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Sammanfattning 

Den blivande mamman möter många olika enheter i vårdkedjan och var och en av dessa 

enheter spelar stor roll för amningen. All vårdpersonal som på ett eller annat sätt arbetar med 

amning ska ha kunskap om WHO:s “ Tio steg till lyckad amning” och arbeta efter denna 

amningsstrategi för att skapa gynnsamma förutsättningar för att kunna hjälpa, stödja och 

uppmuntra mamman vid amningen.  

 

Syfte: Att undersöka vårdpersonals inställning till amningsstödet de ger. 

 

Design/Metod: För att genomföra studien valdes en kvantitativ, deskriptiv och jämförande 

design som genomfördes i form av en tvärsnittsstudie. Mätningen utfördes med hjälp av 

webbenkäter innehållande frågor med fokus på inställningar till det amningsstöd man ger. De 

faktorer som mättes var faciliterande, engagerande, följsam och amningsvänlig. Sammanlagt 

var det 81 personal som svarade på enkäten.  

 

Resultat: Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de respondenter som 

genomgått extra amningsutbildning utöver sin yrkesutbildning och de som inte hade gjort det. 

Dessa respondenter hade högre poäng på det faciliterande förhållningssättet. Det fanns också 

en skillnad mellan Barnkliniken och Kvinnokliniken hur de skattades sig själva på det 

faciliterande och engagerande förhållningssättet, på så vis att Kvinnoklinikens personal 

skattade sig högre på det faciliterande och Barnkliniken på det engagerande. 

 

Slutsats: Studien visade att vårdpersonals inställning till amning varierade beroende på om 

man hade extra amningsutbildning eller inte. Det förfaller som att amningsutbildning kan 

påverka vårdpersonalens amningsstöd till att bli mer evidensbaserat.  

 

 

Nyckelord: Amning, amningsstöd, vårdpersonal, inställningar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The expecting mother is exposed to a variety of different units within the healthcare system 

and each one of them plays a major role in breastfeeding support. All healthcare professionals 

who are involved in breastfeeding support should have knowledge of WHO’s ”Ten steps to 

successful breastfeeding” and work in accordance with this strategy to create favorable 

conditions to be able to help, support and encourage the mother during breastfeeding. 

 

Aim: To examine healthcare professional’s attitude toward the breastfeeding support they 

provide. 

 

Method: To conduct the study, a quantitative, descriptive and comparative design was chosen 

in the form of a cross- sectional study. The measuring was conducted using online 

questionnaires containing questions with focus on the attitudes toward the breastfeeding 

support one provides. The factors that were measured were facilitative, engaging, responsive 

and breastfeeding friendly. Overall, 81 staff completed the questionnaire. 

 

Results: The result showed that there was a significant difference between the respondents 

who had participated in additional breastfeeding training in addition to their professional 

training and the ones who had not. Respondents with additional breastfeeding training had 

higher scores on the facilitative approach. These was also a difference between the 

Children’s Clinic and the Women’s Clinic on how they scored their own facilitative and 

engaging approach, the staff at the Women’s Clinic scored themselves higher in facilitative 

and the Children’s Clinic in the engaging approach. 

 

Conclusion: The study showed that healthcare professional’s attitude toward breastfeeding 

varied depending on if they had additional breastfeeding training or not. It appears that 

breastfeeding training can affect healthcare professional’s breastfeeding support to become 

more evidence-based. 

 

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding support, healthcare personal, attitudes. 
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INTRODUKTION 

Amning 

World Health Organisation (WHO, 2014) rekommenderar enbart amning tills barnet är sex 

månader och därefter delvis amning med kompletterande föda, tills barnet är två år gammalt 

eller äldre. WHO har utvecklat något man kallar ”Tio steg till lyckad amning” och meningen 

är att stegen ska skapa gynnsamma förutsättningar så att all berörd personal kan hjälpa, stödja 

och uppmuntra mamman vid amningen. De tio stegen formulerades som en följd av den 

fallande amningsfrekvensen i världen och de innehåller bland annat att barn och mamma inte 

ska skiljas åt efter förlossningen. Vidare tar de upp att hud-mot-hud stimulerar 

amningsreflexerna, att barnet ska ha fri tillgång till brösten och att annan mat än bröstmjölk 

inte ska ges om det inte finns en medicinsk indikation samt att man varken ska ge sug- eller 

dinapp till ammande spädbarn.  

 

Amningshistorik 

I Västvärlden har under 1900-talet synen varit att amningen främst handlar om att ge mat till 

sitt barn, men historiskt sätt har synen på amning sett annorlunda ut. Bröstet ges både som 

mat, närhet och tröst. Innan förlossningarna skedde på sjukhus lärde sig kvinnor att amma av 

den äldre generationens kvinnor. I hemmet fanns ofta någon anhörig som kunde visa hur 

amningen skulle gå till. På 1930-talet började man i vården skilja mamma och barn åt i olika 

salar för att minska risken för infektioner, vilket ledde till att amningsfrekvensen minskade. 

Amningsrutinerna på så väl sjukhuset som i hemmet var en viktig faktor under detta årtionde. 

Barnet skulle äta ett visst antal mål per dygn samt en viss mängd mjölk per gång. 

Bröstmjölksersättningen blev vanligt förekommande på 1960-talet och lanserades som lika 

bra som bröstmjölken. På 1970-talet bildades amningsstöden och synen på amning 

förändrades. På 1980-talet blev det ett betydligt amningsvänligare klimat i vården och i 

samhället. Kvinnan fick ha sitt barn hos sig under hela BB tiden och fri amning förespråkades. 

Barnet skulle ammas när det själv ville och detta skulle leda till att föräldrarna lärde känna sitt 

barn fortare samt bli mer delaktiga i omvårdnaden av barnet direkt efter förlossningen 

(Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). 

 

Amningens positiva hälsoeffekter 

Bröstmjölken ger många fördelar för både mamma och barn; både immunologiskt, 

psykologiskt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt (Dewey, Heinig, Nommsen, Peerson & 
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Lonnerdal, 1992). Den innehåller alla näringsämnen som barnet behöver för att utvecklas och 

växa under det första halvåret (Livsmedelsverket, 2014). 

 

Positiva hälsoeffekter för mamman 

De hälsosamma effekterna för mamman är till exempel minskad risk för; blödning efter 

förlossningen, hypertoni, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes samt bröstcancer (Eidelman & 

Schanier, 2012). Utöver de rent fysiologiska fördelarna spelar amningen även en stor roll i 

anknytningsprocessen mellan mamma och barn (Lind, Li, Perrine, & Schieve, 2014). En väl 

fungerande amning reglerar kortisolnivåerna och frissätter oxytocin hos både mamma och 

barn. Detta skyddar mamman mot depression och skänker även en glädjekänsla. Även 

mammans sömn- och vakenhetsperioder regeleras på ett positivt sätt (Figueiredo, Dias,  

Brandão, Canário, & Nunes-Costa , 2013).   

 

Positiva hälsoeffekter för barnet 

Enligt Eidelman och Schanier (2012) är bröstmjölken praktisk, eftersom den alltid har lagom 

temperatur och är hygieniskt förpackad. Dessutom är bröstmjölk mycket lättsmält för barnet 

och innehåller färdiga antikroppar från mamman. Helamning har även visat minska risken för 

att barnet ska få luftvägsinfektioner samt magtarminfektioner. Utöver detta minska risken för 

att barnet ska drabbas av andra sjukdomar som till exempel diabetes typ 1 och 2 samt risken 

för att barnet ska utveckla fetma (Kramer & Kakuma, 2002). 

 

Positiva effekter i samhället 

Amning ger även positiva effekter för samhället. Amning är miljömässigt fördelaktigt genom 

att det inte fordrar någon energi för produktion, inte ger avfall från förpackningar och inte 

heller några transportkostnader. Den ekonomiska och familjemässiga fördelen med amning 

grundar sig i hälsovinster som amning ger för både barnet och mamman. Hälsovinster som 

leder till färre sjukskrivningar och lägre sjukvårdskostnader. Amning generar även i färre 

hemmavarande dagar med sjukt barn (Gartner, Morton, Lawrence, Naylor, O'Hare, Schanler 

& Eidelman, 2005). 

