, 2013). 

Stevens och Keim (in press) har sammanfattat olika metoder för att öka antalet 

bröstmjölksdonatorer i USA där det inte är tillåtet att ge kontant bidrag till de kvinnor som 

donerar bröstmjölk till bröstmjölksbanker. Ekonomisk ersättning ges inte av rädsla för att 

vissa då inte kommer vara ärliga med sina sjukdomstillstånd eller att de skulle ge sina egna 

barn mindre av den egna bröstmjölken för att få mer mjölk att donera och på så sätt erhålla ett 

större kontant bidrag. Stevens och Keim (in press) beskriver sex olika metoder för att 

potentiellt öka antalet bröstmjölksdonatorer till bankerna. Den första är att visa ett barn som är 

i behov av bröstmjölksdonation i reklam för bankerna. Det har visat sig att det ger mer 

donationer om den som donerar får en större sympati och blir villiga att donera då de ser det 

barn som behöver deras hjälp istället för att relatera till en hel grupp. Metod två går ut på att 

visa likheter mellan donator och den moder vars barn behöver mjölken. Tillexempel genom 

att den möjliga donatorn vet ålder och bostadsområde på modern gör att hon då känner större 

samhörighet med henne och blir villig att donera. Tredje metoden går ut på att motivera 

tidigare donatorer att dela med sig av sina positiva erfarenheter på sociala nätverkssidor där 

kvinnor i liknande situationer som de själva är medlemmar. Den fjärde strategin beskriver hur 

bröstmjölksbankerna kan öka donationer genom att visa sjuka förtidigt födda bebisar istället 

för friska fullgångna bebisar. De menar att det då vädjas till kvinnorna att hjälpa dessa sjuka 

barn att bli friskare. Det har visat sig ännu effektivare att först visa barnen då de är sjuka och 

sedan då de blir friska så kvinnorna ser nyttan av mjölken. Femte strategin går ut på att 
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föräldrar till barn som tidigare fått bröstmjölksdonationer beskriver sina upplevelser av den 

donerade mjölken deras barn har fått och vilken betydelse den hade för deras barn. Den sjätte 

och sista metoden beskriver hur mer information bör gå ut till allmänheten om hur viktigt det 

är med bröstmjölk för förtidigt födda barn och vilka konsekvenserna kan bli då mjölk inte ges 

(Stevens & Keim, in press).  

Colomina et al., (2014) menar att en bättre förståelse av de faktorer som kan påverka volymen 

av donerad bröstmjölk från en kvinna skulle kunna gynna donationsprocessen och förbättra 

för dem som donerar. Det finns faktorer som bidrar till om kvinnor donerar en större eller 

mindre mängd mjölk. Att ha donerat tidigare visar sig vara den faktor som spelar mest roll för 

att donera en större mängd mjölk. Ju tidigare barnet är fött och desto tidigare kvinnan börjar 

donera efter förlossningen har också visat sig vara faktorer som bidrar till en större mängd 

donerad bröstmjölk.  

Bröstmjölksdonationens plats i vårdvetenskapens kontext 

Inom vårdvetenskapen har det efter studier av olika omvårdnadsteorier och modeller 

formulerats fyra grundläggande begrepp som kallas vårdvetenskapens konsensusbegrepp: 

person, samhälle, hälsa och vårdande. De kan ibland uttryckas med olika termer men har 

liknande betydelser. Begreppen har med tiden utökats och förändrats av olika forskare. Idag 

har begreppet lidande fått en del i den nordiska vårdvetenskapen och behandlas som ett eget 

konsensusbegrepp (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Katie Erikssons omvårdnadsteori bygger på begreppen människa, hälsa och omsorg. Under 

begreppet människan beskrivs vad som kännetecknar människan och hur människan förhåller 

sig till andra, världen och sig själv. Hälsa beskrivs som ett naturligt fenomen som utgör en del 

av livet och främjas av naturlig vård. Begreppet delas i ytterligare tre komponenter, sundhet 

som förknippas med psykisk hälsa och som inom sjukvården kan beskrivas om orienterad till 

rum, tid och person. Friskhet där kroppens fysiska funktion är styrande och välbefinnande där 

personens egna upplevelser är det viktiga. Under begreppet omvårdnad menar Eriksson att 

målet för den professionella vården är att tillsammans med naturlig vård främja hälsa 

(Eriksson, 1989). 

I föreliggande studie behandlas främst konsensusbegreppet hälsa. Donerad bröstmjölk har 

visat sig viktig för den fysiska hälsan hos förtidigt födda och/eller sjuka barn. Därför är det av 

vikt att det blir en positiv upplevelse för kvinnor att donera bröstmjölk så fler kvinnor väljer 
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att donera och mer bröstmjölk blir tillgänglig för de behövande barnen. Sjuksköterskans roll i 

detta arbete blir att stötta kvinnor som vill donera bröstmjölk.  

Problemformulering 

Tillgången på donerad bröstmjölk i Sverige är idag begränsad (Svensk förening för 

neonatologi, 2011). Studier har visat att bröstmjölk har positiva effekter för utvecklingen hos 

förtidigt födda barn och minskar riskerna för komplikationer. Donerad bröstmjölk är viktig för 

förtidigt födda och svårt sjuka barn inom intensivvårdsavdelningar för nyfödda. Föreliggande 

studie ämnar undersöka hur kvinnor som donerat bröstmjölk har upplevt detta och vad de tror 

kan göras för att öka kvinnors vilja att donera bröstmjölk. Liknande studier har gjorts i andra 

länder men det ansågs dock av vikt att undersöka vad svenska kvinnors upplevelser var av att 

donera bröstmjölk samt ta del av deras åsikter om vad som går att förbättra för att på så vis 

locka fler kvinnor till att bli bröstmjölksdonatorer då det idag finns ett stort behov av fler 

donatorer. Genom att få insikt i detta kan sjuksköterskan öka sina kunskaper om att stötta 

kvinnor som vill donera och donerar bröstmjölk, och hur dessa kvinnor bäst bemöts samt hur 

antalet bröstmjölksdonatorer kan ökas.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka kvinnors upplevelse av att donera bröstmjölk 

vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala, undersöka hur kvinnorna som själva donerat 

bröstmjölk tror att antalet donatorer kan ökas samt hur de fick information om behov av 

bröstmjölksdonatorer. 

Frågeställningar 

Hur beskriver kvinnorna sina upplevelser av att donera bröstmjölk? 

Hur tror kvinnorna att antalet donatorer kan ökas? 

