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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kvinnor rekommenderas av Världshälsoorganisationen att amma exklusivt i sex 

månader och delvis i två år eller längre. Studier visar att amning har hälsofrämjande effekter 

på både modern och barnet. Trots detta är amningsförekomsten en sjunkande trend i Sverige. 

Råd och stöd av sjuksköterskor har betydelse för amningsförekomsten. Studier visar att 

mödrar som har hög self-efficacy till sin förmåga att amma, ammar i högre utsträckning. 

 

Syfte: Att undersöka om en intervention i form av evidensbaserad amningsinformation kan 

öka mödrars self-efficacy kring amning samt om förekomsten av exklusiv amning ökade när 

barnet var fyra veckor gammalt. 

 

Metod: Studien genomfördes med kvantitativ ansats och var baserad på en kvasi-

experimentell före- och efter design med en kontrollgrupp (n=23) och en interventionsgrupp 

(n=27). Ett konsekutivt urval användes för att rekrytera förstföderskor. Interventionen bestod 

av en evidensbaserad amningsbroschyr samt strukturerad muntlig information med hjälp av 

ett blädderblock som gavs på BB. Mätning av self-efficacy genomfördes med hjälp av 

Breastfeeding Self-Efficacy Score-Short Form på BB samt när barnet var fyra veckor 

gammalt. 

 

Resultat: De mödrar som ammade exklusivt när barnet var fyra veckor gammalt hade högre 

self-efficacy till skillnad från de mödrar som ammade delvis. Skattningen av self-efficacy 

ökade inom båda grupperna från första till andra mättillfället. Interventionsgruppen skattade 

sig ha högre self-efficacy än mödrar i kontrollgruppen.  

 

Slutsats: Att mäta self-efficacy på BB kan indikera hur amningsförekomsten kommer att 

föreligga. Interventionen påverkade mödrarnas self-efficacy och förekomsten av exklusiv 

amning när barnet var fyra veckor.  

 

Nyckelord 

Amning, förstföderskor, self-efficacy, amningsförekomst och amningsinformation. 

 

  



ABSTRACT 

Background: Women are recommended by the World Health Organization to breastfeed 

exclusively for six months and partially for two years or beyond. Studies show that 

breastfeeding has health benefits for both mother and infant. Despite this, the breastfeeding 

prevalence is declining in Sweden. Advice and support from nurses are important for the 

breastfeeding prevalence. Studies show that having high self-efficacy in relation to 

breastfeeding is associated with high prevalence of breastfeeding. 

Aim: To investigate whether an intervention in the form of evidence-based breastfeeding 

information can increase maternal self-efficacy in relation to breastfeeding and whether this 

increased the prevalence of exclusive breastfeeding when the infant was four weeks old. 

 

Method: The study was conducted with a quantitative approach and was based on a quasi-

experimental before-and-after design with a control group (n=23) and an intervention group 

(n=27). A consecutive sample was used for the recruitment of mothers, all primiparous. The 

intervention consisted of an evidence-based breastfeeding brochure and structured verbal 

information using a flipchart that was given at the postnatal ward. Maternal breastfeeding 

self-efficacy was measured at the postnatal ward on BB and when the infant was four weeks 

old using the Breastfeeding Self-Efficacy Score-Short From. 

 

Result: Mothers who breastfed exclusively when the baby was four weeks old had higher self-

efficacy compared to mothers who breastfed partially. Self-efficacy increased in both groups 

from the first to the second measurement. The intervention group had higher breastfeeding 

self-efficacy than mothers in the control group. 

 

Conclusion: Measuring maternal breastfeeding of self-efficacy at the postnatal ward can 

indicate future breastfeeding prevalence. The intervention had an impact on mothers' 

breastfeeding self-efficacy and the prevalence of exclusive breastfeeding when the baby was 

four weeks old.  

 

Keywords 

Breastfeeding, primiparous, self-efficacy, breastfeeding duration and breastfeeding 

information. 
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BAKGRUND 

Samhällsperspektiv 

Amningshistoria 

På 1700-talet började pediatriken som vetenskapsområde att växa fram, något som påverkade 

spädbarnsvården i Sverige. Under industrialiseringen i västvärlden på 1800-talet fanns det ett 

starkt intresse av att schemalägga och reglera amningen samt att anpassa den efter samhällets 

behov snarare än barnets. Detta berodde på att barnperspektivet var annorlunda då gentemot 

nu, att amningen skulle regleras som en del av uppfostran samt att kvinnor till större del fick 

medverka i arbetslivet. Amningsregleringen, i kombination med den ökade tillgången på 

mjölkblandningar under mitten av 1900-talet, bidrog till en minskad amningsförekomst. 

Fokus försvann från amningens positiva effekter för barnets och moderns hälsa. Amning 

uppfattades framförallt som föda och amningstillfällena som måltider för spädbarnet (1). 

 

Fram till 1930-talet föddes de flesta barnen i Sverige i hemmet men därefter började allt fler 

barn födas på sjukhus. Detta föranledde en förändring av inställningen till amning som nu 

istället präglades av ett mer medicinskt synsätt eftersom framförallt barnläkarna ansågs vara 

experter inom området. De gamla traditionerna och kunskaperna kring amning som tidigare 

hade överförts mellan kvinnor gick förlorad. På sjukhuset fanns det strikta rutiner med 

specifika tider under dygnet för när amningen skulle äga rum. Amningen reglerades även 

genom begränsad sugtid för barnet. Den reglerade amningen tillsammans med de begränsade 

sugstunderna ledde till minskad mjölkproduktion hos mödrarna (1). 

 

År 1950 ammades 70 % av de svenska spädbarnen exklusivt vid två månaders ålder och på 

1970-talet minskade amningstrenden drastiskt till endast 35 %. År 1971 var det under 10 % av 

alla spädbarn som ammades exklusivt vid sex månaders ålder, vilket är den hittills lägsta 

uppmätta amningsförekomsten i Sverige (1). Det fanns dock en önskan om att kvinnor skulle 

amma och den minskade amningstrenden sågs som ett samhällsproblem. Genom bildandet av 

frivilligorganisationen Amningshjälpen och andra aktiva insatser ökade amningsförekomsten 

igen fram till mitten av 1990-talet (2). United Nations International Children's Emergency 

Fund (UNICEF) och World Health Organization (WHO) har sedan 1991-1992 förespråkat 

amningsvänliga riktlinjer på sjukhus, så kallade Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI), för 

att skydda, främja och stödja amning inom vården (3). På svenska benämns detta 

amningsvänliga sjukhus. År 1996 var alla förlossnings- och barnbördsavdelningar (BB) i 

Sverige certifierade som amningsvänliga sjukhus (1). Andelen barn som då ammades 
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exklusivt vid sex månaders ålder ökade till 43 %. Trots dessa insatser har 

amningsförekomsten sjunkit sedan 1990-talet och har sedan 2005 stannat på mellan 10-15 % 

exklusiv amning vid sex månaders ålder (4). 

 

Amningsrekommendationer 

I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen SOSFS (2008:33) att spädbarn ska amma och få 

bröstmjölk framför modersmjölkersättning eftersom bröstmjölk är den bästa näringen för 

spädbarn (4,5). WHO (6) rekommenderar exklusiv amning i sex månader och därefter fortsatt 

delvis amning med komplettering av annan föda i två år eller längre. Exklusiv amning innebär 

att barnet får bröstmjölk som den enda födan (6). Dessutom föreslår WHO och UNICEF att 

hud-mot-hud kontakt ska påbörjas tidigt mellan moder och barn, redan några minuter efter 

födelsen. För att uppmuntra och stödja barnet till tidig amning är det bra om hud-mot-hud 

kontakten pågår under första timmen eller längre (3). För att öka amningsförekomsten enligt 

WHO (7) krävs det att samhället implementerar insatser som ökar medvetenheten om 

amningens fördelar för befolkningen. Samhällsinsatserna ska vara grundade på 

evidensbaserad information för att kunna identifiera de hinder som kan uppstå för ammande 

mödrar samt finna verktyg för att främja exklusiv amning (7).  

 

Amningsförekomsten i Sverige och i världen idag 

Enligt Socialstyrelsen (4) har amningsförekomsten minskat under de senaste 15 åren. Detta 

bedöms vara ett folkhälsoproblem. En bidragande orsak till att amningen har minskat 

förmodas bero på okunskap om amningens betydelse. Av de barn som är födda i Sverige år 

2012 var det 93,9 % som vid en veckas ålder ammades helt eller delvis. Vid två månaders 

ålder var det 83,6 % och vid fyra månaders ålder var det 72,5 % som ammades helt eller 

delvis (4). I världen ammas 38 % av alla spädbarn exklusivt till sex månaders ålder. WHO 

rekommenderar att länder som har en amningsförekomst lägre än 50 % vid sex månader ska 

fortsätta att arbeta för att förbättra den. Detta är relaterat till de hälsomässiga och ekonomiska 

fördelar som exklusiv amning bidar till (7). 

 

Faktorer som bidrar till låg amningsförekomst 

WHO har funnit att faktorer som bidrar till den minskade amningsförekomsten är samhällets 

och vårdpersonalens attityder till amning. En vanligt förkommande uppfattning är att 

bröstmjölken inte anses vara tillräcklig som den enda födan samt att spädbarnet har ett behov 

av tillägg av annan vätska och föda utöver amningen innan sex månaders ålder. Andra 
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faktorer som kan bidra till låg amningsförekomst är att hälso- och sjukvårdens riktlinjer inte 

stödjer amning. Brist på adekvat och individanpassat stöd till ammande kvinnor i vården och i 

samhället har en negativ inverkan på amningsförekomsten. Globalt sett påverkas 

amningsförekomsten av aggressiv marknadsföring av modersmjölksersättning samt kort 

föräldraledighet. Det finns otillräcklig kunskap om nackdelarna med att inte amma exklusivt, 

vilket innebär att färre kvinnor ammar. Kunskapsbristen om nackdelarna finns även hos 

kvinnornas partner, familjer och hos hälso- och sjukvårdspersonal samt politiker (7). 

 

Forskning visar att kvinnors beslut att amma beror på socialklass, utbildningsnivå och kultur. 

Amningsutbildning har i USA visat sig ha god effekt för att öka låginkomsttagande kvinnors 

initiativ till att amma (8). Attityder till amning hos kvinnans partner, nära släktingar och nära 

vänner påverkar mödrarnas inställning till amning. Om mödrarna upplever att de inte får stöd 

i att amma avslutar de amningen tidigare eller påbörjar den inte alls (9). Amning har 

ekonomiska fördelar jämfört med modersmjölkersättning som ofta är dyrt (10). Flera studier 

har visat att mödrarna slutar amma exklusivt innan barnet är sex månader eftersom att de 

upplever att bröstmjölk inte är tillräckligt som enda föda för barnet (11,12).  