 

 

Amning i vårdkedjan 

Den blivande mamman möter en rad enheter i vårdkedjan. Dessa är mödravården, 

förlossningsavdelningen, BB-avdelningen, den uppföljande BB-vården samt barnhälsovården. 
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Under vissa omständigheter kan även barnet och familjen möta neonatalvården. Var och en av 

dessa enheter spelar stor roll för mammans amning. Den första amningsinformationen får den 

gravida kvinnan utav mödravården, medan det första amningstillfället oftast sker på 

förlossningsavdelningen (Fairbank, O`Meare, Renfrew, Woolridge, Sowden & Lister-Sharp, 

2000; Renfrew, Lang & Woolridge, 2000). Om barnet sedan kommer till BB-vården ska 

vården där bedrivas på ett amningsvänligt sätt (SOU 1993:8). Från barnets sjätte levnadsdygn 

är det barnhälsovården som ansvarar för den amningsstödjande omvårdnaden (Nationell 

målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovård, 2003).  

 

Amningsstöd 

Amningsstöd är mer än att bara ge information eller att hjälpa till att lägga barnet till bröstet, 

utan kan mer beskrivas som en specifik situation med interagerande personer i form av 

vårdare, mamma och spädbarn. Stödet innehåller en relation mellan personerna och med en 

dialog var syfte är att underlätta en fungerande amning och skänka förståelse och självtillit till 

mamman. Dialogen ska förstärka mamman till att själv att bli expert på att amma sitt barn 

(Grassley & Nelms, 2008). 

 

Vårdpersonals roll som amningsstödjare 

All vårdpersonal som arbetar med mödrahälsovård, förlossning, eftervård, neonatalvård samt 

barnhälsovård ska känna till WHO/UNICEF:s handlingsplan ”Tio steg till lyckad amning”. 

Vidare kan vårdpersonal främja, stödja och skydda amningen genom en gemensam strategi i 

vårdkedjan (Rikshandboken i barnhälsovård, 2012). För den enskilda mamman har flera 

studier visat att både amningsstöd i grupp med en handledare och ett individuellt stöd ökar 

kvinnors försök till att initiera amning och att de ammar längre (Hoddinott, Lee, & Pill, 2006; 

Olson, Haider, Vangjel, Bolton, & Gold, 2010).  Det är viktigt att mamman får stöd de första 

dagarna efter förlossningen för att lyckas med amningen och detta gäller speciellt 

förstföderskor (Ekström, 2005). Enligt Mauri, Zobbi & Zannini (2011) är stödet just från 

vårdpersonalen viktigt så att mamman vet vad hon behöver göra för att kunna fortsätta amma. 

Detta ökar mammans självkompetens och det är också betydelsefullt att vårdpersonalen även 

stödjer personer i mammans nätverk som till exempel barnets pappa eller andra anhöriga i 

kvinnans omgivning, så att de i sin tur kan stötta mamman (Ekström, 2005). Stöd ifrån BB-

personalen leder till en stärkt mamma med ett bättre självförtroende. Vilket i sig kan hjälpa 

henne att skapa en relation med sitt barn (Ekström & Nissen, 2006).  

 



4 
 

Mauri, Zobbi och Zannini (2011) framhåller i sin studie att det bästa amningsstödet som ges 

av vårdpersonal till mammor är i integrerad grupp. Om de blivande mammorna får 

amningsstöd de första dagarna efter förlossningen är detta ett avgörande för att övervinna 

eventuella svårigheter med amningen redan från start och stödet ansågs vara till nytta när det 

gavs i grupp med professionell vårdpersonal som samordnar sina pedagogiska insatser.  

I en svensk studie där vårdpersonalen hade en gemensam amningsstrategi samt genomgått en 

processorienterad utbildning i amningsrådgivning, hade mammorna efter nio månader mer 

samspel med sina barn (Ekström, 2005). De hade också varmare känslor för barnen jämfört 

med mammorna i kontrollgrupperna. Relationen med barnet skattade de som mer trygg och 

kände mer att barnet var deras eget. De tyckte att barnet var sötare och pratade mer med 

barnet, jämfört med kontrollgruppens mammor. Författarna menar att till följd av det bättre 

amningsstödet, helammad både först- och omföderskor längre. Det har också visats att 

amningsfrekvensen generellt var högre hos de mödrar som upplevt att de blivit tilltalade på ett 

sätt de kunde förstå, blivit behandlade som individer samt med respekt. Detsamma gällde de 

mödrar som upplevt likvärdiga råd, aktivt stöd, praktisk hjälp och att de hade fått uppmuntran 

(Henderson & Redshaw, 2010). 

 

Amning etableras oftast redan under BB tiden men mamman behöver inte sällan fortsatt stöd 

av exempelvis barnavårdcentralen och/eller Amningshjälpen (Persson & Ås, 2012). 

Personalens inställning till amning har visat sig vara en avgörande faktor för nyblivna 

mammor som ammar (Di Girolamo, Grummer-Strawn & Fein, 2003). Mamman är i stort 

behov av mycket stöttande för att klara sin nya roll. Vårdpersonalen har chansen att bekräfta 

den nyblivna mamman och stärka henne i sin uppgift (Di Girolamo et. al., 2003; Palmér et. 

alt., 2010) För att vända den sjunkande förekomsten av amning är därför amningsutbildning 

för personal viktig. I studie av Ekström, Nissen och Wickström (2003) har till exempel sett att 

professionell hjälp ifrån vårdpersonal redan från början är en betydelsefull faktor för om 

amningen blir framgångsrik. Man har också visat att till exempel att hudnära vård främjar 

amning (Ekström & Nisse, 2006). 

 

Faktorer som påverkar amningen 

Det finns många olika faktorer som påverkar huruvida mamman ammar sitt barn eller inte. 

Föreställningen om att amningen ska fungera väl och vara något fint kan därför lätt resultera i 

att mamman upplever besvikelse och osäkerhet i sin mammaroll (Palmér et al., 2010). 

Amningens fördelar är många och i samhället kan man få uppfattningen om att en ”bra 
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mamma” ammar sina barn. Mammor som inte kan amma känner att de går miste om ett 

väsentligt anknytningsmoment (Lui, Leung & Yang, 2013).  

 

Mammor skattar det sociala stödet vid amning högt, framförallt från sin partner och från sina 

vänner (Kervin, Kemp & Pulver, 2010). I en kinesisk studie lägger Zixin, Guo, Orme, Lujiao, 

Fang, Xuehong och Kavanagh (2014) fokus på att det avgörande stödet oftast ges av barnets 

pappa. Ekström (2005) fann att också vårdpersonalens inställning påverkade amningen. Om 

personalen hade goda kunskaper om amning kunde ge bättre stöd. Mammorna som hade fått 

stöd av personal med goda amningskunskaper upplevde också ett bättre samspel med sitt 

barn. 

 

Ett kontinuerligt amningsstöd innebär att kvinnor får en direkt och regelbunden uppföljning 

när de har kommit hem från sjukhuset. För att undanröja både missförstånd och problem 

första tiden hemma är det viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas frågor och funderingar 

(Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). I en svensk studie gjord av Barimani, Oxelmark, 

Johansson, Langius-Eklöf & Hylander (2013) påvisades att de kvinnor som inte har fått det 

kontinuerliga stödet löper större risk att söka akutvård under de två första veckorna med 

problem relaterade till sin förlossning, barnets hälsa eller amningen.  

 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram till examensarbetet valdes Ekströms (2005) modell som beskriver 

fyra olika förhållningssätt hos vårdpersonals som ger amningsstöd. Enligt Ekström har 

personalens inställning till amning stor påverkan på amningsfrekvensen. I sin avhandling 

identifierar hon fyra olika faktorer eller förhållningssätt som personal kan ha i varierande grad 

i sin inställning till mamman och amningen. Faciliterande förhållningssätt innebär att 

personalen vill stödja och främja amningen. Personal som har distanserade förhållningssätt 

objektifiera barnet och mamman och vill helst hålla sig på avstånd i rådgivningssituationer. 