Hur fick kvinnorna information om att det fanns ett behov av bröstmjölksdonatorer?  

METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ design. En enkät med 13 frågor skickades hem till kvinnor som har 

donerat bröstmjölk till Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala under tiden 130831 tom 140901. 
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Enkäten pilottestades av mödrar till barn samt av personal på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Vidare pilottestades enkäten av en icke 

sjukvårdskunnig moder till ett barn som inte krävde sjukhusvård efter födseln för att få 

ytterligare synpunkter om dess innehåll. Inga ändringar av enkäten utfördes efter pilottesten. 

Enkäten godkändes av verksamhetschefen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda innan den 

skickades ut till kvinnorna. För att beskriva urvalsgruppen användes kvantitativ metod. 

Kvalitativ metod användes då studiens syfte var att beskriva upplevelser och deltagarna 

valdes med ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2014). 

Urval 

De kvinnor som har donerat bröstmjölk till Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala under tiden 

130831 t.o.m. 140901 tillfrågades om deltagande i studien. Ett inklusionskriterie var att 

kvinnan var över 18 år. Donerande kvinnor med barn inlagda på avdelning 95 F vars barn ej 

överlevt vårdtiden exkluderades från denna studie. Kvinnorna identifierades via det register 

som finns över bröstmjölksdonatorer vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Av de 23 

kvinnor som enkäten skickades till besvarades den av 17 stycken (74 %). Kvinnorna var 

mellan 24 och 40 år, md 31,8 år. De flesta av kvinnorna (65 %) vårdades på BB efter 

förlossningen, 35 % åkte till hemmet. Av barnen vårdades åtta stycken (47 %) på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda, sex stycken (35 %) vårdades på BB och tre stycken (18 

%) fick lämna sjukhuset på så kallad tidig hemgång efter förlossningen. 11 barn (65 %) var 

fullgångna och sex barn (35 %) var förtidigt födda. Medelåldern för barnen vid 

bröstmjölksdonationens början var 30 dagar. Sex stycken (35 %) av kvinnorna, var 

förstföderskor medan de andra kvinnorna hade mellan ett och tre barn sedan tidigare. Detta 

var första gången samtliga kvinnor donerade bröstmjölk. Två av kvinnorna donerade 

bröstmjölk endast vid ett tillfälle, då de donerade överbliven mjölk vid utskrivning från 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Åtta veckor var medelvärdet för hur länge kvinnorna 

donerade bröstmjölk. 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes en icke validerad enkät med 13 frågor (Bilaga 3). 

Enkäten utarbetades av författarna i samråd med handledaren och baserades på kliniska 

erfarenheter och vetenskaplig litteratur. Enkäten innehöll både fasta och öppna 

svarsalternativ, detta för att ge utförligare svar. Fasta svar är både lättare att besvara och att 

analysera, men då denna studies syfte var att studera upplevelser användes öppna frågor för 
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att ge mer uttömmande och nyanserade svar (Jakobsson & Westergren, 2005). Frågor med 

fasta svarsalternativ inledde enkäten och användes för att få bakgrundsinformation om 

urvalsgruppen. Enkäten följdes sedan av mer öppna frågor där kvinnorna själva skrev sitt svar 

som syftade till att ta reda på upplevelser och positiva och negativa åsikter om 

bröstmjölksdonation samt vad kvinnorna själva trodde kunde göra att fler valde att donera 

bröstmjölk. Enkäten avslutades med en fråga om kvinnorna hade några ytterligare synpunkter 

de ville dela med sig av till studien. Innan enkäten skickades ut granskades och godkändes 

den av verksamhetschefen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda barn vid Akademiska 

Barnsjukhuset i Uppsala. 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för att göra denna studie söktes och erhölls från verksamhetschefen på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda barn vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. 

Urvalet identifierades via Akademiska barnsjukhusets dietistavdelning ”mjölkköket”, där det 

finns kontaktuppgifter till kvinnor som donerat bröstmjölk. Den konstruerade enkäten (Bilaga 

3.) skickades ut till den utvalda gruppen tillsammans med ett medföljande informationsbrev 

(Bilaga 1.) med information om denna studie och att deltagandet var anonymt och frivilligt. 

Detta följebrev innehöll även en förfrågan om att delta i denna studie. Med deltagande menas 

att kvinnan väljer att besvara och sända in enkäten. För att värna om anonymitet och sekretess 

för kvinnorna var enkäterna onumrerade och okodade. Namn och adresser hanterades av 

personal på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. En påminnelse (bilaga 2.) skickades ut till 

samtliga kvinnor två veckor efter första utskicket. Efter det första utskicket inkom elva 

stycken enkäter och efter utskicket av påminnelsebrevet inkom ytterligare sex stycken 

enkäter. 

Etiska överväganden 
Det finns fyra forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 

är: Informationskravet, som bland annat säger att information om forskning ska ges till 

deltagare, vilket gjordes i denna studie genom informationsbrev i de utskickade enkäterna. 

Samtyckeskravet som säger att deltagaren ska samtycka till medverkan. Då denna studie 

genomfördes via postenkäter ansågs samtycket hämtat då deltagaren skickat enkäten åter. I 

informationsbrevet stod det att deltagandet var frivilligt. I påminnelsebrevet framkom att detta 

gick ut till alla deltagare oavsett tidigare svar. Konfidentialitetskravet säger att forskarna ska 
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ha tystnadsplikt samt hantera känsliga uppgifter på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta 

del av uppgifterna. Endast författarnas handledare hade tillgång till kvinnornas namn och 

adresser för att främja anonymiteten. Insamlade data var anonymt och kunde inte knytas till 

enskilda deltagare. Vid slutförandet förstördes allt insamlat material. Denna information 

kommer, i enhet med nyttjandekravet inte att användas för annan forskning (Vetenskapsrådet, 

2002; Socialstyrelsen, 2013). 

Bearbetning och analys 

Bakgrundinformationen om kvinnorna redovisas med beskrivande statistik, med hjälp av 

dataanalysprogrammet Excel 2007 i form av procent, minimum, maximum samt medelvärden. 

Svaren på de öppna frågorna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Svaren i enkäterna lästes igenom av båda författarna för att få en 

förståelse för det övergripande innehållet. Alla svar skrevs ordagrant ner i ett word-dokument. 