 

Motstridiga amningsdiskurser 

Det finns meningsskiljaktigheter i samhället kring amningsfrågor som bland annat uttrycks i 

form av en upplevd ”amningshets”. Dessutom finns det upplevelser av att vården är påstridig 

kring frågan om att alla ska amma, vilket är ett återkommande tema på flera sociala medier 

och på deras diskussionsforum om amning (13–16). Frågan om barnets bästa kontra moderns 

vilja och förmåga att amma är omdiskuterad (15). Även WHO:s riktlinjer kring amning är 

ifrågasatta och argumenten är att dessa riktlinjer är framtagna för utvecklingsländer på 1980-

talet och att det således inte går att applicera på svenska barns hälsa. Detta eftersom 

människor i industriländer har tillgång till rent vatten och har råd att blanda ersättningar efter 

förpackningarnas instruktioner, till skillnad från människor i utvecklingsländer (17,18). På 

Internet förekommer yttranden kring upplevelser av att vården enbart förespråkar amning och 

att vårdpersonal saknar kunskap kring flaskmatning (14,19). Flera kvinnor uttrycker sig bli 

tvingade till att amma även om det inte fungerade för dem och de uppger att de upplever 

skuld eftersom de inte ammar (13,14).  
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Hälsoperspektiv 

Hälsofördelar med amning för barnet 

Barn som har ammat exklusivt i fyra månader har 72 % lägre risk för att behöva vård för 

nedre luftvägsinfektioner under första levnadsåret (20,21) och barn som ammar har mindre 

risk för att få urinvägsinfektioner (1). Exklusiv amning i mer än tre månader reducerar risken 

för att få otit med mer än 50 % (22). Oavsett hur länge barnet har fått amma reducerades 

förekomsten av otit med 23 % jämfört med barn som endast fått modersmjölkersättning (20). 

Allvarliga förkylningar och halsinfektioner reduceras med 63 % för barn som ammas i sex 

månader (22). Barn har lägre risk för mag- och tarminfektioner vid amning och bröstmjölk 

ger även en skyddande effekt två månader efter att amningen avslutats (20–22). Barn som fått 

bröstmjölk har lägre risk för att få nekrotiserande enterekolit jämfört med barn som fått 

modersmjölksersättning och har 36 % lägre risk för plötslig spädbarnsdöd (20).  

 

Amning ger barnet 27 % lägre risk för att utveckla astma, atopisk dermatit och eksem i 

lågriskfamiljer. I familjer med anlag för allergiska besvär har de ammande barnen 42 % lägre 

risk att utveckla allergi (20,23). Amning är associerad med 31 % lägre risk för att utveckla 

kronisk inflammatorisk tarmsjukdom under barndomen (24). Barn som ammas samtidigt som 

de blir introducerade för gluten i kosten har 52 % lägre risk att utveckla celiaki (25). De barn 

som har ammat har en lägre risk för övervikt och fetma i tonåren och vuxen ålder. Exklusiv 

amning i minst tre månader reducerar risken för typ 1 diabetes upp till 30 % (20) och barn 

som blivit ammade har en lägre förekomst av leukemi (21,26). Amning har även visat sig ha 

positiva effekter på barns neurologiska utveckling (20). 

 

Den första amningen efter förlossningen underlättas om mor och barn har hud-mot-hud 

kontakt (1). Att barnet får vara hud-mot-hud med modern efter förlossningen har också 

positiva effekter för den fortsatta amningen (27). Hud-mot-hud kontakten är även en början på 

en anknytningsprocess. Sug- och amningsproblem kan undvikas genom att främja den första 

amningen och ge barnet den tid som det behöver vid första amningstillfället. Bröstmjölken 

innehåller den näring barnet behöver, medverkar i barnets immunförsvar och är lättillgänglig 

då modern alltid bär den med sig (1). Barn som ammas kan själva reglera intaget av 

bröstmjölk jämfört med barn som får mat via flaska eftersom den som matar istället är den 

som styr intaget. Amning bidrar till kroppskontakt mellan modern och barnet (9).  
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Hälsofördelar med amning för modern 

När amningen är problemfri kan detta leda till en tillfredställande och bekräftande erfarenhet 

som främjar närhet för modern och barnet. Mödrar som ammar har beskrivit att de upplever 

sig ge den bästa möjliga starten på livet för barnet (28). Mödrar som vårdar sitt barn hud-mot-

hud efter förlossningen upplever att detta medför att amningen startar tidigare (29). 

Kortsiktiga fördelar med att amma för mödrarna är att de får en minskad blödning postpartum 

och att livmodern snabbare återgår till sin ursprungliga storlek. Kvinnor som fortsätter att 

amma kan få hämmad ägglossning och därmed kan tidsperioden mellan graviditeterna ökas. 

Kvinnor som inte ammar eller avslutar amningen tidigt har ökad risk för 

postpartumdepression (30). Amning har visat sig ge mindre risk för bröstcancer och 

livmodercancer (20,21).  

 

Sjuksköterskans roll för att stödja amningen 

Forskning visar att sjukvårdpersonalens råd och stöd, redan vid förlossningen men också 

senare under spädbarnets första tid i livet, främjar varaktigheten av exklusiv amning (9,31). 

Barnsjuksköterskans kunskap om vilka fördelar amning har tillsammans med en positiv 

attityd innebär att hen är i en stark position att kunna lyfta frågan till mödrarna. Genom att 

presentera evidensbaserad kunskap för mödrarna har dessa en möjlighet att göra ett informerat 

val. Det är upp till varje moder att amma eller inte och barnsjuksköterskans roll är att på bästa 

sätt stödja kvinnan i hennes beslut. Det ligger också i barnsjuksköterskans roll att värna om 

barnets bästa och därför behöver hen försäkra sig om att modern är välinformerad och att hon 

inte väljer bort amningen på grund av myter eller fördomar (28). Enligt WHO har rådgivning 

till mödrar under graviditeten, omedelbart efter förlossningen och under nyföddhetsperioden 

betydande positiva effekter på förekomsten av exklusiv amning (7). 

 

Genom att stärka kvinnans individuella bild av sitt moderskap kan sjukvårdspersonal på så 

sätt hjälpa modern att lättare hantera eventuella svårigheter med amningen. Vårdpersonal bör 

ge modern möjlighet att reflektera över sina känslor och upplevelser kring amningen. Detta 

kan bidra till att modern upplever sig sedd som individ och inte bara som någon som 

producerar mjölk för sitt barn. Om vårdpersonal kan förmedla att de litar på moderns förmåga 

att hantera amningssvårigheter upplever sig kvinnan inte dömd av sina amningsproblem och 

stärks i sin egenförmåga (32). Ett av WHO:s tio steg för att främja amningen globalt är att 

hälso- och sjukvården och andra relevanta samhällssektorer skyddar, främjar och stödjer 

exklusiv amning enligt WHO:s rekommendationer. Dessa organisationer ska samtidigt ge det 
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stöd som kvinnor behöver för att uppnå sina mål med amningen både i familjen, i samhället 

och på arbetsplatsen (3). Genom att all personal ger samma amningsråd minimeras risken för 

att mödrarna ska känna sig vilsna och att de har förlorat kontrollen över situationen, på grund 

av de olika amningsråd som de har fått (32). 

 

Etiskt perspektiv 

Autonomi och självbestämmande 

Mödrar ska få adekvat och relevant information om amning enligt Socialstyrelsen SOSFS 

(2008:33) (5), annars fråntas de sin autonomi eller rätten till självbestämmande. Vårdpersonal 

har ur ett etiskt perspektiv skyldighet att förmedla riktig och adekvat kunskap om amning. För 

att möta de krav som ställs inom sjukvården måste vårdpersonal ge kunskap som är baserad 

på evidens om de hälsofrämjande fördelarna med amning samt om de alternativa 

matningsmetoderna för spädbarn. Vårdpersonal står i en maktposition gentemot modern. 

Liksom alla samtal som sker mellan sjuksköterskan och modern behöver även samtalet om 

amning bygga på ärlighet och respekt. Vårdpersonal har ett ansvar att inte bli påverkade eller 

influerade av reklam eller andra faktorer som förespråkar bröstmjölksersättning framför 

bröstmjölk (31). Enligt en av huvudpelarna i barnkonventionen artikel 3 (33), ska barnets 

bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barnet. Vad detta innebär ska dock 

avgöras utifrån varje unik situation (33). 

 

Teoretisk referensram 

Self-efficacy 

Self-efficacy (självtillit) är ett begrepp som Albert Bandura beskrev 1977 (34) och innebär att 

individen utvärderar sin förmåga att uppnå en uppgift. I detta examensarbete kommer det 

engelska begreppet att användas. Self-efficacy avspeglar individens uppfattning om sig själv 

och förmågan till att klara uppgiften som hen ställs inför. En individ som tror sig kunna uppnå 

en uppgift har visat sig vara mer benägen att påbörja ett beteende och att uthärda motgångar 

samt att uppnå målet med uppgiften. En individ som har hög self-efficacy väljer oftast svåra 

och utmanande uppgifter samt har större förmåga till uthållighet jämfört med personer med 

låg self-efficacy (34).  

 

Det finns fyra informationskällor som styr en persons self-efficacy, dessa är: mastery 

experience (tidigare självupplevda erfarenheter), vicarious experience 

(observationsinlärning), verbal persuasion (verbal övertygelse) och physiological and 
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affective states (fysiologiska och psykologiska tillstånd). Tidigare självupplevda erfarenheter 

innebär individens erfarenheter av en specifik uppgift och vilken effekt detta har på individens 

self-efficacy. Goda erfarenheter ökar self-efficacy och dåliga erfarenheter minskar self-

efficacy. Observationsinlärning innebär att individen iakttar någon som utför en uppgift och 

sen jämför med sig själv, vilket kan påverka individens self-efficacy när denne ska utföra en 

liknande uppgift. Verbal övertygelse innebär att individen påverkas av andras uppmuntran att 

klara av en uppgift. Slutligen menar Bandura att fysiologiska och psykologiska tillstånd 

påverkar individens self-efficacy. Detta innebär att individens self-efficacy kan påverkas om 

individen har fysiska och/eller psykiska påfrestningar som är associerad med den specifika 

situationen (34). 

 

Self-efficacy kring amning 

Cindy-Lee Dennis (35) har applicerat Banduras teori om self-efficacy på mödrars tillit till sin 

förmåga att amma. Enligt Dennis (35) kan det krävas en stor uppoffring och motivation hos 

mödrarna samt stöd från omgivningen för att lära sig att amma. Tidigare självupplevda 

erfarenheter av amning har visat sig vara viktiga för att känna förtroende till att klara av 

uppgiften att amma och är den starkaste faktorn för ökad self-efficacy. Tidigare positiva 

erfarenheter av amning har därför stor betydelse för amningsutfallet. Om en nybliven mamma 

upplever att hon misslyckas med en enkel uppgift i samband med amningen kan det sänka 

hennes self-efficacy medan att lyckas med en uppgift kan höja hennes self-efficacy. 

Observation av hur en välfungerande amning går till har visat sig bidra till ökad self-efficacy. 

Mödrar som har observerat andra, till exempel familjemedlemmar eller vänner, som har en 

välfungerande amning är mer benägna att själva välja att amma och även lyckas med 

uppgiften jämfört med kvinnor som aldrig sett ett barn ammas (35). 