Den regelerande personalen vill att mamman och barnet ska följa ett strikt schema och lämnar 

litet utrymme för den individuella mammans behov. Personal med starkt inslag av 

amningsovänlig faktor visar på kunskap och vilja kring amning. Ekström visade i sin 

avhandling att processorienterad amningsutbildning påverkade personalens inställning positivt 

och ledde till en mer faciliterande inställning hos personalen och också till högre 

amningsförekomst bland mammorna. Under arbetets process bestämdes det att tre av 

förhållningssätten skulle få byta namn. Detta innebär att det distanserande förhållningssättet 
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fick heta engagerande, det reglerande förhållningssättet fick heta följsamt och det 

amningsovänliga fick heta amningsvänligt. Författarna valde att göra så på grund av att det 

skapade en mer positiv stämning i texten och på så sätt blev resultatet lättare att 

kommunicera. 

 

Problemformulering 

Vårdpersonalens inställning till amning och på vilket sätt de hjälper till vid amningen har stor 

betydelse för om mamman ammar eller inte. Faciliterande bemötande av nyblivna mammor 

som ammar påverkar amningsförekomsten positiv. Att studera och beskriva vårdpersonalens 

inställning till det amningsstöd de ger är viktigt eftersom personalens förhållningssätt i 

samband med amningsstöd är av stor vikt. Amningsstöd är ett känsligt och omdiskuterat 

ämne, men att kunna ge effektivt amningsstöd, genom att stärka mamman i sin nya roll och 

främja samspelet mellan barn och mamman, är en mycket viktig uppgift som också kan vara 

mycket svår att genomföra. Det finns få studier genomförda om vårdpersonalens inställning 

till det amningsstöd de ger och därför är detta ett område som behöver belysas ytterligare. 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka vårdpersonalens inställning till amningsstödet de ger. 

 

Frågeställningar 

1. Ansåg sig personalen vara nöjda med det amningsstöd de gav och vad påverkade hur 

nöjda de var? 

2. Vad hade sjukvårdspersonalen för inställning till amning och amningsstöd utifrån de 

fyra faktorerna faciliterande, engagerande, följsam och amningsvänlig? 

3. Påverkade på vilken klinik man arbetade, amningsutbildning, ålder, 

arbetslivserfarenhet eller egna barn inställningen till amningsstödet personalen gav 

utifrån de fyra faktorerna? 

4. Fanns det skillnad i inställningen till amningsstöd mellan de olika yrkeskategorierna? 
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METOD 

Forskningsdesign 

För att genomföra studien valdes en kvantitativ, deskriptiv och jämförande design som 

genomfördes i form av en tvärsnittsstudie. Denna forskningsdesign valdes i syfte att nå en stor 

urvalsgrupp (Polit & Beck, 2012). 

 

Undersökningsgrupp 

Gruppen som författarna valde att undersöka var samtliga ur vårdpersonalen (förutom läkare). 

De berörda avdelningarna fanns på två kliniker på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Kvinnokliniken består av två BB avdelningar, BB-påväg samt förlossningsavdelningen. 

Dessutom valde författarna att inkludera personalen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda 

som tillför Barnkliniken. Undersökningsgruppen bestod av 302 personer som fick mailet och 

var i tjänst under den tiden studien pågick. Resultatet består av 81 svaren och detta innebär ett 

bortfall på 74 %.  Denna inkluderade barnmorskor, specialistsjuksköterskor, grundutbildade 

sjuksköterskor, barnsköterskor samt undersköterskor. På neonatalavdelningen fick 130 

vårdpersonal enkäten skickade till sig och det var 48 som svarade, vilket motsvarade  

36 %. På BB-avdelningarna var det sammanlagt 70 och det var 19 som svarade, vilket 

motsvarade 27 %. På BB-påväg fick 17 vårdpersonal enkäten och 4 svarade, vilket 

motsvarade 23 %. På förlossningen fick 85 vårdpersonal enkäten och det var 10 som svarade 

vilket motsvarade 11 %. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av en webbaserad enkät. Enkätmallen (bilaga 1) har konstruerats 

av författarna utifrån syftet och den förförståelse som finns angående ämnet samt utifrån 

Ekströms (2005) teoretiska modell. Enkätmallen gjordes om till en webbenkät på hemsidan 

Survey Monkey. Den färdiga webbenkäten skickades till tre oberoende respondenter, för att 

utvärdera om några frågor var svåra att förstå eller om enkäten upplevdes som tidskrävande. 

Dessa respondenter arbetade på förlossningen, neonatalavdelningen samt på en av BB-

avdelningarna. Resultatet från pilotstudien visade att enkäten bedömdes kunna användas utan 

att några korrigeringar gjordes. Frågorna konstruerades på ett sådant sätt att de bedömdes 

kunna ge information om det som syftade på att mätas (Ejlertsson, 2005, Henricson, 2012). Så 

kallad Face validity användes, vilket innebär att enkätens validitet tillgodoses genom att 

personer som är väl insatta i ämnet granskar enkäten och kontrollerar att frågorna inte kan 
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misstolkas samt bedöms kunna ge information om det som avses att mätas (Henricson, 2012). 

Studiens enkät har utformats utifrån den valda teoretiska referensramen och samtliga frågor 

kring vårdpersonalens inställning formulerades för att kunna mäta de fyra faktorerna från den 

teoretiska referensramen.  

 

Procedur 

Efter godkännande av projektplanen kontaktade författarna avdelningscheferna på Barn- och 

Kvinnokliniken för att få tillåtelse att genomföra studien samt att få tillgång till 

respondenternas mejladresser. Enkäten och informationsbrevet skickades sedan ut till 

verksamhetscheferna och de i sin tur skickade till alla anställda medarbetare, som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som var i tjänst under studiens gång, via mejl. Deltagandet var båda 

frivilligt och anonymt och detta framgick i informationsbrevet. Svarsfrekvensen var till en 

början låg och under första veckan besvarades enkäten av 15 respondenter. För att öka 

svarsfrekvensen besökte författarna vårdavdelningarna och under besöket informerade de om 

studien i syfte att väcka intresse hos urvalsgruppen. Efter detta ökade svarsfrekvensen.  

 

Enkät 

Enkäten innehöll sju frågor av nominal karaktär som berörde frågor som ålder, yrke, 

arbetslivserfarenhet, kön, vilken avdelning man arbetade på, egna erfarenheter av amning 

samt om respondenterna hade någon extra amningsutbildning (se bilaga 2). Vidare bestod 

enkäten av frågor som syftar om inställning till amningsstöd och dessa bestod av 27 ordinala 

frågor där personalen fick skatta sig själva på en sjugradig skala från 1 stämmer inte alls, till 7 

stämmer mycket bra. Den högsta summan man kunde få på enkäten är 196 poäng. 

Totalpoängen skulle ge författarna ett mått på hur evidensbaserade och positivt inställda 

respondenterna var i sitt amningsstöd. En del av frågorna var negativt ställda, detta innebar att 

författarna vände på poängen på en del frågor för att kunna få fram den önskade poängen. 

Detta innebär att respondenten fick högst poäng på frågan om de svarade med en etta.  

 

Svaren på frågorna delades dessutom upp så att författarna gavs möjlighet att mäta och 

analysera hur nöjda respondenterna var med amningsstöd de gav och man kunde högst få 21 

poäng på dessa frågor. Dessa tre frågor berörde hur nöjd man var med sitt eget amningsstöd, 

hur bra kunskap man tyckte att man hade och hur vida patienterna var nöjda med det 

amningsstödet de fick. Frågorna diktomiserades så att procent på hur nöjd man var kunde 

räknas ut. Förutom detta användes enkäten även till att mäta hur respondenterna skattade sig 



9 
 

på de fyra förhållningssätten och poängen man kunde uppnå var, faciliterande: 77 poäng, 

engagerande: 21 poäng, följsam: 63 poäng och amningsvänlig: 28 poäng. Cronbach´s alpha-

värdet på enkäten var 0,71 och på frågorna om hur nöjda respondenterna var med det 

amningsstöd de gav var Cronbach´s alpha-värdet 0,83. De olika förhållningssätten besvaras av 

olika frågor i enkät faciliterande: 8-18, engagerande:19, 30, 34, följsam: 20-28 och 

amningsvänlig: 29, 31,32, 33 (Se tabell 1). 