Meningsbärande enheter som utgjordes av meningar som hörde ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang identifierades ur svaren och fördes in i en tabell, då svaren var så kortfattade 

redan ansågs inte kondensering av de meningsbärande enheterna nödvändigt. De 

meningsbärande enheterna försågs med koder som kortfattat beskrev dess innehåll. Koder 

med likande innehåll grupperades in i subkategorier som sedan kunde delas in i större 

kategorier. Exempel på den kvalitativa bearbetningen ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på den kvalitativa bearbetningen 

Meningsbärande enhet Kod Subkategorier Kategorier 

Mjölken kom till användning Att hjälpa 

andra 

 

Positiva 

upplevelser 

 

Upplevelsen av att 

donera bröstmjölk 

Trevligt när man fick lite 

ersättning, det hela blev lite mera 

värt då 

Ekonomisk 

ersättning 
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RESULTAT 

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier som vardera innehöll två stycken subkategorier. 

Samtliga kategorier och subkategorier redovisas i tabell 2. Resultatet redovisas i löpande text 

där kategorierna presenteras med tillhörande subkategorier som rubriker tillsammans med 

utvalda citat från kvinnorna. Stavfel i citaten har rättats i syfte att förenkla för läsaren.  

Tabell 2. Översikt över subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

Information om möjligheten att donera 

bröstmjölk 

 

Upplevelser inför att donera bröstmjölk 

Varför kvinnan valde att donera bröstmjölk 

Positiva upplevelser av att donera bröstmjölk  

Upplevelsen av att donera bröstmjölk 
Negativa upplevelser av att donera 

bröstmjölk 

Information till kvinnor om möjligheten att 

donera bröstmjölk 

 

Vad kvinnorna tror kan göras för att få fler att 

donera bröstmjölk 
Åtgärder för att få fler kvinnor att donera 

bröstmjölk  

 

Upplevelser inför att donera bröstmjölk 

Denna kategori innehåller beskrivningar från kvinnorna hur de fick information om att donera 

bröstmjölk och varför de valde att donera bröstmjölk. Två subkategorier identifierades under 

denna kategori: Information om möjligheten att donera bröstmjölk och Varför kvinnan valde 

att donera bröstmjölk. 
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Information om möjligheten att donera bröstmjölk 

Kvinnorna angav att de hade fått information om att donera bröstmjölk genom BB, 

Mödravårdscentralen (MVC), Barnavårdscentralen (BVC), förlossningen eller under 

föräldrautbildning. De kvinnor som haft barn som vårdades på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda hade fått informationen från olika anslag på avdelningen eller från personalen. Det 

fanns även kvinnor som blivit tillfrågade om de ville donera den mjölk som fanns kvar i 

mjölkköket när de skulle lämna avdelningen. Anhöriga eller vänner var en källa till 

information om bröstmjölksdonation, både andra som donerat bröstmjölk, som haft barn som 

behövt donerad mjölk eller bara hört talas om det. En kvinna hade hört om 

bröstmjölksdonation på radion. Kvinnor hade även aktivt själva sökt efter information då det 

redan innan fanns ett intresse hos dem av att donera bröstmjölk. 

“När vi efter 2 v. skulle lämna 95F i Uppsala och inte kände behov av att ta med all 

mjölk jag pumpade ut under vår vistelse där blev vi informerade om möjligheten att 

istället donera bröstmjölken” 

Varför kvinnan valde att donera bröstmjölk 

Att få hjälpa andra var överlägset den största anledningen till att välja att donera bröstmjölk. 

Kvinnorna ville hjälpa små barn som kunde vara i behov av mjölken och även att de ville 

hjälpa kvinnor som inte kunde ge sina barn den mjölk de behövde. De hade mer mjölk än vad 

deras barn behövde och att de tyckte att det kändes bra att den överblivna mjölken kom till 

nytta istället för att hällas ut. Kvinnor vars barn vårdats på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda valde att donera bröstmjölk eftersom deras eget barn fått donerad mjölk innan 

kvinnans egen produktion kommit igång ordentligt, de beskrev att det kändes som att ge 

tillbaka, och att de visste hur mycket det betydde med tillgången till donerad bröstmjölk. En 

kvinna valde att donera eftersom hon ändå var tvungen att pumpa då hennes barn 

sondmatades och att det snabbt samlades mer mjölk än vad hennes barn behövde.  

“Hade överskott och visste hur viktigt det kunde vara för de som behövde. Mitt eget 

barn fick donerad mjölk tills min produktion kommit igång.” 

Att få höra att det var brist på donerad bröstmjölk var en av anledningarna till att välja att 

donera. Kvinnorna hade med tidigare barn tänkt donera men det hade av olika anledningar 

inte blivit av, och några beskrev att de med tidigare barn haft lätt för amningen och/eller haft 
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mycket mjölk och därför ville få donera bröstmjölk. En kvinna hade en väninna som hade 

positiva upplevelser av att donera bröstmjölk och det tyckte hon spelade roll i valet. De flesta 

av kvinnorna angav flera anledningar till varför de valde att donera bröstmjölk, men nästan 

alla beskrev viljan att kunna hjälpa andra kvinnor och barn, och att deras mjölk kunde komma 

till nytta för någon som behövde den. 

“Först och främst ville jag förstås hjälpa till, vara till nytta!” 

Upplevelsen av att donera bröstmjölk 

Denna kategori innehåller beskrivningar av kvinnornas upplevelse av att donera bröstmjölk. 

Två subkategorier identifierades inom denna kategori: Positiva upplevelser av att donera 

bröstmjölk och Negativa upplevelser av att donera bröstmjölk. 

Positiva upplevelser av att donera bröstmjölk 

Även i denna kategori var upplevelsen av att kunna hjälpa andra det som de allra flesta 

kvinnor beskrev som positivt. De kände att de gjorde någonting som kunde hjälpa små bebisar 

och att de var glada att kunna ge något som behövdes. En kvinna såg många som kämpade för 

sina liv på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, och att hon därför tyckte att det kändes bra 

att hennes mjölk kunde hjälpa andra barn. En positiv upplevelse var även att det kändes bra att 

mjölken som kvinnorna fick över inte behövde slängas bort utan kunde användas. Det 

påpekades att det kändes bra att hjälpa, trots att kvinnan inte kunde veta vem det var som de 

hjälpte. Känslan av att donera bröstmjölk och kunna hjälpa till upplevdes som härlig och 

glädjande.  

“Mjölken kom till användning. Vetenskapen om att det kan hjälpa små och 

sjuka barn. Att möjligheten till donation finns är fantastiskt.” 