 

Den verbala övertygelsen om amningens betydelse som modern exponerats för av hennes 

omgivning, hälso- och sjukvårdspersonal, vänner, partner och familj, påverkar hennes self-

efficacy. Sjukvårdspersonal kan genom att rikta uppmärksamheten direkt mot de lyckade 

delarna av amningen och uppmuntra till nya färdigheter kring amning höja mödrarnas self-

efficacy. Mödrars psykologiska tillstånd såsom positivt upplevda känslor eller förväntan och 

tillfredställelse i samband med amningen kan höja deras self-efficacy. Negativa fysiologiska 

och psykologiska tillstånd såsom smärta, trötthet, oro och stress i samband med amning kan 

sänka mödrarnas self-efficacy. De negativa upplevelserna av amning kan också leda till att 

hormonet oxytocin hämmas vilket i sin tur kan påverka utdrivningsreflexen av mjölken 
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negativt. Kvinnor som är oroliga över sin förmåga att kunna amma innan förlossningen 

ammar sina barn i lägre utsträckning. En del mödrar väljer flaskmatning för att de bär på en 

rädsla för att amma (35). De som har bestämt sig för att amma sina barn innan förlossningen 

sätter upp mål för amningen och försöker därmed att nå dessa mål (35,36).  

 

Effekten av self-efficacy kring amning 

Mödrar med hög self-efficacy engagerar sig i högre utsträckning i uppgiften och försöker att 

bemästra svårigheter och bakslag. Dessa kvinnor tänker positivt om uppgiften, är 

problemlösningsinriktade, är bestämda på att lyckas och trots att de kan uppleva svårigheter 

med amningen fortsätter de att amma. Kvinnor uppger vikten av att vara ihärdig och envis för 

att lyckas med amningen. De kvinnor som har låg self-efficacy kring amning är istället 

fokuserade på de negativa aspekterna, de tvivlar på sin egen förmåga, är oroliga och är mer 

benägna att sluta amma när svårigheter uppkommer. Self-efficacy påverkar känslomässiga 

reaktioner inför nya uppgifter. Individer kan antingen se dessa nya uppgifter som 

överväldigande eller som nya utmaningar i livet beroende på om de har låg eller hög grad av 

self-efficacy (35). 

 

Problemformulering 

Amningsförekomsten i Sverige är i en sjunkande trend trots att rekommendationen är att 

amma exklusivt i sex månader och trots att forskning visar att amning gynnar både moderns 

och barnets hälsa. Därmed finns det starka anledningar till att finna metoder som kan främja 

amningsförekomsten som idag saknas. När evidensbaserad kunskap kring amning ges till 

mödrar bidrar detta till högre self-efficacy för ammande mödrar. 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka om en intervention i form av evidensbaserad amningsinformation kan 

öka mödrars self-efficacy kring amning samt om förekomsten av exklusiv amning ökade när 

barnet var fyra veckor gammalt. 

 

Frågeställningar 

1. Skattade mödrarna i interventionsgruppen sig högre i self-efficacy? 

2. Hade mödrarna i interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen, högre 

amningsförekomst när barnet var fyra veckor gammalt? 

3. Fanns det något samband mellan mödrars self-efficacy och demografisk data? 
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METOD 

Design 

För att genomföra examensarbetet valdes en kvantitativ ansats, vilket innebär användning av 

kvantitativa mätningar för att svara på syftet. Kvantitativ ansats innebär att mätbar data 

samlas in för att undersöka om det finns samband mellan olika variabler (37). Pilotstudien är 

baserad på en kvasi-experimentell design, vilket betyder att författarna vill påverka 

verkligheten med hjälp av en intervention för att sedan utvärdera vad som sker. 

Datainsamlingen bygger på en före- och efter design. Insamlingen av data genomfördes först 

för kontrollgruppen, innan interventionen påbörjades för interventionsgruppen. Denna typ av 

design innebär också att skillnaderna mellan kontroll- och interventionsgruppen undersöks 

samt att förändringarna inom varje grupp över tid studeras (38). 

 

Urval 

Urvalet bestod av förstagåns mödrar som fött barn på förlossningsavdelningen och vårdats på 

BB på ett universitetssjukhus. Rekrytering av deltagare till studien skedde genom ett 

konsekutivt urval. Detta innebär att alla mödrar som vårdades på BB under perioden mars–

april 2015 och uppfyllde kriterierna för studien blev tillfrågade att vara med (39). Deltagare 

till studien rekryterades endast när BB-personalen som genomförde studien arbetade. BB-

personalen bestod av fyra personer, två undersköterskor och två barnmorskor. 

Urvalsrekryteringen pågick tills dess att 61 kvinnor svarat ja till medverkan. En power-

beräkning av de eventuella utfallen utifrån denna gruppstorlek har inte gjorts. Deltagarna i 

kontrollgruppen samlades in före deltagarna i interventionsgruppen. För att finna en skillnad 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen har gruppstorleken en stor betydelse och 

chansen ökar om deltagandet är tillräckligt stort (37).  

 

Studiens inklusionskriterier var mödrar som var förstföderskor, som ville amma, fått ett barn 

efter gestationsvecka 36+6 med Apgar ≥ sju vid fem minuters ålder. Rekrytering av mödrarna 

i interventionsgruppen skedde inom 48 timmar efter barnets födsel. Exklusionskriterierna i 

studien var mödrar som var somatiskt sjuka (till exempel diabetes), hade en allvarlig psykisk 

sjukdom (till exempel pågående psykos), mödrar till somatiskt sjuka barn (till exempel 

kromosomavvikelser såsom Morbus down) och barn med medfödda missbildningar (till 

exempel läpp-, käk- och gomspalt). Även mödrar med flerbörd och mödrar till barn som var 

födda small for gestational age (liten för tiden) eller som vårdades på neonatalvårdsavdelning 

exkluderades. 
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Bortfall 

Sextiotre mödrar tillfrågades att delta i studien och n=61 (96,8 %) gav sitt medgivande, 30 i 

kontrollgruppen och 31 i interventionsgruppen. En deltagare i vardera gruppen tackade nej till 

att delta. Vid första mättillfället svarade n=24/30 (80 %) på enkäten om demografisk data och 

n=23/30 (76,6 %) på enkäten BSES-SF i kontrollgruppen. Vid första mättillfället i 

interventionsgruppen genomförde n=29/31 (93,5 %) enkäten om demografisk data och 

n=27/31 (87 %) BSES-SF. Det totala bortfallet vid första mätningen var n=11/61 (18 %) för 

båda grupperna. Vid andra mättillfället genomförde n=16/23 (69,6 %) deltagare BSES-SF i 

kontrollgruppen och n=20/27 (74,1 %) deltagare BSES-SF i interventionsgruppen. Bortfallet 

vid andra mättillfället var n=14/50 (28 %) för båda grupperna. Studiens totala bortfallet var 

25/61=41 % och n=36 deltagare fullföljde hela studien.   

 

Kontext och rutiner på BB 

BB-avdelningen hade tydliga, skriftliga riktlinjer för att barnen skulle vårdas hud-mot-hud 

efter förlossningen och under de första dygnen. Amningsinformation och stöd till ammande 

kvinnor ingick som arbetsuppgifter för både undersköterskor och barnmorskor på 

avdelningen. Informationen och stödet var till stor del individanpassat och om 

amningsproblem uppstod under BB-vistelsen bistod personalen med mer insatser till modern. 

Något strukturerat material eller rutiner för vilken amningsinformation som skulle ges 

saknades. Föräldrarna stannade kvar på BB efter enskilda behov och i mån av plats. 

 

Intervention 

Interventionen bestod av en skriftlig och en muntlig del. Den skriftliga delen innebar en 

broschyr som delades ut till de nyblivna mödrarna (BILAGA 1). Broschyren innehåller 

information som är evidensbaserad och är framtagen av två barnmorskor i sammarbete med 

Amningshjälpen. Den har inte tidigare använts eller testats kliniskt, denna studie är således 

den första som använder detta material. Broschyren beskriver barnets beteende vid amning 

under de första dygnen, den första amningen, tips om handmjölkning, närhet i form av hud-

mot-hudkontakt, anknytning och avslutas med information om myter kring amning. 

Broschyren är 15 sidor lång i A5-format. I samband med utdelning av broschyren fick modern 

en amningsutbildning av BB-personalen som var baserad på broschyren. Den muntliga delen 

av interventionen bestod av en utbildning som framfördes med hjälp av ett blädderblock. 

Blädderblocket innehåller samma information som broschyren. Amningsutbildningen pågick i 
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15 minuter och genomfördes av fyra personal som arbetar på BB och som hade fått 

information i hur interventionen skulle gå till.  

 

Datainsamlingsmetod 

Enkätstudie 

Det finns färdiga enkäter som forskare kan ta del av och som har använts samt validerats i 

andra studier. Att utforma ett enkätformulär är arbetskrävande och därför är det en fördel att 

använda sig av tidigare validerade enkäter, vilket innebär att frågorna redan är testade för att 

ge svar på det som efterfrågas. Att använda sig av validerade enkäter är en fördel för att kunna 

jämföra studiens resultat med andra studier som använder samma enkätformulär (40). 

 

BSES-SF 

Ett använt validerat självskattningsformulär som mäter self-efficacy kring amning är 

Breastfeeding Self-Efficacy Score-Short Form (BSES-SF) (35,41). BSES-SF är en förkortad 

version av instrumentet BSES och används för att mäta mödrars self-efficacy kring amning 

och är utformad för att vara praktiskt användbar i kliniken. Instrumentet består av 14 positivt 

riktade frågor med svarsalternativ på en femgradig skala där ett är lägst och fem är högst 

skattat. Maxpoängen är 70 och minimum är 14 poäng (41). BSES-SF har översatts från 

engelska till svenska. Den har testats i Sverige och har god reliabilitet, god validitet och har 

visat sig stämma överens med mödrarnas planer beträffande amningsförekomsten samt 

förekomst av exklusiv amning (42). Denna enkät har använts i examensarbetet (BILAGA 2). 

 

Tillvägagångssätt 

För att få tillstånd att genomföra studien godkändes den av de två verksamhetscheferna som 

ansvarar för verksamheten på BB. Studien genomfördes under perioden mars–maj 2015. Först 

tillfrågades kontrollgruppens deltagare utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Efter att 

kontrollgruppen uppgick till 30 deltagare påbörjades rekrytering av interventionsgruppen. 

Båda grupperna fick skriftlig information om studiens innebörd och genomförande (BILAGA 

3) och mödrar som valde att delta i studien skrev på ett samtyckeformulär samt lämnade sina 

kontaktuppgifter (BILAGA 4). I samband med utskrivning från BB fick mödrarna i båda 

grupperna fylla i en enkät om demografisk data (BILAGA 5) samt BSES-SF (BILAGA 2). I 

interventionsgruppen genomfördes interventionen innan enkäten BSES-SF fylldes i och efter 

att det informerade samtycket skrivits på. BB-personalen fick en checklista för att följa 

processen av genomförandet för interventionsgruppen (BILAGA 6). Mödrarna fick med sig 
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ett kuvert från BB som innehöll enkäten BSES-SF och uppföljningsfrågor om amning 

(BILAGA 7) som de ombads skicka in till universitetssjukhuset efter fyra veckor. Författarna 

påminde mödrarna via e-post eller sms om att fylla i och skicka in enkäterna om svar uteblev. 