 

 

Dataanalys 

Insamlade data matades in i analysverktyget Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 22. För att avgöra statistisk signifikans valdes ett p-värde på < 0,05. Följande 

analyser har använts. 

 

Tabell 1. Frågeställningar och tillhörande enkätfrågor samt analyserna 

Frågställning Besvaras med 

enkätfrågorna 

Analyseras 

1 Demografiska data 

8, 14, 35 

Beskrivande, antal, procent 

Antal, medelvärde, standard deviation (sd), 

minimum, maximum, Independent sample t-test 

Spearman`s rho 

2  Faciliterande:8-18 

Engagerade:19, 30, 

34 

Följsam:20-28 

Amningsvänlig: 29, 

31,32, 33 

Antal, medelvärde, sd, minimum, maximum, 

vidd 

 

3. Demografiska data 

och samtliga frågor 

Beskrivande, antal, medelvärde, minimum, 

maximum 

Independent sample t-test , Spearman`s rho 

4. Demografiska data 

och fråga 1-7, 8, 14, 

35 

Medelvärde, antal, minimum, maximum,  

Independent sample t-test 
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Etiska överväganden 

Respondenter från samtliga BB-avdelningar, förlossningsavdelningen samt 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda barn tillfrågades om deltagande i studien genom 

enkätutskick via personalmejlen. De forskningsetiska principerna ställer fyra huvudkrav, där 

två av dessa hade stor betydelse för detta arbete, nämligen: 

Informationskravet: Tydlig information om studiens syfte gavs och ansökan om tillstånd för 

genomförande av studien söktes hos verksamhetscheferna på Barn- och Kvinnokliniken. 

Anonymitet i studien framgick tydligt i informationsmejlet som skickades ut till de tillfrågade 

studiedeltagarna. Det framgick även att det var frivilligt att delta och att alla uppgifter kom att 

behandlas anonymt.  

Samtyckeskrav: Information om rätten att bestämma själv om deltagande i studien framgick i 

informationsmejlet. Även om respondenternas rätt att avböja medverkan i studien utan att det 

skulle medföra några negativa följder för dem.  

 

RESULTAT 

Demografisk data 

Urval och demografisk data visas i tabell 2. Totalt deltog 81 vårdpersonal i studien varav 73 

besvarade alla frågor. Resterande åtta respondenterna valde enbart att svara på det första sju 

demografiska frågorna. Detta innebär att deras svar inte finns med bland frågorna kring 

inställning om amningsstöd.  Det var endast kvinnor som svarade på enkäten och åldern på de 

svarande varierade mellan 18-65 år. Majoriteten av deltagarna (83 %) hade själva barn. 

Andelen mellan de olika yrkeskategorierna visas i figur 1. 

 

Tabell 2. Respondenter per enhet, med egna barn respektive extra amningsutbildning på de 

olika enheterna 

Enhet Respondenterna  n Egna barn  Extra 

amningsutbildning 

efter yrkesutbildning  

BB-avdelning 19 73 % 38 % 

Förlossning 10 90 % 70 % 

BB-påväg 4 100 % 75 % 

95F 48 70 % 43 % 

Total 81 83 % 56 % 
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Figur 1. Respondenternas yrken 

 

 

Figur 2. Respondenternas ålder och arbetslivserfarenhet 
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Figur 3. Antal respondenter från de olika avdelningar samt genomförd amningsutbildning 

efter yrkesutbildning 

 

Respondenternas nöjdhet med amningsstödet de gav och vad påverkade  

Resultatet visade att 86,3% av respondenterna svarade fyra eller högre på frågan om de hade 

tillräckligt goda kunskaper för att ge amningsstöd till patienterna och 84,9% svarade fyra eller 

högre på att de gav bra amningsstöd. På frågan om hur nöjda patienterna var med det 

amningsstöd de fick svarade 91,8% av respondenterna fyra eller högre. Maxpoängen på hur 

nöjda respondenterna var med det amningsstöd de gav var 21. Respondenternas 

genomsnittliga poäng på svaren var 16 (n=73). Personalen delades in i olika grupper för 

analys av om det fanns någon skillnad i uppfattningen om hur nöjda de var med 

amningsstödet de gav. Det fanns en signifikant skillnad (p=0,001) mellan vårdpersonalen på 

Barnkliniken och Kvinnokliniken angående hur nöjda det var med amningsstödet de gav (se 

tabell 2). Som framgår var Barnklinikens personal mindre nöjda med amningsstödet de gav. 

En skillnad framkom också med hur nöjd man var med amningsstödet då man jämförde de 

som hade genomgått en extra amningsutbildning efter yrkesutbildningen med dem som inte 

hade gjort det (p=0,001). De respondenter som uppgav att de hade genomgått en 

extrautbildning efter sin yrkesutbildning hamnade på en genomsnittlig poäng på 18,2 medan 

de utan extra amningsutbildning hade en genomsnittlig poäng på 13,6. I analyserna särskiljdes 

det inte om den extra amningsutbildningen respondenterna genomgått var högskolebunden 

eller om det skett internt via arbetet. En skillnad påvisades också angående uppfattningen av 
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det amningsstöd man gav om respondenterna själva hade barn eller inte (se tabell 4). Det 

fanns ingen signifikant skillnad i respondenternas uppfattning om hur nöjda de är med sitt 

amningsstöd och om de hade utbildning på högskola eller inte. Korrelationsanalys visade att 

varken ålder eller arbetslivserfarenhet korrelerade med personalens inställning till 

amningsstödet de gav. 

 

Tabell 3. Respondenternas skattning av hur nöjda de var med amningsstödet de gav 

 n medelvärde minimum - 

maximum 

p-värde Sd 

Kvinnokliniken 

Barnkliniken 

29 

44 

17,6 

14,9 

10-21 

7-21 

p=0,001 2,5 

3,8 

Enbart yrkesutbildning  

Extra amningsutbildning  

35 

38 

13,6 

18,2 

7-19 

13-21 

p<0,001 3,2 

2,3 

Inte högskoleutbildad 

Högskoleutbildad 

32 

41 

16,3 

15,7 

9-21 

7-21 

p=0,512 3,5 

2,6 

 

Tabell 4.  Jämförelse mellan respondenter, med och utan egna barn, och hur nöjda de var med 

amningsstödet de gav  

 n medelvärde minimum - 

maximum 

p-värde Sd 

Egna barn  

Inga barn  

56 

17 

16,5 

14,2 

7-21 

9-20 

p=0,015 3,5 

3,3 

 

Vårdpersonalens inställning till amningsstödet utifrån de fyra faktorerna faciliterande, 

engagerande, följsamt och amningsvänligt  

De fyra olika förhållningssätten som enkäten mäter är faciliterande, engagerande, följsamt och 

amningsvänligt. På frågeställning två ville författarna få svar angående vårdpersonalens 

inställning till amning och amningsstöd utifrån de fyra olika faktorerna. I enkäten kunde 

respondenterna uppnå olika poäng på de fyra förhållningssätten (se tabell 5-8). 

Respondenternas totala poäng på enkäten var i genomsnitt 131 poäng av 196 möjliga poäng.  

 

Respondenterna på BB-påväg hade i genomsnitt 67 poäng på de faciliterande 

förhållningssättet och detta kan jämföras med det totala genomsnittet som låg på 59 poäng (se 
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tabell 5). Poängen på det engagerande förhållningssättet låg på de olika avdelningarna nära 

varandra. Det totala genomsnittet var 15,2 (sd=3,3). Även i det följsamma förhållningssättet 

skattade sig respondenterna på avdelningarna nära varandra (sd=4) och den totala 

genomsnittspoängen låg på 50 (se tabell 7). Förlossningen skattade 24,9 poäng på det 

amningsvänliga förhållningssättet medan det totala genomsnittet låg på 23,6 (se tabell 7).  