En kvinna tyckte att det var otroligt att märka hur mycket mjölk hennes kropp kunde 

producera. Hon beskrev att kroppen snabbt hittade in i rytmen och att mjölkmängden 

ändrades, att hon hade rest bort och inte kunnat pumpa på en vecka och att det då märktes att 

brösten blev väldigt tunga. En kvinna svarade att hon tyckte det kändes fint att kunna ge något 

tillbaka efter den fantastiska vården som hon tyckte att deras barn fick på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda och några kvinnor nämnde även här att deras barn hade 

fått donerad bröstmjölk tidigare och därför kändes det bra att de kunde bidra till att någon 

annan kunde få samma möjlighet. De var mycket tacksamma för att deras barn hade fått den 
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möjligheten och att de då hade sett hur viktigt det var med tillgången på donerad bröstmjölk 

och kunde se att den bröstmjölk som donerades användes till barn som verkligen behövde 

den. 

“Hoppas någon annan behövande bebis kan få bröstmjölk när det inte 

fungerar för mamman. Vi var väldigt tacksamma för det vi fick ge bår bebis 

innan min mjölk kom igång.” 

En kvinna upplevde att det var jättekul att donera bröstmjölk, speciellt eftersom hon blev 

uppringd av mjölkköket som berättade att hennes mjölk skulle komma till stor hjälp. En annan 

kvinna berättar att hon fick bäst bemötande på BVC och på öppna förskolan där de verkligen 

peppade henne.  

Kvinnorna påpekade att det inte var så svårt att donera. Några tyckte att det var enkelt att 

donera när deras barn vårdades på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, eftersom allting 

fanns på plats och togs om hand på ett smidigt sätt. Det beskrevs som praktiskt och bekvämt 

att det hela tiden fanns tillgång till rena burkar och trattar och att mjölkköket direkt tog hand 

om mjölken. Under tiden deras barn var inneliggande på avdelningen var det en del av 

vardagen. En kvinna påpekade att processen för att donera bröstmjölk i Uppsala var väldigt 

smidig. Det upplevdes som mindre smidigt när de skulle fortsätta donera efter att barnet 

skrivits ut från avdelningen. Några positiva delar av att donera bröstmjölk var att det var skönt 

att ha en elpump hemma och att själva maskinen var enkel att använda, en kvinna ansåg att 

det var mindre besvärligt än vad hon hade trott. En kvinna kände att hon kunde hjälpa andra 

utan att göra så stor uppoffring själv. Många av kvinnorna skulle vilja donera igen om de fick 

fler barn i framtiden.  

“Utrustningen var enkel att manövrera. Det flöt på bra.” 

Kvinnorna hade även erfarenheter av att bröstmjölksdonationen på olika sätt gynnade 

kvinnorna själva. De uppgav att de kände sig duktiga när de donerade bröstmjölk, att det var 

roligt att se hur frysen fylldes med mjölkflaskor och att de kände sig duktiga när de fick åka 

och lämna in mjölken till mjölkköket. En kvinna tog upp ersättningen som ges vid 

bröstmjölksdonation, hon uppgav att donationen kändes bra i det stora hela, och att det var 

trevligt att få lite ersättning, att det hela blev mer värt då. För en kvinna så hjälpte 

bröstmjölksdonationen henne i hennes sorgearbete runt hennes sjuka barn. 
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“Min dotters sjukdomsbild var svår, men att fokusera på 

pumpning/donation var en viktig målbild för mig. Det hjälpte mig i sorgen i 

att ha fått ett sjukt barn.” 

Negativa upplevelser av att donera bröstmjölk 

Det som var övervägande negativt med upplevelsen av att donera bröstmjölk var olika 

problem med utrustningen. Kvinnorna beskriver hur de ansåg att det var besvärligt att diska 

och sterilisera pumpen och flaskor efter användning. Någon hade önskat mer information om 

hur pumpningen kan fördelas under dagen samt tips som kan vara till nytta då det uppstår 

problem med att få ut den önskade mjölken. Att få mer information om hur 

bröstmjölkspumpen fungerar var något som efterlystes och någon beskrev kort att 

pumpningen var bökig. En kvinna beskrev de konsekvenser hon upplevde av att använda 

bröstpumpen då hon ansåg att brösten tog stryk, speciellt bröstvårtorna. Kvinnorna påpekade 

att pumpen i sig var otymplig att ta med sig från hemmet och kände sig på så sätt låsta 

hemma. En kvinna ansåg att det blev ett bekymmer då flaskorna med bröstmjölk började 

uppta en allt för stor del av familjens frys.  

“Det krävdes en del arbete med att diska och sterilisera pumpdelar och 

flaskor” 

Kvinnorna ansåg att bröstmjölksdonationen var något som var tidskrävande och hade svårt att 

få till den stillasittande tiden under dagarna som pumpningen krävde. En kvinna kände att hon 

skulle vilja donera igen ifall hon blev ändå var tvungen att pumpa, men annars så skulle hon 

inte orka göra det extrajobbet. Vissa kände att de blev låsta i hemmet av den tunga och 

otympliga utrustningen, av besväret med att diska och sterilisera pumpen och flaskorna samt 

behovet av att få en obruten fryskedja till mjölken. Något som upplevdes besvärligt var att 

behöva åka till sjukhuset och hämta utrustningen som krävdes samt att lämna bröstmjölken de 

ville donera, det var ett problem att göra ensam. Kvinnorna upplevde dessutom problem med 

att lämna in mjölken då det dels var svårt att hitta till mjölkköket och väl på plats visste de 

inte hur de skulle få tag på personal som kunde ta emot bröstmjölken då de inte såg någon 

personal på plats. Det visade sig att avdelningen var svår att få kontakt med. 

“Däremot kräver det att man håller sig hemma eftersom pumpen (och 

framförallt väskan) är stor som ett hus” 
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Något som kvinnorna belyste var att de upplevde ett negativt bemötande från personal på 

mjölkköket. En kvinna beskrev att hon kände sig i vägen och besvärlig då hon anmälde sitt 

intresse för att donera bröstmjölk. Personalen beskrevs ha ett trist bemötande och en kvinna 

upplevde att attityden från personalen gjorde henne tveksam till donation då det första hon 

fick höra var att hon måste donera minst 3-4 liter bröstmjölk, något som kvinnan tyckte lät 

som enorma mängder. Som förstföderska hade hon ingen aning om hur mycket mjölk som 

kunde produceras, även om detta inte visade sig vara ett problem sen. En annan ansåg 

personalen som distanserad.  