 

Bearbetning och analys 

Variablerna från enkäterna analyserades i statistikprogrammet SPSS och signifikansnivån för 

analyserna sattes till p<0,05.  Nedan visas en översikt över de analyser som genomfördes på 

insamlad data. Poängen på BSES-SF summerades för vardera modern och jämfördes utifrån 

gruppernas medelvärde. 

 

Tabell 1. Översikt över analyserna 

ENKÄT ANALYSER 

Demografisk data 

- Antal deltagare 

- Medelvärde och procent 

- SD och signifikansvärde 

 

- Paired sample T-test och Independent 

sample T-test  

 

BSES-SF 

- Jämföra medelvärden av BSES-SF i 

samma grupper mellan två olika 

mättillfällen 

- Jämföra medelvärden av BSES-SF 

mellan grupperna 

- Beskriva samband samt jämföra 

medelvärdet mellan BSES-SF skattning 

och demografisk data 

- Jämföra medelvärdet av BSES-SF 

skattning och förekomst av exklusiv 

amning  

 

- Paired sample T-test  

 

 

- Independent sample T-test  

 

- Pearsons korrelationstest  

 

 

- Independent sample T-test  

 

Exklusiv amning  

- Jämföra förekomsten av exklusiv amning 

mellan grupperna  

 

- Chi-två test (Fisher’s exact test) 

 

 

 



13 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsstudier som innefattar människor regleras av lagen Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460). Denna lag avser inte att användas för 

examensarbeten inom avancerad nivå på universitet (43). Under insamlandet av 

personuppgifter regleras examensarbetet av Personuppgiftslagen (1998:204) (44). De etiska 

överväganden som gjorts inför examensarbetet har innefattats av de fyra huvudområden som 

omfattar omvårdnadsforskning (45). Dessa är principen om autonomi, principen om att inte 

skada, principen om att göra gott och principen om rättvisa (45,46). Principen om autonomi 

innebär att författarna till examensarbetet ska ta hänsyn till de deltagande individernas 

autonomi eller självbestämmanderätt. Deltagarnas privatliv skyddas genom att författarna tar 

fram ett informerat samtycke och upplyser deltagarna att författarna respekterar deltagarnas 

frivillighet att delta i studien samt även rätten att dra sig ur när de önskar. Autonomiprincipen 

innebär även tystnadsplikt som författarna har gentemot deltagarna, detta säkerställs bland 

annat genom att forskningsdata avidentifieras och behandlas konfidentiellt (45). För att 

avidentifiera deltagarna i studien kodades deltagarnas enkäter och kuvert.  

 

Principen om att inte skada innebär att författarna måste värdera om examensarbetet kommer 

att ha någon skadlig inverkan på personerna som deltar. Dessa risker måste belysas och 

elimineras i största möjligaste mån så att ingen patient blir utsatt för risk eller obehag. 

Eftersom amning kan vara en känslig fråga är det viktigt att ingen av deltagarna i studien 

känner sig värderade utifrån sina beslut kring att amma eller åsikter om amning. Principen om 

att göra gott innebär att författarna till examensarbetet ska maximera arbetets utformning så 

att de får ut största möjliga potentiella nytta, både för individen, för professionen och för 

samhället. Eftersom examensarbetet faller under huvudämnet omvårdnad innefattar det att 

utfallet skulle kunna ge ny kunskap som främjar och återställer hälsa, förebygger sjukdom och 

minskar lidande. Principen om rättvisa innebär att alla individer skall behandlas lika. Detta 

blir betydande att beakta när examensarbetet avser att ha en kontrollgrupp eftersom risk finns 

att deltagarna i studien inte får likvärdig vård (45,46).  
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RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över svarsfrekvensen 

Kontroll- och interventionsgruppens bortfall och de deltagare som fullföljde hela studien. 

 

Demografisk data 

I tabell 2 presenteras demografisk data för mödrarna som deltagit i studien. Medelåldern för 

mödrarna var 28,8 år i kontrollgruppen och 28 år i interventionsgruppen.  Medelvärdet av 

antal timmar som mödrarna stannade på BB innan hemgång var 51,4 timmar för 

kontrollgruppen och 41,9 timmar för interventionsgruppen. Alla deltagande mödrar var 

samboende med deras partner. Av mödrarna i kontrollgruppen var det 54,2 % och i 

interventionsgruppen 55,1 % som hade högskoleutbildning. En moder i varje grupp hade 

grundskoleutbildning och 79,1 % av mödrarna i kontrollgruppen samt 93,1 % av mödrarna i 

interventionsgruppen var arbetande. Två mödrar i varje grupp var studerande och två mödrar i 

kontrollgruppen var arbetslösa.  

 

Det var inga mödrar i kontrollgruppen som använde tobak men två mödrar i 

interventionsgruppen använde tobak under graviditeten. Medelvärdet på barnens födelsevecka 

var 39,5 veckor i kontrollgruppen och 39,6 veckor i interventionsgruppen. Medelvärdet av 

61 deltagare 

rekryterades 

 

Kontrollgrupp 

n = 30 
Interventionsgrupp 

n = 31 

 

Demografisk data 

n=24 

 

BSES-SF 

n=23 

Bortfall 

n = 7 
Bortfall 

n = 7 

 

Fullföljt hela studien 

n = 16 

Bortfall 

n = 4 

 

Bortfall 

n = 7 

Demografisk data 

n=29 

 

BSES-SF 

n=27 

Fullföljt hela studien 

n = 20 



15 

 

barnens födelsevikt var 3468 gram i kontrollgruppen och 3539 gram i interventionsgruppen. 

Av mödrarna i kontrollgruppen var det 58,6 % och 69 % i interventionsgruppen som födde 

barn vaginalt. Bland mödrarna i kontrollgruppen var det 20,8 % som förlöstes genom akut 

kejsarsnitt och 10,4 % i interventionsgruppen. 

 

Tabell 2. Demografisk data 

 

 

 

Kontrollgrupp 

 

Interventionsgrupp 

 

N 

 

% 

 

Medelvärde  

 

Vidd 

 

N 

 

% 

 

Medelvärde 

 

Vidd 
 

Ålder 

 

24 

 

100 

 

28,8 

 

22-36 
 

29 

 

100 

 

28 
 

20-37 

Hemgång 

Timmar 
 

22 

 

91,6 

 

51,4 

 

32-94 
 

26 

 

89,6 

 

41,9 
 

13-110 

 

Samboende 

 

24 

 

100 

 

 

  

29 

 

100 

  

Utbildning 

Högskola 

Gymnasiet 

Grundskola 

24 100   29 100   

13 

10 

1 

54.2 

41,6 

4.1 

16 

12 

1 

55,1 

41.3 

3,4 

Sysselsättning 
Arbetande 

Studerande 

Arbetslös 

Annat 

24 100   29 100   

19 

2 

2 

1 

79,1 

8,3 

8,3 

4.1 

27 

2 

- 

- 

93,1 

6,9 

Tobak 

Nej 

Ja  

Slutat 

24 100   29 100   

22 

- 

2 

91,6 

- 

8,3 

24 

2 

3 

82,7 

6,9 

10,3 

Födelsevecka 24 100 39,5 37+0 - 42+1 29 100 39,6 36+0 - 41+5 

Födelsevikt 24 100 3468 2530 -  4220 29 100 3539 2755 - 4930 

Förlossningssätt 

Vaginalt 

Sugklocka 

Akut kejsarsnitt 

24 100  

 

 29 100   

14 

5 

5 

58.3 

20,8 

20,8 

20 

6 

3 

69 

20,6 

10,4 
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Tabell 3 presenterar jämförelser mellan medelvärden av demografisk data, mellan första och 

andra mättillfället samt mellan båda grupperna. Medelvärdet av mödrarnas skattning i hur 

personalen lyssnade på deras amningsönskemål visade signifikant skillnad i kontrollgruppen 

mellan första och andra mättillfället (1p=0,039, se tabell 3) och signifikant skillnad fanns även 

i interventionsgruppen (2p=0,040, se tabell 3). Till skillnad från interventionsgruppen hade 

kontrollgruppen signifikant skillnad på frågan om mödrarna fick den amningshjälp de 

önskade (3p=0,02, se tabell 3) och om hur viktig amningen var för mödrarna (4p=0,023, se 

tabell 3). Mödrarna i kontrollgruppen skattade sig lägre på amningskunskap vid andra 

mätningen jämfört med första mätningen till skillnad från interventionsgruppen som skattade 

sig högre vid andra mättillfället dock fanns det ingen signifikant skillnad. Vid andra 

mätningen av mödrarnas upplevda amningstrygghet var kontrollgruppens medelvärde 8,13 

och interventionsgruppen 9,10, ingen signifikant skillnad visades mellan grupperna.   

 

Alla mödrar i studien ammade helt eller delvis vid första mättillfället. 92 % (n=49) ammade 

exklusivt och 8 % (n=4) ammade delvis. Vid andra mättillfället ammade 69,4 % (n=25) 

exklusivt, 30,6 % (n=11) ammade delvis och 2,8 % (n=1) hade avslutat amningen helt. I 

kontrollgruppen var det 4,5 % (n=1) som hade matat sitt barn med bröstmjölksersättning vid 

första mättillfället och 50 % (n=8) som dagligen matade med bröstmjölksersättning vid andra 

tillfället. I interventionsgruppen var det 10,3 % (n=3) som hade matat sitt barn med 

bröstmjölksersättning vid första mättillfället och vid andra mättillfället 15 % (n=3). 

Förekomsten av exklusiv amning mellan grupperna vid andra mättillfället visade signifikant 

skillnad (p=0,034).  

 

Vid första mättillfället, i båda grupperna, önskade mödrarna att amma exklusivt i 6,3 månader 

samt 10 respektive 11,1 månader delvis amning. Vid andra mättillfället var mödrarnas önskan 

5,7 respektive 6,1 månader för exklusiv amning samt 9,8 månader för delvis amning, ingen 

signifikant skillnad kunde ses. I kontrollgruppen var det 83,3 % (n=20) som hade planerat att 

amma exklusivt den närmaste tiden vid första mättillfället. Vid andra mättillfället var denna 

andel 43,8 % (n=7). 8,3 % (n=2) i samma grupp hade planerat delvis amning vid första 

mättillfället och 56,3 % (n=9) vid andra mättillfället. I interventionsgruppen var det 93,1 % 

(n=27) som hade planerat att amma exklusivt den närmaste tiden vid första mättillfället. Vid 

andra mättillfället var denna andel 80 % (n=16). 6,9 % (n=2) i samma grupp hade planerat 

delvis amning vid första mättillfället och 15 % (n=3) vid andra mättillfället. En moder 

planerade att inte amma alls under närmaste tiden.  
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Tabell 3. Jämför medelvärden av demografisk data inom och mellan grupperna 
 Vecka 0 Vecka 4 

Kontroll Intervention Kontroll  Intervention 

n = 24 n = 29 n = 16 n = 20 
Lyssnade personalen på dina 

önskemål gällande amningen? 