 

Tabell 5. Faciliterande förhållningssätt i jämförelse med alla avdelningar, max 77 poäng 

Avdelning n medelvärde minimum -

maximum 

vidd Sd 

BB-

avdelning 

17 63 50-72 22 5,5 

Förlossning 10 60 42- 75 33 9,9 

BB-påväg 3 67 62- 71 9 4,9 

95F 14 56 33-76 43 8,5 

Total  73 59 33-76 43 8,5 

 

Tabell 6. Engagerande förhållningssätt i jämförelse med alla avdelningar, max 21 poäng 

Avdelning N medelvärde minimum –

maximum 

vidd Sd 

BB-

avdelning 

17 14,6 8-21 13 3,4 

Förlossning 10 13,2 7-16 9 3,3 

BB-påväg 3 14,3 11-19 8 4,2 

95F 43 16,1 10-21 11 3,1 

Total  73 15,2 7-21 14 3,3 
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Tabell 7. Följsamt förhållningssätt i jämförelse med alla avdelningar, max 63 poäng 

Avdelning n medelvärde minimum -

maximum 

Vidd Sd 

BB-

avdelning 

17 47,1 29-62 33 3,5 

Förlossning 10 50,1 36-60 24 2,8 

BB-påväg 3 54 50-60 10 6 

95F 14 51 37-60 23 4,3 

Total  73 50 29-62 33 4 

 

Tabell 8. Amningsvänligt förhållningssätt i jämförelse med alla avdelningar, max 28 poäng 

Avdelning n medelvärde minimum -

maximum 

vidd Sd 

BB-

avdelning 

17 22,6 15-28 13 3,6 

Förlossning 10 24,9 21- 28 7 2,9 

BB-påväg 3 22 16-28 12 6 

95F 14 23,8 11-28 17 4,3 

Total  73 23,6 11-28 17 4 

 

Vårdpersonalens inställning till amning utifrån de fyra faktorerna i samband med 

klinik personalen arbetade, amningsutbildning, ålder, arbetslivserfarenhet eller egna 

barn  

De två förhållningssätt till amning som visade en signifikant skillnad mellan Barnkliniken och 

Kvinnokliniken var det faciliterande och det engagerande förhållningssättet (se tabell 9). 

Kvinnoklinikens personal skattade sig själva högre i det faciliterande förhållningssättet medan 

Barnkliniken skattade sig högre i det engagerade förhållningssättet. En annan skillnad som 

visade sig signifikant var att de respondenter som hade genomgått en extra amningsutbildning 

efter sin yrkesutbildning skattade sig mer faciliterande (se tabell 10). 
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Tabell 9. De olika klinikers signifikanta skillnader gällande faktorerna faciliterande och 

engagerande 

Faktorn Avdelning N Medelvärde minimum- 

maximum 

p- värde 

Faciliterande Kvinnokliniken 29 62,7 

56,7 

42-75 

33-76 

0,002 

Barnkliniken  40 

Engagerande Kvinnokliniken 29 14,1 

15,9 

7-21 

10-21 

0,019 

Barnkliniken 40 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i respondenternas svar beroende på om de hade egna barn 

eller inte. Det fanns inte heller någon korrelation mellan respondenternas svar på de fyra 

förhållningssätten och ålder eller arbetslivserfarenhet. 

 

Tabell 10. Redovisning av skillnaden i medelvärden i det faciliterande förhållningssättet bland 

vårdpersonal som hade läst extra amningsutbildning 

Amningsutbildning Medelvärde faciliterande 

förhållnings sätt, max 77 

p-värde 

Extra utbildning n=43 64 (49-76) < 0,001 

Endast i yrkesutbildning 

n=37 

59 (33-65) 
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Skillnad i inställningen till amningsstöd mellan de olika yrkeskategorierna 

Tabell 11. Yrkeskategorier som skiljer sig signifikant åt beträffande de fyra faktorerna 

 Yrken n medelvärde minimum -

maximum 

p-värde 

Faciliterande  

max 77 poäng 

Barnmorska 20 

6 

62,7 

53,5 

42-72 

46-72 

0,025 

Sjuksköterska 

Engagerande 

max 21 poäng 

Barnmorska 20 

9 

14,6 

16,7 

7-21 

13-21 

0,057 

Barnsjuksköterska 

Följsam  

max 63 poäng 

Barnmorska 20 

30 

52,7 

45,2 

41-62 

21-59 

0,001 

Undersköterska 

Amningsvänlig 

max 28 poäng 

Intensivvårdssjuksköterska 6 

30 

26,0 

23,1 

22-28 

11-28 

0,010 

Undersköterska 

 

Jämförelsen i de olika yrkeskategorierna och inställningen till amning. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan barnmorskor och grundutbildade sjuksköterskor i det faciliterande 

förhållningssättet (p=0,025). Den genomsnittliga summan för barnmorskorna var 62,7 poäng 

medan grundutbildade hade 53,5 poäng på det faciliterande förhållningssättet. Resultatet 

visade även att barnsjuksköterskorna skattade sig högre än barnmorskorna när det gällde det 

engagerande förhållningssättet. Barnsjuksköterskorna hade en genomsnittspoäng på 16,7 

jämfört med barnmorskorna som hade 14,6. Vidare visade det sig att barnmorskorna skattade 

sig högre i det följsamma förhållningssättet än undersköterskor. När det gällde det 

amningsvänliga förhållningssättet skattade intensivvårdssjuksköterskorna sig högre då 

genomsnittspoängen var 26,0, jämfört med undersköterskorna vars genomsnittliga poäng var 

23,1 (se tabell 11). 

 

DISKUSSION 

Resultatet visade att vårdpersonal med extra utbildning skattade sig mer nöjda med det 

amningsstöd de gav. Kvinnoklinikens personal var mer nöjda med det amningsstöd de gav 

jämfört med Barnklinikens personal. Vidare hade Kvinnoklinikens personal ett mer 

faciliterande förhållningssätt och barnklinikens ett mer engagerande förhållningssätt. 

Barnmorskor visade sig också ha ett mer faciliterande förhållningssätt jämfört med 

barnsjuksköterskor och barnsjuksköterskor ett mer engagerande förhållningssätt jämfört med 

barnmorskor. 
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Resultatdiskussion 

Vårdpersonalen på Barnkliniken skattade sig själva lägre på frågorna hur nöjda de är med 

amningsstödet de gav. Det fanns ingen skillnad i hur amningsvänliga de olika grupperna var, 

däremot skattade sig Barnklinikens respondenter något lägre i det faciliterande 

förhållningssättet. Å andra sidan skattade de sig högre beträffande det engagerade 

förhållningssättet. En möjlig förklaring till detta kan vara att respondenterna på Barnkliniken 

arbetar med sjuka barn och fokus ligger på det friskt och sjukt. De barn som är inneliggande 

på en neonatalavdelning är prematurfödda eller har någon sjukdom som bidrar till att barnet 

har en tuffare start än ett friskt fullgånget barn. Detta kan försvåra amningen och därmed 

påverka personalen i sin inställning till amning (Di Girolamo, Grummer-Strawn & Fein, 

2008). Även om man är väldigt engagerad så uppfattar man kanske att man inte kan ge det 

amningsstöd som man skulle vilja. 