“Personalen var stundtals otrevlig och fick en att känna sig i vägen. Nästan 

så att man kände sig besvärlig när man anmälde intresse för att donera och 

när man skulle lämna mjölken” 

Kvinnorna ansåg att de själva fick ta ett stort ansvar i att börja donera bröstmjölk, att de inte 

fick den hjälp de behövde. En kvinna fick höra att det var ett akut behov av bröstmjölk på 

sjukhuset men fick vänta i två veckor på att få ett godkännande från läkaren för att donera, det 

var efter att hon själv ringt och undrat över vad det var som dröjde med hanteringen.  En 

annan kvinna upplevde problem under tiden hennes barn var inneliggande på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Hon påtalade ett flertal gånger att hon ville donera den 

bröstmjölken som blev över från hennes eget barn men upplevde inte att personalen tog tag i 

det utan bollade enbart runt frågan till en annan kollega. Hon anser att personalen behöver bli 

bättre på att hjälpa kvinnor som vill donera bröstmjölk och kanske ha en person som är 

ansvarig för att fråga alla kvinnor de ser pumpar mycket bröstmjölk. 

“Att sedan få donera mjölken fick jag fråga om upprepade gånger och 

verkligen driva på för att få till. Ingen i personalen tog tag i det. Bara 

bollades runt” 

Den etiska aspekten var en faktor för kvinnorna då de fick en viss skuldkänsla mot att lämna 

bort något som var det egna barnets och som det kanske skulle få ett behov av vid ett senare 

skede. En av kvinnorna hade åsikter om enkäten som fylls i vid anmälan till att donera 

bröstmjölk. Hon upplevde att det kändes skuldfyllt med frågor om t.ex. alkohol före 

graviditeten, de fick henne att känna sig dålig trots att hon hade vad hon själv beskrev som en 

måttfull alkoholkonsumtion. 
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“Dock lite “konstig” känsla gentemot sitt eget barn. Kändes som man gav 

bort något som var hennes” 

Vad kvinnorna tror kan göras för att få fler att donera bröstmjölk 

Denna kategori innehåller tankar om vad kvinnorna tror kan göras för att få fler kvinnor att 

vilja donera sin bröstmjölk. I kategorin identifierades två subkategorier, Bättre/mer 

information till kvinnor om möjligheten att donera bröstmjölk och Önskemål om förbättringar 

för kvinnor som donerar bröstmjölk. 

Bättre/mer information till kvinnor om möjligheten att donera bröstmjölk 

Kvinnorna var överens om var att det krävdes mer och tydligare information av olika slag om 

möjligheten till att donera bröstmjölk. En kvinna gav förslaget att information om möjligheten 

kunde komma redan under föräldrautbildningen för att på så vis så ett frö tidigt och ge 

kvinnan en möjlighet att tänka igenom det innan bebisen kommer. Någon efterlyser 

informationslappar på fler ställen så att det blir mer synligt i samhället. Hon anser även att det 

är viktigt att informera om att det enbart är möjligt att donera bröstmjölk under en begränsad 

tid under amningsperioden, tills barnet är tre månader. Hon menar att det annars är lätt att 

kvinnor skjuter upp beslutet tills det är försent. Bättre kunskap och engagemang på MVC och 

BVC efterlystes. Om personalen där hade som rutin att informera om bröstmjölksdonation 

skulle en stor grupp kvinnor nås av informationen. Det ansågs att det var viktigt att även få 

informationen muntligt och inte bara via flyers och foldrar för de läses inte ordentligt. En 

kvinna tyckte att det borde informeras mer om att all utrustning utlånas av sjukhuset då 

kvinnan anmäler sig för bröstmjölksdonation, det tror hon skulle locka fler att välja att donera. 

Något som även belystes var vikten av mer information i media i denna fråga, då även social 

media. 

“Mer info om hur stort behovet är och hur enkelt det är så att man inte 

själv behöver leta/ta reda på information” 

Kvinnorna ansåg att det bör informeras mer om vikten av bröstmjölk för bebisar för att på det 

sättet för det första få fler kvinnor att amma istället för att ge barnen bröstmjölksersättning. 

De efterlyser även mer konkreta exempel på vad mjölken de donerar används till och vilken 

vikt det har för bebisar, speciellt för de som är förtidigt födda. Det borde synas mer vilken 

brist det är på bröstmjölk för att göra fler villiga att hjälpa till. 
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“Tala om vikten av att små barn, särskilt förtidigt födda, får bröstmjölk. 

Det motiverade mig att kämpa på med pumpning och senare amning” 

Önskemål om förbättringar för kvinnor som donerar bröstmjölk 

Det framkom önskemål om åtgärder som skulle underlätta för kvinnor att donera bröstmjölk, 

och trodde att det skulle göra att fler kvinnor skulle donera bröstmjölk. För att få fler att välja 

att donera bröstmjölk så fanns det önskemål om att kunna lämna intresse för 

bröstmjölksdonation utan att behöva ringa till mjölkköket, t.ex. genom ett formulär på BVC. 

En kvinna tog upp möjligheten att kunna genomföra tester på sin mjölk via BB, MVC 

och/eller BVC. En annan kvinna påpekade att det borde finnas större möjligheter att ta emot 

kvinnor som vill donera, då det inte funnits någon bröstpump ledig när hon ville anmäla 

intresse för donation. Det ansågs vara mycket jobb runt omkring som kanske kunde 

underlättas på olika sätt. Kvinnorna nämnde att de tyckte det var jobbigt med rengöring av 

delarna till pumpen, att åka och hämta saker som behövdes och lämna mjölken och att det tog 

emot att ringa till mjölkköket för att få mer information inför att donera. Några av kvinnorna 

hade förslag på hur detta skulle kunna göras. Att kunna lämna in mjölken på ställen närmare 

hemmet eller att någon kunde hämta upp mjölken var saker som kvinnorna trodde skulle 

underlätta och göra att fler kvinnor valde att donera. Det framkom även önskemål om att det 

skulle vara lättare att hitta till mjölkköket.  

“Leveransen av mjölk. Om inte vi redan åkte till sjukhuset för kontroller vet 

jag inte om jag hade tyckt att det var så smidigt att behöva åka och lämna. 

Så något system med upphämtning eller lämning närmare hemmet ex. BVC 

kanske.” 

Kvinnorna påpekade att ett bättre bemötande från personalen i mjölkköket skulle kunna få fler 

att donera bröstmjölk och att det skulle finnas ett större intresse för kvinnorna. En kvinna 

påpekade att den ekonomiska ersättningen är en bonus men inte det avgörande för om kvinnor 

väljer att donera bröstmjölk. 