0 = Inte alls  

10 = Helt och hållet 

 

 

m=9,42
1 

 

 

m=9,72
2
 

 

 

m=7,88
1
 

 

 

m=9,00
2
 

Fick du den amningshjälp 

som du önskade? 

0 = Inte alls  

10 = Helt och hållet 

 

 

m=9,21
3
 

 

 

m=9,41 

 

 

m=7,81
3
 

 

 

m=9,10 

Hur viktig är amningen för 

dig? 

0 = Inte alls viktig 

10 = Mycket viktig 

 

 

m=9,17
4
 

 

 

m=9,38 

 

 

 

m=8,56
4
 

 

 

m=9,10 

Har du all kunskap du 

behöver för att klara av 

amningen? 

0 = Inte alls 

10 = Helt och hållet 

 

 

m=8,08 

 

 

m=8,21 

 

 

m=7,81 

 

 

m=8,70 

Känner du dig trygg med att 

kunna amma ditt barn? 

0 = Inte alls trygg 

10 = Mycket trygg 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

m=8,13 

 

 

m=9,10 

Amningsfrekvens 

 

Medelvärde ggr/dygn 

Vidd 

n=21 

 

9,83 

5-15 

n=26 

 

10,26 

5-20 

n=16 

 

9,25 

6-12 

n=19 

 

10,65 

7-18 

Bröstmjölksersättning  

 

Ja 

Nej 

n=22 

 

1 (4,5 %) 

21 (95,4 %) 

n=29 

 

3 (10,3 %) 

26 (89,7  %) 

n=16 

 

8 (50 %) 

8 (50 %) 

n=20 

 

3 (15 %) 

17 (85 %) 

Amning den närmaste tiden 

har jag tänkt att:  

Amma helt 

Amma + ersättning 

Inte amma alls 

Annat 

n=24 

 

20 (83,3 %) 

2 (8,3 %) 

- 

2 (8,3 %) 

n=29 

 

27 (93,1%) 

2 (6,9 %) 

- 

- 

n=16 

 

7 (43,8 %) 

9 (56,3 %) 

- 

- 

n=20 

 

16 (80 %) 

3 (15 %) 

1 (5 %) 

- 

Önskan om amningsduration 

Helt i månader 

 

 

Delvis i månader 

n=22 

6,3 

 

n=21 

10 

n=28 

6,3 

 

n=28 

  11,1 

n=12 

5,7 

 

n=14 

9,8 

n=18 

6,1 

 

n=18 

9,8 

     p-värde för n=16 respektive n=20 som fullföljde hela studien: 
1
p=0,039 

2
p=0,040 

3
p=0,02 

4
p=0,023 

     m=medelvärde 
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Mödrarnas svar på self-efficacy enkäten 

I kontrollgruppen (n=16) korrelerade BSES-SF positivt vid första och andra mättillfället 

(r=0,628 p=0,009). Mödrar som skattades sig högt på BSES-SF vid första mättillfället 

skattade sig även högt vid andra mättillfället. Det fanns dock ingen signifikant korrelation för 

interventionsgruppen (n=19) (p=0,078).   

 

Tabell 4 visar medelvärden av BSES-SF i båda grupperna och skillnaden mellan de två olika 

mättillfällena. Medelvärdet i kontrollgruppen vid första mättillfället (n=23) var 52,04 och 

52,88 vid andra mättillfället (n=16). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan BSES-SF för 

de två olika mättillfällena varken i kontrollgruppen (1p=0,919) eller i interventionsgruppen 

(2p=0,391). Medelvärdet i interventionsgruppen vid första mättillfället (n=27) var 53,85 och 

56,61 vid andra mättillfället (n=19).  

 

Tabell 4. Self-efficacy 

1
p-värde för n=16, 

2
p-värde för n=19 som fyllt i BSES-SF vid båda mättillfällena 

 

Tabell 5 visar jämförelse av BSES-SF och de två mättillfällen mellan grupperna. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen varken vid första 

(1p=0,511) eller andra mättillfället (2p=0,342).  

Tabell 5. Jämförande mellan grupperna 
 

Kontrollgrupp Interventionsgrupp 

 

n 

 

Medel 

 

SD 

 

n 

 

Medel 

 

SD 

 

Sig. 

 

Self-efficacy vecka 0 

 

 

23 

 

52,04 

 

10,15 

 

27 

 

53,85 

 

8,96 

 

0,511 

 

Self-efficacy vecka 4 

 

 

16 

 

52,88 

 

12,35 

 

20 

 

56,82 

 

12,02 

 

0,342 

 

 

 

 

  

Self-efficacy vecka 0 

 

 

Self-efficacy vecka 4 

 

 

 

n 

 

Medelvärde 

 

SD 

 

Vidd 

 

n 

 

Medelvärde 

 

SD 

 

Vidd 

 

SD 

 

Sig. 

 

Kontrollgrupp 

 

23 

 

52,04 

 

10,15 

 

36-69 

 

16 

 

52,88 

 

12,35 

 

33-70 

 

9,71 

 

0,919
1
 

 

 

Interventionsgrupp 

 

27 

 

53,85 

 

8,96 

 

34-69 

 

19 

 

56,61 

 

12,30 

 

20-70 

 

11,61 

 

0,391
2
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Self-efficacy och demografisk data 

Tabell 6 visar samband mellan medelvärden av BSES-SF och demografisk data. I 

kontrollgruppen vid första mättillfället fanns det ett negativt (r=-0,416) signifikant samband 

(p=0,048) mellan BSES-SF och mödrarnas ålder. Ju yngre mödrarna var, desto högre skattade 

de sig på BSES-SF. Dock fanns inget signifikant samband vid andra mättillfället för 

kontrollgruppen och inte heller i interventionsgruppen vid något av mättillfällena. Vid första 

mättillfället i interventionsgruppen fanns det ett positivt (r=0,389) signifikant samband 

(p=0,045) mellan BSES-SF och födelsevecka. Ju senare i gestationsveckor barnet föddes, 

desto högre skattade mödrarna sig på BSES-SF. 

 

Det fanns en positiv (r=0,579) signifikant korrelation (p=0,002) mellan BSES-SF vid första 

mättillfället och mödrarnas skattning om de fick den amningshjälp de önskade vid första 

mättillfället i interventionsgruppen. Detta innebär att de mödrar som i interventionsgruppen 

skattade sig högt på BSES-SF vid första mättillfället, även skattade sig högt på den önskade 

amningshjälpen. Denna analys visade inte på en signifikant korrelation i kontrollgruppen. 

Dock fanns det en positiv korrelation mellan kontrollgruppens andra skattning av den 

amningshjälp mödrarna fått på BB mellan BSES-SF vid första (r=0,541, p=0,031) och andra 

(r=0,508, p=0,044) mättillfället. Även en positiv (r=0,727) signifikant korrelation (p=<0,001) 

fanns mellan interventionsgruppens skattning av BSES-SF vid andra mättillfället och den 

amningshjälp som mödrarna önskade att få vid andra mättillfället.  

 

Vid andra skattningstillfället av mödrarnas upplevda amningskunskap fanns en positiv 

korrelation vid första (r=0,511, p=0,043) och andra (r=0,804, p=<0,001) mättillfället av 

BSES-SF i kontrollgruppen. Det fanns även en positiv (r=0,435) signifikant korrelation 

(p=0,023) vid första mätningen av den upplevda amningskunskapen och BSES-SF i 

interventionsgruppen. I samma grupp vid andra mätningen av BSES-SF och 

amningskunskapen fanns det en positiv signifikant korrelation vid första (r=0,479, p=0,033) 

och andra (r=0,858, p=<0,001) mätningen.  

 

Mödrar som skattade sig högt på BSES-SF skattade sig även högt kring den upplevda 

amningskunskapen. Skattningen av den upplevda amningstryggheten i kontrollgruppen visade 

en positiv (r=0,537) signifikant korrelation (p=0,032) vid första mättillfället och även andra 

mättillfället (r=0,83, p=<0,001) med BSES-SF vid andra mättillfället. I interventionsgruppen 

fanns det även en positiv (r=0,874) signifikant korrelation (p=<0,001) mellan BSES-SF och 
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mödrarnas skattning av amningstryggheten vid andra mätningen. Ju högre mödrarna skattade 

sin upplevda amningstrygghet, desto högre skattade de sig på BSES-SF. 

 

Tabell 6. Jämförelse mellan BSES-SF och demografisk data 

 Vecka 0 BSES-SF Vecka 4 BSES-SF 

Kontrollgrupp 

 

Interventionsgrupp Kontrollgrupp Interventionsgrupp 

p-värde r-värde p-värde r-värde p-värde r-värde p-värde r-värde 

 

Ålder 

 

0,048 

 

-0,416 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

Födelsevecka 

 

NS 

 

0,045 

 

0,389 

 

NS 
 

NS 

Lyssnade personalen på dina 

önskemål gällande amningen? 

Första mätningen 

Andra mätningen 

 

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

 

 

 

NS 

0,001 

 

 

 

0,664 

Fick du den amningshjälp som 

du önskade? 

Första mätningen 

Andra mätningen 

 

 

NS 

0,031 

 

 

 

0,541 

 

 

0,002 

NS 

 

 

0,579 

 

 

0,020 

0,044 

 

 

0,575 

0,508 

 

 

NS 

<0,001 

 

 

 

0,727 

Hur viktig är amningen för dig? 

Första mätningen 

Andra mätningen 

 

NS 

 

 

0,036 

0,050 

 

0,405 

0,455 

 

NS 

 

 

NS 

 

Har du all kunskap du behöver 

för att klara av amningen? 

Första mätningen 

Andra mätningen 

 

 

NS 

0,043 

 

 

 

0,511 

 

 

0,023 

NS 

 

 

0,435 

 

 

 

NS 

<0,001 

 

 

 

0,804 

 

 

0,033 

<0,001 

 

 

0,479 

0,858 

Känner du dig trygg med att 

kunna amma ditt barn? 

Andra mätningen 

 

 

0,032 

 

 

0,537 

 

 

NS 

 

 

<0,001 

 

 

0,831 

 

 

<0,001 

 

 

0,874 

NS=Non Significance 
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Jämförelse mellan förekomsten av exklusiv amning vid fyra veckor och self-efficacy 

 
      Figur 2. Gruppernas medelvärde på BSES-SF och amningsförekomst vid vecka fyra. 

  

De mödrar i interventionsgruppen som ammade exklusivt (n=16) när barnet var fyra veckor 

gammalt hade medelvärdet 54,56 på BSES-SF vid första mätningen och de mödrar (n=3) som 

inte ammade exklusivt hade medelvärdet 52,67 (p=0,684). De mödrar som ammade exklusivt 

(n=17) när barnet var fyra veckor hade medelvärdet 59,97 på BSES-SF vid andra mättillfället 

och de mödrar (n=3) som inte ammade exklusivt hade medelvärdet 39,00 (p=0,193).  