 

Extra amningsutbildning/amningsutbildning eller inte 

Den vårdpersonal som deltog i studien från både Barnkliniken och Kvinnokliniken och som 

hade fått extra amningsutbildning efter yrkesutbildningen skattade sig högre över lag och var 

mer nöjda med det amningsstöd de gav. Ekström, Widstöm & Nissen (2006) redogör i sin 

studie att vårdpersonalens inställning till amning påverkades positivt efter att ha genomgått en 

processorienterad utbildning. Vilket i sin tur påverkade i mammors uppfattning om stödet från 

vårdpersonal på ett positivt sätt. Det är svårt att mäta om det är den extra amningsutbildningen 

som påverkar inställningen till amningen eller om det är så att det redan finns ett genuint 

intresse för amning hos respondenterna då de själva har valt att gå en extra utbildning utanför 

arbetet. Resultatet visade dock att de som genomgått en extra amningsutbildning skattade sig 

högre än de som inte alls har genomgått någon extra amningsutbildning. Anställda får ta del 

av amningsutbildningar som en ständigt pågående årlig rutin på vissa avdelningar för att 

uppdatera medarbetares kunskaper. Resultatet i studien talar för att en ökad kunskap inom 

amning och också påverkar till en mer positiv inställning. Mitra, Khoury, Carothers & 

Foretich (2003) skriver i sin studie att vårdpersonalen är nyckeln till amningens framgång och 

i detta ingår amningsutbildning. Anställda behöver kunskap kring amningsproblem och den 

emotionella support som är nödvändigt för att förespråka amning och hjälpa den blivande 

mamman att initiera och upprätthålla amningen. Därför måste vårdpersonal som arbetar med 

amning fortsätta att uppdatera sina kunskaper och främja rådgivning genom att delta i 

påbyggnadsutbildningar som extra amningsutbildning. Det förefaller som om utbildning leder 

till att personalen uppfattar sig kunna ge bättre amningsstöd och blir stärkta i sin roll som 
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amningsrådgivare. Med kunskap kommer trygghet och vetskap om fördelar med amning och 

hur man löser amningsproblem tycks ge personal bättre förhållningssätt i 

amningsrådgivningen (Ekström et al., 2006). 

 

De fyra förhållningssätten faciliterande, engagerande, följsamt och amningsvänligt. 

Det fanns inget signifikant samband eller skillnad mellan arbetslivserfarenhet och ålder eller 

om respondenterna hade barn i inställningen till de fyra faktorerna. Det är ett intressant fynd 

då det kan tänkas att vårdpersonal med lång arbetslivserfarenhet bör ha mer kunskap 

angående amning och amningsstöd. Författarna kan tycka att vårdpersonal med lång 

arbetslivserfarenhet, vare sig med eller utan barn, bör få ett annat perspektiv och 

förhållningssätt kring amning och amningsstöd då det oftast finns speciella rutiner och 

bestämmelser kring själva amningsvården på den avdelning de arbetar på. Tidigare forskning 

kring amningsvänligvård visar att är stödet från just vårdpersonalen är viktig så att mamman 

vet vad hon behöver göra för att kunna fortsätta amma och detta ökar även mammans 

självkompetens (Mauri, Zobbi & Zannini, 2011). Om all vårdpersonal arbetade efter WHO 

(2014) och UNICEF:s (1990) ”Tio steg till lyckad amning” på alla avdelningar som kommer i 

kontakt med amning och amningsstöd skulle amningsfrekvensen öka. 

 

Resultatet visade att Kvinnoklinikens personal skattade sig högre i det faciliterande 

förhållningssättet än vad Barnklinikens personal gjorde. En tänkbar förklaring till det är att 

Kvinnoklinikens personal har som sin primära arbetsuppgift att främja och stödja amningen 

redan från start. På Barnkliniken ligger fokus på att vårda det medicinskt sjuka barnet och 

dennes familj för att senare introducera amningen som en viktig del i barnets omvårdnad. Det 

kan också tänkas att vårdpersonalen som vårdar sjuka barn inte har den kunskap och kapacitet 

kring amning och amningsstöd och saknar egna positiva referenser till amning (Ekström, 

2005). Flertal studier påvisar att professionell hjälp ifrån vårdpersonal direkt efter 

förlossningen ökar amningstidens längd (Mitra et al., 2003) men det finns vissa medicinska 

aspekter som inte alltid tillåter amning direkt då barnen är små eller är sjuka. Resultatet visade 

att Barnkliniken och Kvinnokliniken skattade sig ungefär lika överlag men en viss differens i 

skattningen låg i det engagerade förhållningssättet relaterat till amning och amningsstöd. 

Detta kan bero på att Kvinnokliniken arbetar hälsoinriktat och förebyggande med amning och 

amningsstöd. Medan Barnkliniken lägger fokus på att upptäcka sjukdom och behandling av 

barnen och detta blir mer centralt (Ekström, 2005).   
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Skillnader i inställningen till amningsstöd mellan de olika yrkeskategorierna 

I det faciliterande förhållningssättet fanns en signifikant skillnad mellan barnmorskor och 

grundutbildade sjuksköterskor. Resultatet visade att barnmorskor har ett mer faciliterande 

förhållningssättet och detta skulle kunna förklaras av att amningsstöd tillhör barnmorskornas 

arbetsuppgifter i större omfattning i jämförelsevis med grundutbildade sjuksköterskor. De 

grundutbildade sjuksköterskorna får antagligen också mindre amningsutbildning i sin 

utbildning. Enligt uppsatsförfattarnas egna erfarenheter gavs det endast en föreläsning om 

amning på grundutbildningen och i genomsnitt läggs ingen större fokus på detta ämne under 

kvinna- och barnblocket. Vill en grundutbildad sjuksköterska förkovra sig mer i amning och 

amningsstöd måste extra utbildning läsas på högskolan, om inte avdelningen har en intern 

utbildning som sjuksköterskan kan delta i.  

 

Resultatet visade även att barnsjuksköterskorna skattade sig högre än barnmorskorna när det 

gäller engagerade förhållningssättet. Detta kan möjligtvis bero på vart i landet 

barnsjuksköterskorna har genomgått sin vidareutbildning. På 

Specialistsjuksköterskeprogrammet i Uppsala ingår amningsutbildning i stor utsträckning och 

det ges en del föreläsningar och seminarier om amning och anknytning. Hur andra universitet 

bedriver sin utbildning gällande fokus på amning och amningsstöd har vi inte kunnat hitta 

data på. Barnsjuksköterskorna på Barnkliniken får intern amningsutbildning på vissa 

avdelningar och på andra avdelningar ges det inte alls. Vidare visade resultatet att 

barnmorskor skattar sig högre i det följsamma förhållningssättet än undersköterskor. Detta 

kan bero på att barnmorskans perspektiv är mer hälsoinriktad och att de har mer kunskap i 

amningsstöd som genererar i ett mer följsamt förhållningssätt (Ekström, 2005). Däremot ser 

nog båda yrkeskategorierna amning och amningsstöd som en viktig uppgift i sin yrkesroll. 

Amningsstöd är mer än att bara ge information eller att hjälpa till att lägga barnet till bröstet. 

Stödet mellan vårdpersonal och mamman innehåller en relation och en dialog var syfte är att 

underlätta en fungerande amning och skänka förståelse och självtillit till mamman. Dialogen 

ska förstärka mamman till att själv att bli expert på att amma sitt barn (Grassley & Nelms, 

2008). 

 

När det gällde det amningsvänliga förhållningssättet skattade intensivvårdssjuksköterskorna 

sig högre än undersköterskorna. Detta kan bero på att det finns utbildningsmässiga skillnader 

mellan dessa yrkeskategorier, men författarna har inte kunnat hitta någon data att redovisa på 

hur mycket amningsutbildning det finns i det olika yrkesutbildningarna.  
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Resultatet visade på signifikanta skillnader mellan de olika klinikerna och yrkeskategorierna 

gällande respondenters inställning till att ge amningsstöd. Resultatet visade också hur viktigt 

det är med utbildning relaterat till hur respondenterna skattat sig. Tidigare studier visar att mer 

utbildning kring amning behövs i vården för att personalen ska kunna stödja och vägleda den 

nyblivna mamman i sin amning (Laanterä, Pölkki & Pietilä, 2011). Andra studier påvisar 

också att personalens inställning till amning har visat sig vara en avgörande faktor för 

nyblivna mammor som ammar och individuellt stöd bidrar till att de ammar längre (Di 

Girolamo, Grummer-Strawn & Fein, 2003; Hoddinott, Lee & Pill, 2006). 