“Större tack från personalen på mjölkköket. Inte pengar utan mer intresse, 

t.ex. fråga hur det går, säga att man är nyttig/duktig osv.” 
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DISKUSSION 

Kvinnorna hade framför allt positiva upplevelser av att donera bröstmjölk och flera av dem 

skulle donera igen i framtiden om de fick möjlighet. De fick i huvudsak information om 

möjlighet till donation via MVC, förlossningen, BB och BVC. Den främsta anledningen till 

valet av donation var viljan att hjälpa behövande barn och mödrar. Det som upplevdes positivt 

med bröstmjölksdonationen var att den mjölk som de själva hade över kom till användning för 

någon annan istället för att hällas ut då många av kvinnorna kände till vikten av att barn och 

speciellt förtidigt födda får bröstmjölk. Något som upplevdes negativt var hantering av 

bröstpumpen då den ansågs stor, otymplig och svår att ta med sig samt att det var besvärligt 

att diska delarna efter användning. För att få fler kvinnor att donera bröstmjölk angavs att det 

kunde bli enklare att donera bröstmjölk, t.ex. med system för upphämtning av mjölken samt 

ett bättre bemötande från personal. Möjligheten till bröstmjölksdonation ansågs behöva bli 

synligare i samhället, med mer och tidigare information till blivande mödrar samt 

beskrivningar av den brist som idag råder på bröstmjölk och hur viktig den faktiskt är för 

barnens liv. 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie beskriver kvinnors upplevelser av att donera bröstmjölk. Resultatet visar 

att det upplevs som en positiv upplevelse där det finns chans att hjälpa andra som kan vara i 

behov.  

Upplevelser inför att donera bröstmjölk 

Kvinnorna i denna studie hade till stor del fått informationen om möjligheten att donera 

bröstmjölk när de varit i kontakt med vården under sin graviditet, förlossningen och när barnet 

fötts, t.ex. på MVC, BB och BVC. Några kvinnor hade hört om donation från anhöriga och 

vänner och vissa hade själva sökt upp informationen. Nästan all den mjölk som doneras 

hanteras på intensivvårdsavdelningen för nyfödda (Svensk förening för neonatologi, 2011), 

och flera av kvinnorna hade fått information om bröstmjölksdonation när deras barn var 

inlagda på en sådan avdelning.  

Resultatet i denna studie stämmer bra överens med tidigare studier om varför kvinnor väljer 

att donera bröstmjölk. Gribble (2014) har undersökt varför kvinnor väljer att donera 

bröstmjölk och har kommit fram till liknande resultat som i föreliggande studie, att kvinnor 
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vill hjälpa andra kvinnor och barn. Att kvinnorna hade mer mjölk än de behövde, att de kände 

kvinnor vars barn behövt donerad bröstmjölk och medvetenheten om bröstmjölkens betydelse 

för små barn beskrivs i studien av Gribble (2014) och framkom även som resultat i 

föreliggande studie. En anledning till att välja att donera beskrevs vara att ha hört om 

erfarenheter från någon annan kvinna som hade donerat bröstmjölk, vilken överensstämmer 

med vad Stevens och Keim (in press) menar: att antalet bröstmjölksdonationer skulle kunna 

ökas om kvinnor som har donerat skulle uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter på 

sociala nätverkssidor. 

Upplevelser av att donera bröstmjölk 

Trots att kvinnorna var övervägande positiva till att donera bröstmjölk fanns det även negativa 

upplevelser. Praktiska besvär nämndes ofta som en mindre bra faktor med att donera 

bröstmjölk. Moment som att rengöra alla delar till pumpen och att hämta och lämna flaskor på 

sjukhuset beskrevs som mödosam och tidskrävande. Det var även svårt att få tiden att räcka 

till för att pumpa. I en studie av Gribble (2013) uppgav kvinnor att det var långt till 

bröstmjölksbankerna och de såg undersökningen av mjölken som besvärlig och att det därför 

skulle vara lättare att donera direkt till en annan kvinna. Kvinnor beskrev även att de blivit 

dåligt bemötta på mjölkbanker och då valt att donera på annat sätt (Gribble 2003). 

Bemötandet från personalen i mjölkköket togs upp som en negativ upplevelse även i 

föreliggande studie och beskrevs som trist, distanserat och inte uppmuntrande. Det upplevdes 

även från kvinnor att de själva ville donera och var aktiva i arbetet att få donera men fick 

dåligt gensvar och inte så mycket hjälp med att få komma igång med donation. En etisk 

aspekt fanns också i kvinnornas upplevelser då de kände att de gav bort något som tillhörde 

deras barn eller var något som deras barn kanske kunde behöva senare.  

Vad kvinnorna tror kan göras för att få fler att donera bröstmjölk 

En viktig del i att få fler att donera bröstmjölk ansågs vara information. Det framkom både att 

det krävdes mer information och förslag på vart denna information kunde komma ifrån, och 

idéer om vilken sorts information som skulle kunna delas. Betydelsen av bröstmjölk för 

nyfödda barn ansågs vara information som borde användas för att locka fler donatorer. Detta 

avspeglas i studien av Steven och Keim (in press) som beskriver metoder för att öka antalet 

bröstmjölksdonatorer. En metod beskriver att allmänheten bör få mer information om hur 

viktigt det är med bröstmjölk för förtidigt födda barn. De har också beskrivit en metod som 
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går ut på att föräldrar till barn som fått donerad bröstmjölk får beskriva sina upplevelser av 

detta. Att underlätta för kvinnor som donerar beskrivs i föreliggande studie som något viktigt 

för att få fler att donera bröstmjölk. Kvinnorna beskriver vad de själva tyckte var besvärligt 

och har förslag på vad som ska kunna göras. Det påpekades även att ett bättre bemötande från 

personalen skulle kunna göra att fler kvinnor valde att donera. En metod som beskrivs är att 

kvinnorna ska ha möjlighet att få reda på egenskaper hos dem som de donerar till, som ålder 

eller vilket område de är bosatta i (Steven & Keim, in press). Även Gribble (2013) visar att 

kvinnor vill veta vem som får just deras bröstmjölk då de inte ville ge till vem som helst. 

Detta visar dock föreliggande studie inte skulle vara av någon vikt då kvinnorna i denna 

studie tycker att det känns bra oavsett vem det är som hjälpen når fram till. 

Det var endast ett fåtal av kvinnorna som nämnde den ekonomiska ersättningen som ges vid 

bröstmjölksdonation. De beskrev den som ett trevligt tillskott men inte att det på något vis var 

avgörande i valet att donera mjölk eller inte. Detta är intressant att jämföra med vad Steven 

och Keim (in press) diskuterar kring då de i USA inte ger donatorer ekonomisk ersättning av 

risken för att kvinnor då skulle donera sin mjölk av fel orsaker och inte vara ärliga med sina 

bakomliggande sjukdomar.  