 

De mödrar i kontrollgruppen som ammade exklusivt (n=8) när barnet var fyra veckor 

gammalt hade ett högre medelvärde (m=58,25) på BSES-SF vid första mätningen jämfört 

med de mödrar (n=8) som inte ammade exklusivt 47,00 (p=0,012). De mödrar som ammade 

exklusivt hade även högre medelvärde på BSES-SF vid andra mättillfället (m=61,75) jämfört 

med de mödrar som inte ammade exklusivt (m=44,00) (p=0,001).  

 

Mödrar (n=24) som ammade exklusivt vid fyra veckor hade högre medelvärde av self-

efficacy vid första (m=55,79) mätningen jämfört med de mödrar (n=11) som inte ammade 

exklusivt (m=48,55) (p=0,005). Vid andra mättillfället av self-efficacy var medelvärdet 

(m=60,54) högre för de mödrar (n=25) som ammade exklusivt jämfört med de mödrar (n=11) 

som inte ammade exklusivt (m=42,63) (p=<0,001).  
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DISKUSSION 

I examensarbetet ökade skattningen av self-efficacy inom båda grupperna från första till andra 

mättillfället. Mödrar i interventionsgruppen skattade högre på self-efficacy än mödrar i 

kontrollgruppen. Mödrarna som fick interventionen ammade exklusivt i högre utsträckning än 

mödrarna i kontrollgruppen. De mödrar som ammade exklusivt när barnet var fyra veckor 

gammalt hade högre self-efficacy jämfört med de mödrar som ammade delvis. Jämförelsen 

mellan förekomsten av exklusiv amning vid fyra veckor och hög self-efficacy styrks av 

tidigare forskning (47–49). 

 

Resultatdiskussion 

Exklusiv amning och self-efficacy kring amning 

Mätning av self-efficacy hos nyblivna mödrar skulle kunna indikera hur den fortsatta 

amningen blir. Detta kan hjälpa vårdpersonal att identifiera de mödrar som i framtiden skulle 

kunna få amningsproblem samt sätta in stödinsatser redan på BB. Detta kan styrkas av att 

mödrarna som inte ammade exklusivt efter fyra veckor skattade lägre self-efficacy vid andra 

mättillfället. En studie (50) visade att mödrar önskade mer rådgivning och stöd kring amning 

från vården samt att vårdpersonal bör lägga mer tyngd på amningens fördelar och inte 

förespråka bröstmjölksersättning. Resultatet i detta examensarbete visade även en positiv 

korrelation mellan första och andra mätningen av self-efficacy för alla deltagande mödrar. 

Detta tyder på att de mödrar som skattade sig högt på self-efficacy vid första mätningen även 

gjorde det vid andra mätningen, vilket kan förklaras av att mödrar som skattar sig högt vid 

första tillfället ammar exklusivt vid fyra veckor.  

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden av BSES-SF under första 

mättillfället. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad vid andra mättillfället av BSES-

SF mellan båda grupperna. Detta kan förklaras av att mätningen av BSES-SF förmodligen 

inte kan skattas så kort tid efter att interventionen genomfördes för att utvärdera dess effekt 

och att studien hade ett litet urval. Även tidigare forskning (51) har visat brist på signifikanta 

skillnader på BSES-SF i kontroll- och interventionsgruppen mellan vecka noll och fyra.  

 

Self-efficacy 

I kontrollgruppen var medelvärdet 52,04 på BSES-SF vid första mättillfället och 52,88 vid 

andra mättillfället. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan dessa medelvärden. Tidigare 

studier (49,52) visar att i interventionsstudier stiger medelvärden på BSES-SF i 
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kontrollgrupperna mellan vecka noll och vecka fyra. I interventionsgruppen var medelvärdet 

53,85 på BSES-SF vid första mättillfället och 56,82 vid andra mättillfället. Tidigare forskning 

(52) har i sina resultat fått liknande medelvärden för interventionsgruppen. I examensarbetet 

skattade sig mödrarna högre på BSES-SF i första mätningen jämfört med en annan studies 

interventionsgrupp (52), m=53,85 jämfört med m=51,6. Detta kan bero på att den aktuella 

studien hade ett mindre antal deltagande mödrar (n=27) jämfört med den jämförande studien 

(n=68) (52). Anledningen till att medelvärdet av BSES-SF är högre i den aktuella studien 

jämfört med tidigare studier kan också bero på andra faktorer. Alla mödrar i studien var 

samboende, utbildningsnivån var hög och de flesta mödrar hade en sysselsättning i form av 

arbete eller studier. 

 

Att medelvärdet av self-efficacy förändras över tid i båda grupperna från första till andra 

mätningen skulle kunna förklaras av att mödrarna har skaffat sig egen erfarenhet av att amma 

sina barn under dessa fyra veckor. Enligt Dennis (35) är tidigare självupplevda erfarenheter 

den främsta bidragande faktorn för att öka self-efficacy kring amning. Dennis (35) menar 

vidare att verbal övertygelse också höjer self-efficacy kring amning. Interventionen som 

utfördes muntligt kan därför bidra till en påverkan på mödrarnas self-efficacy i den 

exponerade gruppen. Beroende på vilken omgivning och vilket socialt nätverk mödrarna har 

kan detta resultera i ökad self-efficacy (35). Mödrarna i denna studie var förstföderskor och en 

tidigare japansk studie (48) visar att förstföderskor har lägre self-efficacy jämfört med 

flerföderskor, m=41,6 jämfört med m=47,7. Detta kan tyda på att förstföderskor har ett större 

behov av insatser av amningsstöd för att främja exklusiv amning. Enligt WHO och tidigare 

forskning (7,9,31) kan sjukvårdpersonalens råd och stöd omedelbart efter förlossningen 

främja varaktigheten av exklusiv amning. Därför är interventionsmaterialet som använts i 

studien viktigt att utveckla samt att utvärdera dess effekt.  

 

De mödrar i interventionsgruppen som vid första mättillfället skattade sig högt på BSES-SF 

var även de som vid första mätningen skattade sig högt på att de har fått den amningshjälp de 

önskade, att amningen var viktig för dem samt att de hade hög amningskunskap. Dessa 

skattningar hade en signifikant positiv korrelation av BSES-SF till skillnad från 

kontrollgruppen vid samma mättillfällen. Korrelationen kan förklaras av att interventionen 

påverkade mödrarnas inställning till hur viktig amningen var för dem men också att 

interventionen kan anses ha gett effekt på mödrarnas amningskunskap redan vid första 

mättillfället. I båda grupperna fanns det en positiv korrelation mellan hur mödrarna skattade 
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sin amningskunskap och BSES-SF vid andra mättillfället. Ju högre mödrarna skattade sin 

upplevda amningstrygghet, desto högre skattade de sig på BSES-SF vid andra mättillfället i 

båda grupperna. 

 

Metoddiskussion 

Studiens svagheter 

Studien genomfördes med en före- och efter design som är en typ av experimentell studie 

design (38). Det mest tillförlitliga sättet att utföra experimentella studier på är en 

randomiserad kontrollerad studie med en kontroll- och interventionsgrupp (37). Om denna 

metod hade använts hade författarna troligtvis fått ett mer tillförlitligt resultat. På grund av att 

personalen på BB arbetade olika skift använde författarna ett konsekutivt urval och mödrarna 

till urvalet samlades in när dessa personer arbetade. Detta innebär att inte alla mödrar som 

vistats på BB under perioden mars–maj 2015 fått möjlighet att delta i studien, vilket minskar 

resultatets generaliserbarhet (39). 

 

Skattningen av BSES-SF i interventionsgruppen utfördes efter exponering av interventionen, 

vilket innebar att författarna saknade ett base-linevärde för gruppen (37). Författarna valde att 

göra ett antagande att base-linevärdet var likvärdigt i de två grupperna. För att jämförelsen av 

BSES-SF i interventionsgruppen skulle ha varit optimal hade ett värde på mödrarnas skattning 

innan interventionen genomfördes varit av intresse. Detta hade eventuellt gett en tydligare 

effekt av interventionens påverkan vid utvärderingen av BSES-SF när barnen var fyra veckor. 

 

Antalet deltagare som fullföljde studien i kontrollgruppen var 16 och 20 i 

interventionsgruppen. För att säkerställa resultatet krävs ett större antal deltagare (37). Även 

om det inte finns någon exakt formel för det optimala antalet i en kvantitativ studie är 

principen att ett större antal alltid är bättre än ett mindre (39). Ingen power-beräkning gjordes 

och fler mödrar kunde inte tillfrågas om deltagande i studien på grund av den begränsade 

tiden för examensarbetet. En av mödrarna som rekryterades hade fött barn i vecka 36+0. 

Författarna valde trots detta att inkludera modern i studien eftersom detta inte tros ha påverkat 

resultatet. Svarsfrekvensen på enkäten vid andra mättillfället var 69,6 % i kontrollgruppen och 

74,1 % i interventionsgruppen. Om ett annat tillvägagångssätt hade valts vid insamlandet av 

enkäten vid fyra veckor postpartum hade detta eventuellt kunnat öka svarsfrekvensen. 

Enkäterna kunde varit webbaserade, ha skickats hem till mödrarna direkt när det var dags att 
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fylla i dem eller så kunde författarna ha valt att ringa upp alla deltagare för att påminna om 

enkäterna. Dessa alternativ hade eventuellt underlättat för såväl författarna som deltagarna.  

 

Vid rekryteringen av mödrarna deltog inte författarna vilket gjorde att rekryteringen endast 

kunde ske när BB-personalen arbetade och hade tid att genomföra interventionen. Detta 

resulterade i att färre antal deltagare rekryterades än om en avsatt person hade genomfört 

rekryteringen. Studiens inklusions- och exklusionskriterier förtydligades under rekryteringen 

av mödrar eftersom det uppstod nya urvalsfrågor som krävde ställningstagande av författarna 

kring hur enskilda fall skulle hanteras. Även om broschyren och blädderblocket användes vid 

amningsinformationen är det svårt att avgöra om alla mödrar fått samma muntliga information 

och således likvärdig undervisning, då ingen observation gjordes vid dessa tillfällen. Studien 

genomfördes endast på en BB-avdelning på ett universitetssjukhus och därför kan inte 

resultatet generaliseras till alla BB-avdelningar.  

 

Self-efficacy enkäten BSES-SF är ett validerat formulär på både engelska (41) och svenska 

(42). Däremot är enkäten som användes för att samla in fakta och demografisk data om 

mödrarna och barnen inte validerat. Hur frågorna i detta formulär var utformade kan ha haft 

inverkan på mödrarnas svar och därmed påverkat resultatet. Sista frågan i enkäterna, vid båda 

mättillfällena, frågade efter mödrarnas önskan om hur länge de ville amma exklusivt och 

delvis. Efter frågan gavs ett exempel för att tydliggöra hur författarna önskade att svaret skulle 

vara utformat. Dock var dessa exempel numrerade med sex månader respektive 12 månader, 

vilket kan ha påverkat mödrarna. Misstanke om att detta har påverkat mödrarnas svar 

föreligger eftersom flertalet av mödrarna svarade just sex och 12 månader. Frågan i sig är av 

intresse för att förstå mödrarnas önskan om att amma exklusivt samt delvis men i vidare 

studier bör frågan omformuleras. 