Amningsförekomsten stiger då sjukhus praktiserar WHO:s och UNICEF:s (1990) initiativ 

”Amningsvänliga sjukhus” och att göra hela vårdkedjan amningsvänlig är en utmärkt åtgärd 

för att stödja och främja amningen för att mammor ska lyckas med sin amning 

(Rikshandboken i barnhälsovård, 2012).  

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att skapa ett grundläggande förståelse för personalens inställning till 

amningsstöd. Författarna valde att tillfråga fyra vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset 

som jobbar med amningsstöd. Detta ses som en styrka eftersom ett stort antal respondenter 

tillfrågandes om medverkan. Studien har också kunnat jämföra olika sjukvårdsspecialiteter, 

utbildningar och avdelningar och hur detta kan påverka personalens inställning till amning. 

Svarsfrekvensen visade sig vara väldigt ojämnt fördelat på de olika enheterna som tillfrågades 

om medverkan och detta är en av studiens svagheter. Skälet till denna sneda fördelning kan 

bero på att personalen blev olika väl informerad om studien på de olika avdelningarna. En 

annan aspekt som kan ha påverkat resultatet kan vara att de personer som har en negativ 

grundinställning valt att inte svara på enkäten då de betraktar amning som ett ointressant 

ämne. Undersköterskorna var i majoritet bland respondenterna och detta tros bero på att de 

anser amning som en av sina arbetsuppgifter. Likaså hade barnmorskorna hög svarsfrekvens i 

enkäten medan andra yrkeskategorier har relativt låg svarsfrekvens.   

 

Enkätmallen utformades av författarna på egen hand med hjälp utav handledaren och gjordes 

sedan om till en webbaserad enkät på hemsidan Survey Monkey. Den färdiga webbenkäten 

skickades till tre oberoende respondenter, för att utvärdera om några frågor var svåra att förstå 

eller om enkäten upplevdes som tids krävande. Det var två av dessa tre respondenter som 
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svarade på enkäten men författarna bedömde ändå resultatet från pilotstudien användbart och 

att enkäten kunde användas utan några korrigeringar.  

 

Efter att studien hade genomförts fick författarna även respons via mail från andra 

respondenter som deltagit och som då hade synpunkter på enkätfrågorna. Bland annat fanns 

det frågor de inte ansåg vara relevanta, svåra att tolka eller svåra att skatta sig själv på. 

Författarna fick dock inte någon information om vilka frågor det var. 

 

Fråga sex i enkäten (se bilaga 1) kan uppfattas som otydlig då det handlar om respondenten 

har genomgått en extra amningsutbildning efter sin egen utbildning. Som barnmorska bör man 

genom sin utbildning ha läst flera sådana kurser men många respondenter svarade nej på 

denna fråga medan andra kanske har uppfattat att de ska svara jakande på frågan. För att svara 

på enkätfrågorna fick respondenterna skatta sig själva genom ett skattningssystem på en 

sjugradig skala från 1 stämmer inte alls, till 7 stämmer mycket bra. Detta kan framstå som 

förvirrande då vårdpersonalen är vana vid en så kallad VAS-skala där skalan går från 1-10. 

Kanske hade resultatet blivit annorlunda om författarna hade konstruerat en skattningsskala på 

ett liknande sätt som VAS-skalan är uppbyggd på. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten är ett mått som forskaren använder för att undersöka om det som planerats mätas, 

verkligen är det som i realiteten har mätts. Det kan till exempel innebära att forskaren 

värderar om de rätta frågorna har använts för ämnet och detta kan exempelvis ske genom att 

en expert undersöker frågorna (Polit & Beck, 2004). Ett annat sätt är att genomföra en 

pilotstudie för att säkerställa att respondenterna uppfattar frågorna som tänkt. Efter att 

pilotstudien genomfördes gjordes inga korrigeringar utan enkäten bedömdes kunna användas i 

sin helhet. Författarna har själv konstruerat enkätfrågorna med hjälp av handledaren som har 

expertkunskap i ämnet.  

 

 

Reliabilitet avser hur noggrann mätningen är samt dess tillförlitlighet. För att beräkna 

reliabiliteten räknades ett Cronbachs alpha-värde ut med hjälp av statistik programmet 

”Statistical Package for Social Sciences” (SPSS). För att beräkna ett Cronbachs alpha-värde 

sammanställs frågor som överrensstämmer med varandra till ett jämförelsetal. Utifrån vad 
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värdet blir kan man sedan säga om reliabiliteten är hög eller låg. På frågorna som berörde de 

fyra förhållningssätten fanns god samvariation. Cronbachs alpha-värdet var 0,71 på 

inställningsfrågorna och på hur nöjda personal anser sig vara med amningsstödet de ger blev 

Cronbach’s alpha-värdet 0,83. Ett acceptabelt värde är omkring 0,7 eller högre enligt 

Ejlertsson (2005). Statistisk analys gör att forskaren får ett bra begrepp om kvantitativa data 

genom att dra slutsatser från datamaterial som på något sätt har uppmätts och samlats in från 

verkligheten.   

 

Deskriptiv statistik används för att beskriva och fördela data i till exempel i procent för att få 

en uppfattning om vad som är mest intressant och vilka egenskaper och samband som verkar 

mest relevanta. När forskaren vill få fram frekvenser och antal är det ett bra att val av metod 

att genomföra studien med hjälp av enkäter. I redovisningssyfte kan gärna diagram användas 

eftersom det blir det lättare för den som skall läsa och förstå resultatet (Polit & Beck, 2004). 

 

Studiens svagheter och styrkor 

Enligt Ejlertsson (2005) så hindrar högt bortfall möjligheten att generalisera 

undersökningsresultat. I denna studie kan det vara problem med både den interna och den 

externa validiteten eftersom bortfallet måste anses vara högt. Att svarsfrekvensen i studien 

blev relativt låg förmodas bero på att personalen inledningsvis bara fick information via sina 

chefer per mail. När författarna aktivt försökte öka svarsfrekvensen genom att presentera sig 

själva samt gav muntlig information angående studiens syfte ökade svarsfrekvensen. Studiens 

genomförande är beroende av respondenternas motivation till att svara villigt på frågorna i 

enkäten och det är också viktigt att informera att deltagandet är frivilligt och anonymt (Patel 

& Davidsson, 2003). Det framgick i informationsbrevet att alla uppgifter skulle behandlas 

anonymt och att det inte skulle kunna gå att urskilja enskilda individers svar. Detta kan vara 

en styrka i att vårdpersonal känt att de ville delta. 

 

Av 302 vårdpersonal svarade slutligen totalt 81 på enkäten varav 73 besvarade alla frågor. 

Resterande åtta respondenterna valde enbart att svara på det första sju demografiska frågorna. 

Detta innebär att deras svar inte finns med bland frågorna kring amningsinställning. 

Författarna tror att utfallet hade blivit annorlunda om författarna från början hade presenterat 

sin studie muntligt på varje enskild avdelning på respektive enhets arbetsplatsmöte eller på de 

dagliga skiftmöten som vissa av dessa avdelningar har som rutin. Att detta inte gjordes 
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berodde på tidsbrist och kan ha resulterat i att respondenterna har fått olika mycket 

information om studien.  

 

De åtta respondenter som endast svarat på de demografiska frågorna räknades som internt 

bortfall, men medtogs ändå i analysen. Tillfället då enkäten skickades ut kan ha påverkat 

svarsfrekvensen genom att vårdpersonalen upplevt tidspress och därför då valt att inte delta i 

studien eller valt bort delar i studien då det inte har tilltalat dessa att svara på.  

 

Etiska övervägande 

Författarna anser att de två etiska huvudkraven ”Informationskravet” och ”Samtyckeskravet” 

som tidigare nämnts har uppfyllts i denna studie. För vårdpersonal kan ämnet vara känsligt 

och frågorna konstruerades så att de inte skulle väcka obehagliga känslor. Respondentens 

åsikter presenteras så att dennes identitet inte kan avslöjas. Alla respondenter var myndiga 

och kunde då på det sättet själva ge sitt samtycke. Vid insamlingen av uppgifterna anses detta 

genom svar på elektronisk enkät likställs svarsmejl med samtycke (Humanistisk och 

vetenskaplig forskning, 2013).  