En intressant iakttagelse i föreliggande studie var att samtliga kvinnor som besvarat enkäten 

har donerat bröstmjölk för första gången, med tanke på att 65 % av kvinnorna hade barn sen 

tidigare. Upplevelsen av att donera bröstmjölk ses som positiv och många av kvinnorna 

beskriver att de tänkt donera med tidigare barn men att det av någon anledning inte blivit av. 

Kvinnorna anger även att de gärna vill donera bröstmjölk igen ifall det skulle bli aktuellt och 

vara möjligt.  

Resultatet från denna studie kommer kunna användas i det arbete som krävs för att få fler 

kvinnor att donera bröstmjölk. Bemötandet av kvinnor som donerat bröstmjölk har i 

föreliggande studie visat sig vara av stor betydelse, därför är det viktigt att sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal som kommer i kontakt med dessa kvinnor har god insikt i ämnet och kan 

ha ett gott bemötande samt förmåga att fånga upp kvinnor som visar intresse för 

bröstmjölksdonation. Resultatet visar att det krävs mer information i samhället om 

möjligheterna till bröstmjölksdonation och vilken vikt det har för de små barnen, speciellt de 

förtidigt födda. Information ansågs behöva synas både mer och på fler ställen, vilket skulle 

kunna uppmuntra personal som arbetar på berörda platser som t.ex. MVC och BVC att öka 

informationen om bröstmjölksdonation. Detta kan även bidra till att möjligheten att donera 
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bröstmjölk sprids i samhället och blir något som fler människor är medvetna om samt 

införstådda med innebörden och betydelsen av bröstmjölksdonationer, vilket kan ge nyfödda 

förtidigt födda eller sjuka barn större möjlighet till bättre hälsa. 

Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Katie Eriksson utgör hälsa en del av livet och främjas av naturlig vård, detta kan 

kopplas till bröstmjölksdonation då bröstmjölk kan ses som den naturliga födan för nyfödda 

barn och därför har en inverkan på nyfödda barns hälsa. I denna teori beskrivs även att 

välbefinnande ses som en del av friskhet och att personens egna upplevelser är den viktigaste 

aspekten för välbefinnande. Även om kvinnorna inte upplevt ohälsa i samband med 

bröstmjölksdonationer är upplevelsen av att donera bröstmjölk en viktig del av kvinnornas 

välbefinnande.  

Metoddiskussion 

Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ metod. Detta för att syftet var att 

beskriva upplevelser (Polit & Beck, 2014). För att diskutera trovärdigheten i kvalitativa 

studier kan begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet användas 

(Lundman & Graneheim, 2012). 

Ett resultat anses giltigt om det lyfter fram det som önskas undersökas. Arbetet beskriver 

kvinnors upplevelser och åsikter runt att donera bröstmjölk och detta var studiens syfte att 

undersöka. Resultatet presenterar citat från enkätsvaren vilket ger läsaren möjlighet att 

bedöma giltigheten. Möjligheten till variationer i urvalsgruppen var begränsad då de som 

donerar bröstmjölk är kvinnor inom en viss ålder. Detta minskar möjligheterna att få området 

belyst utifrån olika erfarenheter. Dock ses ingen större förlust i detta då det är denna målgrupp 

som arbetet är riktat att undersöka (Lundman & Graneheim, 2012). En noggrann beskrivning 

av analysarbetet är nödvändigt för att stärka studiens tillförlitlighet. Att alla enkäter lästes och 

analyserades av författarna tillsammans, samt att reflektion och diskussion över olika 

tolkningsmöjligheter skedde under arbetes gång ökar enligt Lundman och Graneheim (2012) 

studiens tillförlitlighet. Överförbarhet behandlar studiens förmåga att överföras till andra 

grupper eller situationer, och det är läsaren som avgör om resultaten är överförbara. 

Författarna kan underlätta bedömningen genom att ge en noggrann beskrivning av urval, 

deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontext för studien. 

Delaktighet har tidigare diskuterats och beror på hur forskaren påverkar det som är föremål 
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för studien (Lundman & Graneheim, 2012). Kvinnorna kunde inte påverkas av författarna 

under tiden som de svarade på enkäten.  

Det finns en risk i kvalitativa studier att informantens svar påverkas av interaktionen mellan 

deltagarna och författarna (Polit & Beck, 2014), men detta är inte fallet i föreliggande studie 

då frågorna ställts via en enkät. Det kan även vara svårt för en läsare av en kvalitativ studie att 

veta att materialet har analyserats och tolkats på ett objektivt och rätt sätt mot vad informanten 

menade då sällan allt material finns med i den slutgiltiga studien (Polit & Beck, 2014). I detta 

fall anser författarna att tolkningarna har skett på ett så korrekt sätt som är möjligt för 

föreliggande studie. Analyserna gjordes gemensamt av författarna och fördes ordagrant in i ett 

dokument och kondenserades sedan därifrån. Tillvägagångssättet är noggrant beskrivet och 

går att följa under metodavsnittet. Då enkäten pilottestades innan den sändes till kvinnorna 

minskades risken för att frågorna i enkäten feltolkades och besvarades på ett sådant sätt som 

ej var tänkt. 

En viss förförståelse kan ses hos författarna. Förförståelse inkluderar bland annat teoretisk 

kunskap och tidigare erfarenheter men även förutfattade meningar (Lundman & Graneheim, 

2012). En av författarna arbetar på en intensivvårdsavdelning för nyfödda och även den andra 

författaren har erfarenheter från intensivvårdsavdelning för nyfödda i samband om 

verksamhetsförlagd utbildning. Detta kan ge kunskaper och erfarenheter om bröstmjölkens 

betydelse för förtidigt födda och sjuka barn, pumpning av bröstmjölk och 

bröstmjölksdonation. Det finns risk för förutfattade meningar i ämnet som kan vara 

omdiskuterat och särskilt på avdelningar där bröstmjölken har stor betydelse. De öppna frågor 

som ställdes i enkäten ansågs vara så pass breda att en förförståelse inte skulle påverka 

resultatet. Trovärdigheten stärktes också i och med att resultaten stämde bra överens med 

tidigare studier i ämnet.   