 

I andra enkäten som fylldes i vid andra mättillfället, frågades mödrarna inte om varför de hade 

valt att sluta amma exklusivt. Studier (7,48,50–52) har visat att detta kan bero på flera 

faktorer och den vanligaste orsaken som kvinnor anger är oftast att de har för lite mjölk för att 

den ska räcka som barnets enda föda. Det hade varit av intresse att fråga mödrarna om varför 

de valde att ge tillägg till sina barn i enkäten samt om det fanns en korrelation med self-

efficacy vid andra mättillfället, för att kartlägga vilka anledningar de deltagande mödrarna 

hade.  
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För de mödrar som inte svarade med en direkt siffra på enkäterna, utan angav exempelvis att 

de ammade 10-15 gånger per dygn, räknades medianen ut och fördes in i statistikprogrammet 

SPSS. För de mödrar som valde att hoppa över någon fråga i BSES-SF sattes siffran noll. I 

det informationsblad som mödrarna fick om studien beskrevs det aldrig att även om mödrarna 

slutade att amma önskade författarna att de skulle fullfölja andra enkäten. Det kan antas att de 

mödrar som slutat amma när barnet var fyra veckor valde att hoppa av studien, vilket kan ha 

betydelse för resultatet. Endast en moder svarade på enkäten vid fyra veckors ålder att hon 

slutat amma helt och endast gav bröstmjölksersättning. Detta kan styrka författarnas tes om att 

dessa mödrar inte fullföljde sitt deltagande. Det var inget större bortfall vid förfrågningen om 

deltagande, en i kontrollgruppen och en i interventionsgruppen, utan bortfallet sågs framför 

allt vid andra enkäten när barnen var fyra veckor.  

 

Studiens styrkor 

En studies metod ska vara utförligt förklarad så att samma metod ska kunna genomföras 

upprepade gånger och därmed få liknande resultat (53). Styrkor med att använda sig av en 

före- och efter design är att det går att mäta förändringar över tid i olika grupper (38). Den 

person som samlar in data bör vara utbildad och informerad för att kunna göra detta (39). BB-

personalen som genomförde interventionen hade god kunskap och lång erfarenhet av 

amningsråd vilket gjorde dessa till experter inom området. En av personalen som genomförde 

interventionen var även en av dem som tagit fram interventionsmaterialet. Även detta är en 

styrka då kunskapen om materialet och dess innehåll var mycket god. Detta gav personalen 

bra förutsättningar för att genomföra interventionen på bästa möjliga sätt. 

 

En broschyr och ett blädderblock användes för att säkerställa att mödrarna fick samma 

utbildning i interventionen trots att det var olika personer som genomförde den. 

Informationen var evidensbaserad och uppfattades av personalen som ett bra tillvägagångssätt 

att nå ut med aktuell kunskap. En styrka i studien var att mödrarna hade en personlig kontakt 

med den som utbildade dem. Det vill säga att det var en faktisk person som höll i utbildningen 

och som kunde svara på mödrarnas frågor istället för en inspelad information eller att 

mödrarna endast fått skriftlig information.  

 

Under studiens gång uppstod inga större hinder vilket antas bero på att författarna hade en 

god planering inför genomförandet av studien samt en hållbar tidsplan. En styrka i studiens 

tillvägagångssätt var att det utfördes två mätningar av self-efficacy i båda grupperna för att 
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kunna fastställa om interventionen gav en effekt efter fyra veckors tid. Ytterligare mätningar 

efter sex respektive åtta veckor hade varit av intresse för att kunna jämföra resultatet med 

tidigare studier (49,54,55). Ytterligare en styrka i tillvägagångssättet var att deltagarna fick 

välja hur författarna skulle kontakta dem för påminnelse av enkäten vid fyra veckors ålder, 

vilket kan ha ökat svarsfrekvensen vid andra mättillfället. 

 

BSES-SF har varit en användbar enkät för att mäta mödrarnas tilltro till sin egen 

amningsförmåga. Detta tillvägagångssätt har därför varit framgångsrikt för att svara på 

studiens syfte. Val av metod har även varit lyckosam för att få ett användbart resultat. Detta är 

en av studiens styrkor, även om vidare studier är nödvändiga i större skala för att säkerställa 

användandet av interventionsmaterialet på BB.  

 

Etiska överväganden ur ett samhällsperspektiv 

För att ta hänsyn till mödrarnas integritet valde författarna att inte använda sig av 

journalhandlingar vid insamlandet av data. Författarna hade inställningen att göra så lite 

intrång på deltagarnas personliga uppgifter som möjligt och valde därför att deltagarna själva 

fick välja vilka personuppgifter de ville delge under studien. Att författarna inte hade 

direktkontakt med mödrarna, mer än via SMS eller e-post, gav även mödrarna en större frihet 

att avbryta studien samt att inte lämna ut personliga eller känsliga uppgifter om sina 

amningsval.  

 

Amning är ett laddat och omdiskuterat ämne i samhället. Det finns flera faktorer som kan 

bidra till att inte alla mödrar ammar. En del mödrar vill bli hjälpta för att kunna amma medan 

andra inte vill fortsätta amningen alls. Tidigare forskning (4,7,21–27) visar många fördelar 

med amningen och det anses vara den bästa födan för barnet. Barnsjuksköterskor är skyldiga 

att förmedla amningens fördelar (31). Enligt Socialstyrelsen SOSSF (2008:33) (5) ska 

informationen till mödrarna vara objektiv och entydig samt anpassad till den enskilda kvinnan 

och spädbarnet. Mödrarna kan uppleva att de blir dåligt bemötta av vårdpersonalen som 

ständigt försöker förmedla att amningen är det bästa för barnet och att 

bröstmjölksersättningen inte är ett tillräckligt bra alternativ (14). Mödrar ska bli bemötta med 

evidens men också med empati och respekt för hur de väljer att föda upp sina barn.  
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Slutsats 

Studien visade att interventionen höjde mödrarnas self-efficacy kring amning vid båda 

mättillfällena och resulterade i att mödrarna som fått interventionen hade en högre förekomst 

av exklusiv amning vid fyra veckor. Mödrar som ammade exklusivt hade högre self-efficacy 

jämfört med de mödrar som ammade delvis. Att använda mödrarnas skattning av self-efficacy 

har varit ett bra verktyg för att undersöka mödrarnas amningsförmåga och därmed jämföra 

effekten av interventionen över tid. Detta tillvägagångssätt anses vara ett framgångsrikt och 

praktiskt mätinstrument för att kunna utvärdera även andra typer av amningsfrämjande 

insatser.  

 

Vårdpersonal har ett stort ansvar i att ge amningsrådgivning. Genom att ha ett enhetligt 

utbildningsmaterial på BB som är baserad på evidens kan detta vara en del av att ge mödrar 

den kunskap de behöver för att främja den exklusiva amningen. Interventionsmaterialet har 

visat sig ha god effekt och tillförlitligt att använda i kliniken.  

 

Vidare forskning 

Det hade varit av intresse att fortsätta studera de deltagande mödrarna under en längre tid än 

fyra veckor för att undersöka om interventionen har en påverkan på förekomsten av exklusiv 

amning. Det hade även varit av intresse att utföra interventionen genom en randomiserad 

kontrollerad studie och med ett större urval för att generaliserbarheten ska kunna spegla 

amningsförekomsten i samhället.  
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BILAGA 2 

Tillit till din förmåga att amma 
 

Välj det svar som passar bäst på följande påståenden, som beskriver om du litar på din förmåga att amma 

din nyfödda bebis. Vänligen markera svaret genom att ringa in det nummer som bäst beskriver hur du 

känner. Det finns inget rätt eller fel svar. 

       

  1 = litar inte alls på min förmåga   

  2 = litar inte helt på min förmåga   

  3 = litar ibland på min förmåga   

  4 = litar på min förmåga    

  5 = litar helt på min förmåga 

 
Litar inte alls      Litar helt 

1 Jag kan alltid avgöra att mitt barn får tillräckligt med mjölk 1 2 3 4 5 

2 
Jag kan alltid klara av amning lika bra som jag klarar av andra 

utmaningar 
1 2 3 4 5 

3 Jag kan alltid amma mitt barn utan att ge bröstmjölksersättning som tillägg 1 2 3 4 5 

4 Jag kan alltid se till att mitt barn har bra tag under hela amningen 1 2 3 4 5 

5 Jag kan alltid genomföra varje amning på ett för mig tillfredställande sätt 1 2 3 4 5 

6 Jag kan alltid klara av att amma även om mitt barn gråter 1 2 3 4 5 

7 Jag kan alltid komma fram till att jag vill fortsätta amma 1 2 3 4 5 

8 
Jag kan alltid känna mig bekväm med att amma med andra 

familjemedlemmar närvarande 
1 2 3 4 5 

9 Jag kan alltid känna mig nöjd med min amningsupplevelse 1 2 3 4 5 

10 Jag kan alltid hantera det faktum att amning kan ta mycket tid 1 2 3 4 5 

11 
Jag kan alltid låta barnet amma klart på ett bröst innan jag byter till nästa 

bröst 
1 2 3 4 5 

12 Jag kan alltid fortsätta att amma mitt barn vid varje amningstillfälle 1 2 3 4 5 

13 Jag kan alltid klara av att fylla mitt barns amningsbehov 1 2 3 4 5 

14 Jag kan alltid avgöra när mitt barn ammat klart 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

©Dr. Cindy-Lee Dennis  
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BILAGA 3 

Förfrågan om att delta i en studie om amning 
 

Till dig som är mamma till ett barn  

som är fött på Akademiska sjukhuset. 
 

 

 

Du tillfrågas om att delta i en studie om amning av ditt barn. Studiens mål är att 

utvärderainformationsmaterial som kan användas på BB för att ge bättre amningsinformation. 

 

Deltagande i studien innebär att du kommer att fylla i en enkät om din tilltro till amning samt en enkät om 

uppgifter kring dig och ditt barn innan hemgång från BB. Enkäterna tar ca 10 minuter att fylla i. När ditt 

barn är fyra veckor gammalt kommer vi att kontakta dig för att be dig fylla i en till enkät som du får med 

dig hem i ett kuvert från BB. Brevet är adresserat till sjukhuset och försett med betalt porto. Vi kommer 

att skicka ut en påminnelse när ditt barn är fyra veckor gammalt om att det är dags att fylla i enkäten. Om 

enkäten kommer bort kan du kontakta oss för att få en ny enkät (se kontaktuppgifter längst ned). 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan avböja att delta eller avbryta deltagandet när du vill utan 

att förklara varför. Barnets och din vård är densamma oavsett om du väljer att delta eller inte. 60 nyblivna 

mödrar kommer att tillfrågas om deltagande i studien.  