 

Enligt FN:s barnkonvention (1990) är det ett barns rättighet att nå bästa uppnåeliga hälsa. 

Genom konventionens punkt 24 strävar man efter särskilda och lämpliga åtgärder för att bland 

annat säkerställa vissa grupper i samhället, främst föräldrar och barn ska ha tillgång till 

undervisning och information om näringslära samt amningens fördelar. 

Det som undersöktes var vårdpersonals inställning och detta kan anses som mindre känsligt än 

att fråga föräldrar. Enkäten fokuserades på personalens förhållningssätt till amning och hur 

detta kan påverka deras handlingar i sitt yrkesliv. Frågorna i enkäten var utformade så 

respondenterna kunde skatta sig själva och därmed betraktades risken att de ska ha uppfattat 

frågorna som stötande i deras profession som låg. 

 

Slutsats 

Att studera och beskriva vårdpersonalens inställning till det amningsstöd de ger är viktigt 

eftersom personalen förhållningssätt i samband med amningsstöd är av stor vikt. Förbättring 

av omvårdnadsrutiner är en central uppgift för vården. Studiens resultat kan eventuellt belysa 

vilka utbildningsinsatser som behövs för att amningsstödet som ges ska bli mer faciliterande 

och för att personalen ska bli mer nöjda över det amningsstöd de ger. Ur samhällelig 

synvinkel kan bra amningsstöd redan från start vara en stor fördel, då troligtvis 
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amningsfrekvensen skulle öka om stödet var bättre. Amning resulterar i ekonomiska, 

miljömässiga och familjemässiga fördelar som leder till en mängd olika vinster, såsom lägre 

kostnader för sjukvården, hälsovinster för individen, bättre ekonomi för familjen, lägre 

produktion av avfall och färre miljöskadliga transporter. 

 

Vidare forskning 

Vidare forskning behövs inom detta område. Det vore lämpligt att genomföra en 

randomiserad kontrollerad studie där vårdpersonal som har fått amningsutbildning jämförs 

med dem som inte har fått amningsutbildning. Det skulle även behövas studier som följer 

vårdpersonal prospektivt över en längre tid för att kontrollera deras kunskaps- och 

kompetensutveckling i syfte att förstå hur personal kan ge ett bättre amningsstöd. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Amningsstöd är en viktig angelägenhet som behöver förbättras och utvecklas för att kunna ge 

nyblivna föräldrar ett adekvat stöd. Genom att ta del utav studiens resultat kan samtliga 

yrkeskategorier som arbetar och ansvara för amningsstöd inom hela organisationen reflektera 

över sin egen roll som amningsstödjare. Arbetsgivare bör ha som rutin att låta sin personal 

genomföra amningsutbildning regelbundet som i sin tur genererar mer kunskap och 

kompetens för att kunna stödja och främja amning bättre. Resultatet kan också öka 

medvetenhet och förståelse hur amningsstöd upplevs av kollegorna och i sin tur generera i ett 

bättre samarbete mellan enheterna som gynnar och främjar amning.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV TILL RESPONDENTERNA 

 

Vårdpersonals inställning till att ge amningsstöd. 

 Härmed tillfrågas du att delta i studien genom att fylla i en webbaserad enkät. Syftet är att 

undersöka vårdpersonalen inställning till amningsstödet de ger.  

Vi heter Pethra Norell och Ines Ungermann heter vi och studerar på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 

ungdom på Uppsala universitet. Inom ramen för vår examensarbete i vårdvetenskap kommer 

vi att göra en studie om det stöd som vårdpersonal ger till ammande mammor. 

 

Amning anses som ett viktigt och hälsosamt mål för barnet och mamman. För familjen 

fungerar det dock inte alltid problemfritt. Sjukhuset har som mål att främja amningen och 

därmed är det en av personalens arbetesuppgifter att stödja och hjälpa familjen med detta 

moment. Den här studien vill undersöka personalens inställning till deras egna stödinsatser 

och vilken typ av stöd som ges till mammor med avseende på amningen.   

 

Enkäten nedan innehåller 34 frågor och ta ca 8 minuter att svara på. 

Eftersom du arbetar med nyfödda barn får du nu en förfrågan om att delta i en enkätstudie. 

Allt deltagande är helt anonymt. När du har skickat in dina svar kan vi inte koppla dem till 

din person. Vid frågor tveka inte att höra av er till oss på mail: pethra.norell@gmail.com och 

ines.ungermann@hotmail.com  

 

Tack för ditt deltagande! 

mailto:pethra.norell@gmail.com
mailto:ines.ungermann@hotmail.com
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BILAGA 2: ENKÄT MED DEMOGRAFISKA DATA 

 

1. Hur gammal är du? 

 18-30   30-45  45- 65 

2. Vad stämmer på dig?  

Kvinna  Man Annat 

3. Vad är ditt yrke?  

 Barnmorska               Barnsjuksköterska       Intensivvårdssjuksköterska       

 Sjuksköterska            Undersköterska             Barnsköterska                Annat 

4. Jag arbeta huvudsakligen på avdelning? 

 BB- avdelning  Förlossningen  BB- påväg              95F 

5. Hur länge har du jobbat med nyfödda barn? 

 0år-4år   5år-10år    11år -20år  över 20 år 

6. Har du själv barn? 

 Ja  Nej 

7. Har du genom gått en extra amningsutbildning efter din utbildning? Om jag vilken 

 Ingen extra utbildning   Internutbildning via arbete  

 Högskolutbildning                       Annat   
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BILAGA 3: INSTÄLLNING TILL AMNING 

 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig.  

Stämmer inte alls 1    Stämmer mycket bra 7 

8. Jag har tillräckligt goda kunskap om amning för att ge hjälp till patienterna 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Partner kan hjälpa mamman vid amningstillfället istället för vårdpersonalen 

1 2 3 4 5 6 7 

10. De flesta barn klarar av att ta sig till bröstet utan hjälp inom två timmar efter 

förlossningen? 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Amning har en betydande roll i anknytningsprocessen 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Moderna föräldrar tycker att amningen är viktig 

1 2 3 4 5 6 7 

13. En otrygg mamma behöver ofta mer intensiv hjälp vid amning än en trygg mamma. 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Jag ger mycket bra amningsstöd 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Att ge amningsstöd är roligt. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag tycker att det är mycket viktigt att barnet får amma när det vill 

1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Lösbröst är ett bra hjälpmedel vid amningsstöd till föräldrar 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Amningen fungerar väldigt individuellt  

1 2 3 4 5 6 7 

19. De flesta mammor värderar inte amning som mycket viktig 

1 2 3 4 5 6 7 

20. De Flesta barn behöver läggas till rätta av en vårdpersonal vid första amningen. 

1 2 3 4 5 6 7 



34 
 

21. Föräldrar förväntar sig av dig att du hjälper till genom att vidröra brösten och barnet då de 

ber om hjälp vid amning. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Mammor ber mig ofta att jag ska lägga till barnet vid deras bröst 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Jag hjälper ofta till att lägga till barnet vid bröstet 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Nyblivna föräldrar behöver personalens hjälp 

1 2 3 4 5 6 7 

25. De flesta mammor verka tycka att det är underlättande att jag som personal? formar deras 

bröst vid amningsstöd 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Det är omöjligt att ge bra amningsstöd utan att vidröra mammans bröst 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Det underlättar för både föräldrar och personal att det finns ett fast amningsschema 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Nyblivna mammor behöver sova ostört på natten 

1 2 3 4 5 6 7 

 

29. Det är mycket mer krävande att amma sitt barn än att ger ersättning 

1 2 3 4 5 6 7 

30.  Moderna föräldrar är inte beredda på de uppoffringar som amningen innebär 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Det är för mycket prat om amning på min arbetsplats 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Vissa mammor bör avrådas från att amma 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Amningens betydelse är överdriven 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Föräldrarna lyssnar inte på mig 

1 2 3 4 5 6 7 

35. De flesta patienter är nöjda efter att de har fått amningsstöd 

1 2 3 4 5 6 7 

Tack för din medverkan!! 