Intervjuer som datainsamlingsmetod har vanligtvis högre svarsfrekvens då det är svårare att 

neka någon som frågar om en intervju personligen än vad det är att inte svara på en enkät som 

kommer hem med posten. Det är även enklare att få utförligare svar via intervjuer då 

följdfrågor kan ställas. Dock erbjuder enkäter anonymitet på ett sätt som en intervju inte kan 

göra och det är billigare att genomföra enkätstudier (Polit & Beck, 2014).  Författarna valde 

enkäter som insamlingsmetod främst då så ärliga svar som möjligt önskades och det ansågs då 

lämpligast att genomföra studier med anonyma enkäter så deltagarna kunde skriva vad de 
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önskade utan att känna att de blev begränsade av författarnas närvaro. Sedan kunde genom 

enkät ett större antal deltagare tillfrågas då det inte ansågs möjligt att intervjua 23 personer.  

Enkäter som inte besvaras leder till att resultatet i studien tendera att bli mindre rätt, därför 

användes olika metoder som enligt Edwards et al (2010) kan öka svarsfrekvensen. Adressen 

på kuverten skrevs för hand. I brevet skickades det med ett frankerat svarskuvert med 

adressen till intensivvårdsavdelningen för nyfödda skriven på. Informationsbrevet hade 

Uppsala Universitets logga i färg och författarnas underskrift fanns med. 

Även om målet med en kvalitativ studie inte är att skapa generaliserbarhet för resultatet är det 

viktigt att det går att överföra till dess tänkta syfte och att resultatet är trovärdigt och 

evidensbaserat (Polit & Beck, 2014), vilket författarna anser att föreliggande studie gör då 

studies syfte var att undersöka upplevelser hos de kvinnor som valt att donera bröstmjölk och 

vad de tror kan göras för att öka antalet donatorer. Svaren på dessa punkter går att läsa i 

resultatet och kan sedan användas för att hjälpa bröstmjölksbanker locka fler och konvertera 

engångsdonatorer att komma tillbaka om de får fler barn i framtiden. 

Författarna anser att den höga svarsfrekvensen i föreliggande studie kan ses som en styrka. Av 

23 möjliga svarade 17 kvinnor vilket är en svarsfrekvens på 74 %. Det kan tänkas att en 

anledning till den höga svarsfrekvensen kan bero på att de kvinnor som har valt att donera 

bröstmjölk själva är engagerade i ämnet och måna om att barn har det bra och vill att 

situationen för framtida donatorer ska förbättras och underlättas. En annan styrka kan ses i det 

faktum att svaren anses sanningsenliga och ärligt skrivna då kvinnorna i sina svar tar upp 

ämnen som kan tänkas svåra att prata om, tillexempel ett dåligt bemötande från personal. 

Författarna anser att dessa synpunkter kanske inte hade kommit till tals om studien istället 

hade utförts via intervjuer. De svagheter som kan tänkas är att alla kvinnor i denna studie har 

donerat mjölk till samma bröstmjölksbank, vilket gör att de åsikter som framkommit om 

tillexempel bemötande från personalen bara stämmer för den bröstmjölksbanken och inte kan 

generaliseras för flera.  Det hade eventuellt ansetts positivt att skicka enkäten till en större 

grupp kvinnor och fått ännu fler upplevelser. Dock upplevdes det som att en viss mättnad 

nåddes efter ett antal enkäter då svaren från kvinnorna liknade varandra. En annan svaghet 

kan ligga i det faktum att det var första gången författarna gjorde denna typ av studie, med 

mer bakgrundskunskap hade eventuellt en ännu bättre enkät kunnat konstrueras eller 

materialet analyserats på ett säkrare sätt. 
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Ytterligare forskning bör göras inom detta område då det idag ofta råder brist på bröstmjölk 

till förtidigt födda och sjuka nyfödda barn i flera delar av Sverige. Föreliggande studie riktar 

sig främst till hur situationen kan tänkas avhjälpas i Uppsala Län. Det skulle vara av intresse 

att se vad en liknande studie kunde visa för ett större geografiskt område.  

Slutsats 

Kvinnornas upplevelser av att donera bröstmjölk var övervägande positiva och många kände 

att det var givande att få möjlighet att hjälpa andra mödrar och barn i svåra situationer. De 

negativa upplevelserna bestod i att det var en del arbete och tid som krävdes för att kunna 

genomföra donationerna. Kvinnorna som deltog i studien ansåg att det krävs mer information 

om möjligheten till donation och betydelsen av bröstmjölk för förtidigt födda och/eller sjuka 

barn för att kunna öka antalet bröstmjölksdonatorer. 
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intresserade av dina upplevelser av bröstmjölksdonationen. 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors upplevelse av att donera bröstmjölk och 

undersöka hur kvinnorna som donerat bröstmjölk tror att antalet donatorer kan ökas. Vi tror att Dina 

upplevelser och åsikter kan ge oss värdefull information för att öka insikten om detta. 

Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt, enkäterna är onumrerade och kan inte spåras tillbaka 

till Dig. Svaren från enkäterna kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer ha 

tillgång till dem. 

Informationen från enkäterna sammanställs i vårt examensarbete och planeras vara färdigt i maj 
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Med vänliga hälsningar, 

 

Elin Djursvik    Annelie Nordlund 

0760185557    0735312536 

elin.djursvik.1820@student.uu.se  annelie.nordlund.8802@student.uu.se 

 

Handledare och kontaktperson 

Ylva Thernström Blomqvist, dr med vet, Barnsjuksköterska 

Avdelningschef, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, avd 95F 

018-611 58 31 

ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se 



 
 

Bilaga 2 

  

PÅMINNELSE 

Förfrågan om deltagande i studie 

Kvinnors upplevelse av att donera bröstmjölk 
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Du har under det senaste året donerat bröstmjölk till Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Nu är vi 

intresserade av dina upplevelser av bröstmjölksdonationen. 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors upplevelse av att donera bröstmjölk och 

undersöka hur kvinnorna som donerat bröstmjölk tror att antalet donatorer kan ökas. Vi tror att Dina 

upplevelser och åsikter kan ge oss värdefull information för att öka insikten om detta. 

Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt, enkäterna är onumrerade och kan inte spåras tillbaka 

till Dig. Svaren från enkäterna kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer ha 
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Kvinnors upplevelser av att donera bröstmjölk 

 

Din ålder: ______ 

 

Var vårdades du efter förlossningen?  

□Tidig hemgång efter förlossning □BB  

 

 

Var vårdades ditt barn efter förlossningen?  

□Tidig hemgång efter förlossning □BB □ 95F, Neonatalvård  

 

 

Kryssa för det som stämde om ditt barn vid födseln: 
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Under hur lång tidsperiod donerade du bröstmjölk? Ange svaret i veckor. 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
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