 

Inga namn eller personuppgifter kommer att finnas på enkäterna under datahanteringen. Enkäterna kodas 

så att bara auktoriserade personer har tillgång till dina uppgifter och kan identifiera dig och ditt barn. 

Kodlistan förvaras inlåst på Akademiska sjukhuset. Det kommer inte att gå att identifiera er eller barnet i 

examensarbetet, som kommer att presenteras för personal och andra studenter.  

 

 

 

 

Kontakta gärna Veronica Starke eller SamySebraoui (kontaktpersoner och huvudansvariga för studien) 

vid ytterligare frågor. 

 

 

Veronica Starke  SamySebraoui 

Legitimerad sjuksköterska Legitimerad sjuksköterska 

Barnsjuksköterskestudent  Barnsjuksköterskestudent 

Mobilnummer: 0736-144789 Mobilnummer: 0708-250792 

Institutionen för Kvinnors och barns hälsa Institutionen för Kvinnor och barns hälsa 

Uppsala universitet Uppsala universitet            

 

Eva-Lotta Funkquist Paola Oras 

Barnsjuksköterska, Barnmorska, Lektor Barnmorska, doktorand  

Institutionen för Kvinnor och barns hälsa Institutionen för Kvinnor och barns hälsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset 

751 85 Uppsala 751 85 Uppsala 
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Förfrågan om att delta i en studie om amning 
 

Till dig som är mamma till ett barn  

som är fött på Akademiska sjukhuset. 
 

 

Du tillfrågas om att delta i en studie om amning av ditt barn. Studiens mål är att 

utvärderainformationsmaterial som kan användas på BB för att ge bättre amningsinformation. 

 

Deltagande i studien innebär att du kommer att fylla i en enkät om din tilltro till amning samt en enkät om 

uppgifter kring dig och ditt barn innan hemgång från BB. Enkäterna tar ca 15 minuter att fylla i. När ditt 

barn är fyra veckor gammalt kommer vi att kontakta dig för att be dig fylla i en till enkät som du får med 

dig hem i ett kuvert från BB. Brevet är adresserat till sjukhuset och försett med betalt porto. Vi kommer 

att skicka ut en påminnelse när ditt barn är fyra veckor gammalt om att det är dags att fylla i enkäten. Om 

enkäten kommer bort kan du kontakta oss för att få en ny enkät (se kontaktuppgifter längst ned). 

 

Under vårdtiden kommer du att få en broschyr som innehåller information om amning. Personalen från 

BB kommer att gå igenom den tillsammans med dig efter att du har fyllt i första enkäten och innan det är 

dags att gå hem från sjukhuset.  

 

Det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan avböja att delta eller avbryta deltagandet när du vill utan 

att förklara varför. Barnets och din vård är densamma oavsett om du väljer att delta eller inte. 60 nyblivna 

mödrar kommer att tillfrågas om deltagande i studien.  

 

Inga namn eller personuppgifter kommer att finnas på enkäterna under datahanteringen. Enkäterna kodas 

så att bara auktoriserade personer har tillgång till dina uppgifter och kan identifiera dig och ditt barn. 

Kodlistan förvaras inlåst på Akademiska sjukhuset. Det kommer inte att gå att identifiera er eller barnet i 

examensarbetet, som kommer att presenteras för personal och andra studenter.  

 

 

 

 

Kontakta gärna Veronica Starke eller SamySebraoui (kontaktpersoner och huvudansvariga för studien) 

vid ytterligare frågor. 

 

 

Veronica Starke  SamySebraoui 

Legitimerad sjuksköterska Legitimerad sjuksköterska 

Barnsjuksköterskestudent  Barnsjuksköterskestudent 

Mobilnummer: 0736-144789 Mobilnummer: 0708-250792 

Institutionen för Kvinnors och barns hälsa Institutionen för Kvinnor och barns hälsa 

Uppsala universitet Uppsala universitet            

 

Eva-LottaFunkquist Paola Oras 

Barnsjuksköterska, Barnmorska, Lektor Barnmorska, doktorand  

Institutionen för Kvinnor och barns hälsa Institutionen för Kvinnor och barns hälsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset 

751 85 Uppsala 751 85 Uppsala  
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BILAGA 4  

 

SAMTYCKESBLANKETT 

 

Vill du delta i en forskningsstudie om din tilltro till amning? 
 

Om du vill delta i studien betyder det att: 

 

 Du fyller i en enkät om amning och en enkät om uppgifter om dig och ditt barn på BB innan hemgång 

samt enkäter när ditt barn är fyra veckor gammalt. 

 Du lämnar ut personuppgifter och kontaktuppgifter innan hemgång från BB. 

 Du kommer bli påmind när ditt barn är fyra veckor gammalt om att fylla i nästa enkät. 

 Du kan när som avbryta deltagandet i studien utan att uppge varför. 

 Din och barnets vård kommer inte att påverkas vare sig du vill eller inte vill delta. 

 Dina kontaktuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.   

 

 

 

 

 

FYLLS I AV MODERN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vill bli kontaktad av oss via: 

Telefonsamtal □      E-mail □      SMS □      Annat:………………… 

  

 

Ditt namn:…………………………………………………………………………… 

Ditt mobilnummer:………………………………………………………………………… 

Din e-mail adress:…………………………………………………………………………. 
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BILAGA 5  

Information om dig och ditt barn 

 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig eller ditt barn.  Kodnummer: 
 

 

Datum för ifyllande av enkäten..................... 

 

1. Hur gammal är du?..................år 
 

2. Hur många timmar är ditt barn vid hemgång?.................................timmar 
 

3. Civilstånd: Samboende            Ensamstående  Särboende 
 

4. Vad har du för utbildning? 

Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet 

5. Vad var din huvudsakliga sysselsättning innan graviditeten? 

Studerande  Arbetande Arbetslös Annat 

6. Använder du tobak? 

Ja  Nej Jag slutade när jag blev gravid 

7. I vilken vecka föddes ditt barn?.......................(t.ex. 40+3) 
 

8. Hur mycket vägde ditt barn när det föddes?............................gram 
 

9. På vilket sätt föddes ditt barn?  

Vaginalt  Med sugklocka 

Med planerat kejsarsnitt Med akut kejsarsnitt 
 

 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig. 

10. Lyssnade personalen på dina önskemål gällande amningen? 

1 = Inte alls    10 = Helt och hållet 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10  

11. Fick du den amningshjälp som du önskade? 

1 = Inte alls    10 = Helt och hållet 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10 

12. Hur viktig är amningen för dig? 

1 = Inte alls viktig    10 = Mycket viktig 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10 

13. Har du all kunskap du behöver för att klara av att amma? 

1 = Inte alls    10 = Helt och hållet 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10 

 

14. Ungefär hur ofta uppskattar du att ditt barn ammar? ___________gånger/dygn 

 

15. Har ditt barn fått urpumpad bröstmjölk under vårdtiden? 

   

Om du svarat Nej kan du hoppa till fråga 17. 
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16. Hur många gånger fick ditt barn urpumpad bröstmjölk? 

   

 

17. Har ditt barn fått bröstmjölksersättning under vårdtiden? 

 Ja    Nej 

Om du svarat Nej kan du hoppa till fråga 20. 

 

18. Hur många gånger fick ditt barn bröstmjölksersättning? 

   

 

19. Hur matades barnet när det fick bröstmjölksersättning?   

      

 

20. Hur matas barnet nu? 

Kryssa i alla ruter som stämmer överens med ditt barn. 

Från bröstet       

 

21. Vad får ditt barn nu? 

 Får endast bröstmjölk   Får både bröstmjölk och bröstmjölksersättning  

 Får endast bröstmjölksersättning 

 

22. Gällande amning den närmaste tiden har jag tänkt att 

Amma helt    

   Annat………………… 

 

23. Om du planerar att amma i framtiden hur länge önskar du att amma ditt barn?  

 

Amma helt tills mitt barn är ______________månadergammalt (enbart bröstmjölk) 

 

Amma totalt antal månader tills mitt barn är ____________månader (lägg ihop den tiden du har tänkt 

amma helt + tiden du tänkt amma delvis, dvs bröstmjölk kombinerat med annan mat/dryck, ex 6 månader 

helt + 6 månader delvis, dvs du svarar 12 månader) 

 

 

 

Tack för att du tog dig tiden att svara på frågorna! 
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BILAGA 6 

Amningsstudie 

Checklista för personal på BB 

Interventionsgruppen 

 

syfte och genomförande samt ge det skriftliga samtycket till 

mammorna att fylla i. 

Ge amningsbroschyren och informera mammorna om amning utifrån blädderblocket. 

-SF och ”Information om dig och ditt barn” till mammorna. 

Be mammorna fylla i och lämna in enkäterna till koordinatorexpeditionen innan hemgång 

Ge kuvertet som mammorna ska ta med hem som ska vara adresserat till sjukhuset och frankerat som 

innehåller en BSES-SF-enkät och en enkät om amning. 

 

Tack för er hjälp! 
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BILAGA 7 

Här nedan fyller du i information om dig och ditt barn 

Kodnummer: 
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig och ditt barn   

 

Datum för ifyllande av enkäten...................... 

 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig. 

1. Lyssnade personalen på dina önskemål gällande amningen? 

1 = Inte alls    10 = Helt och hållet 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10  

2. Fick du den amningshjälp som du önskade? 

1 = Inte alls    10 = Helt och hållet 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10 

3. Hur viktig är amningen för dig? 

1 = Inte alls viktig    10 = Mycket viktig 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10 

4. Har du all kunskap du behöver för att klara av att amma? 

1 = Inte alls    10 = Helt och hållet 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10 

 

5. Känner du dig trygg med att kunna amma ditt barn? 

1 = Inte alls trygg    10 = Mycket trygg 

1     2     3     4      5     6     7     8     9     10 

 

6. Ungefär hur ofta uppskattar du att ditt barn ammar? ___________gånger/dygn 

 

7. Har ditt barn någon gång fått bröstmjölksersättning? 

  , får ibland  

, har fått ersättning tidigare men inte längre 

 

8. Om ditt barn får bröstmjölksersättning svara på nedanstående frågor, annars fortsätt med fråga 9. 
Hur ofta får ditt barn bröstmjölksersättning? 

 dag  Varannan dag   Mer sällan än varannan dag  

 En gång i veckan   

 

9. Gällande amning den närmaste tiden har jag tänkt att 

    

   Annat………………… 

 

10. Om du planerar att amma i framtiden hur länge önskar du att amma ditt barn?  

 

Amma helt tills mitt barn är ______________månadergammalt (enbart bröstmjölk) 

 

Amma totalt antal månader tills mitt barn är ____________månader (lägg ihop den tiden du har tänkt 

amma helt + tiden du tänkt amma delvis, dvs bröstmjölk kombinerat med annan mat/dryck, ex 6 månader 

helt + 6 månader delvis, dvs du svarar 12 månader) 

Tack för att du tog dig tiden att svara på frågorna! 


