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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Amning innehåller all näring ett spädbarn behöver och WHO rekommenderar 
helamning i sex månader och därefter amning i tillägg till annan kost. Amning medför flera 
positiva hälsoeffekter för mamma och barn och är även ett miljövänligt och ekonomiskt sätt 
att ge sitt barn mat. De flesta mammor har en önskan om att amma men många mammor 
slutar att amma innan barnet är sex månader. Detta skulle kunna minska med rätt stöd. Syfte: 
Syftet med studien var att undersöka om och var föräldrar får kunskap och stöd gällande 
amning/uppfödning före och efter barnets födelse samt vilket stöd de önskar.  
Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. En 
tvärsnittsstudie genomfördes. En enkät utformad som ett frågeformulär med slutna och öppna 
frågor delades ut till föräldrar som var med vid barnets åttamånaderskontroll på BVC genom 
ett konsekutivt urval. Totalt 124 föräldrar inkluderades. Data från de slutna frågorna 
analyserades med deskriptiv statistik. De öppna frågorna analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: De flesta föräldrar (92%) hade tänkt att deras barn skulle helammas 
från början men endast 37,1 procent av föräldrarna hade tänkt att helamma de första sex 
månaderna. Det var 29,8 procent av föräldrarna som uppgav att de hade fått helt tillräcklig 
kunskap om amning före eller under graviditeten. Det var vanligast att denna kunskap hade 
inhämtats från barnmorskemottagning (59,7%) och därefter från internet (43,5%). De flesta 
föräldrar (79%) tänkte att de kunde vända sig till BVC med amningsfrågor efter att barnet var 
fött. Det var från BVC som de flesta (58,1%) föräldrarna fick stöd med amning/uppfödning 
när barnet var nyfött. Det var även fortsättningsvis BVC som de flesta föräldrarna (54%) fick 
stöd från när barnet var äldre än fyra veckor. Föräldrarna var nöjda med det stöd som gavs när 
vårdpersonal var tillgänglig, tydlig, ingav trygghet och upplevdes ha hög kompetens. De var 
inte nöjda när något av det brast eller när vårdpersonal gav motsägelsefulla råd. Föräldrarna 
önskade mer praktisk hjälp vid både amning och flaskmatning samt mer förberedande 
information under graviditeten.	Slutsats: Alla föräldrar får inte den information de själva 
anser att de behöver gällande amning/uppfödning under graviditeten. Mer stöd och utbildning 
bör ges under denna tid. Barnmorskemottagning och internet är viktiga informationskällor och 
därför bör lämpliga hemsidor rekommenderas av barnmorskan. Det stöd som föräldrarna får 
efter barnets födelse kommer främst från BVC men också från andra delar av vårdkedjan, 
speciellt under de första veckorna. Det stöd och den information som ges bör vara 
samstämmig genom hela vårdkedjan och bör utgå från ett personcentrerat perspektiv, vara 
evidensbaserad samt inte vara dömande. 
 
Nyckelord: Amning, uppfödning, stöd, föräldrar. 



  
   

  

ABSTRACT 
 
Background: Breastmilk contains all the nutrients an infant need. WHO recommends 
exclusive breastfeeding for six months and then in addition to other foods. Breastfeeding has 
several positive health effects for both mother and child and is also an environmentally 
friendly and economical way to feed a child. Most mothers want to breastfeed but many 
mothers quit before the baby is six months old. This could be avoided with the right support. 
Aim: The aim of this study was to investigate if and from where parents get knowledge and 
support regarding breastfeeding/nourishing before and after the child is born and what support 
they want. Method: Quantitative method with descriptive approach was chosen to answer the 
aim of this study. A cross-sectional study was conducted. A survey designed as a 
questionnaire with closed and open questions was distributed to parents who participated in 
the child's eight-month check up on the child health services through a consecutive sample. A 
total of 124 parents were included. Data from the closed questions were analyzed with 
descriptive statistics. The open questions were analyzed with qualitative content analysis. 
Result: Most of the parents (92%) had thought their child would breastfeed exclusively from 
the beginning but only 37,1 percent of the parents had planned to exclusively breastfeed for 
the first six months. It was 29,8 percent of the parents who stated that they had received 
sufficient knowledge of breastfeeding before or during pregnancy. Most commonly this 
knowledge had been obtained from maternal health care (59,7%) followed by the internet 
(43,5%). Most parents (79%) thought that they could turn to the child health services with 
breastfeeding issues after the child was born. It was from the child health services most 
(58,1%) parents received support with breastfeeding/nourishing when the child was newborn. 
It was also from the child health services that most parents (54%) received support when the 
child was older than four weeks. The parents were satisfied with the support when healthcare 
professionals were available, provided clear advice and security and were experienced highly 
competent. They were not satisfied when this failed or when healthcare professionals gave 
contradictory advice. The parents wanted more practical help in both breastfeeding and bottle 
feeding and more preparatory information during pregnancy. Conclusion: All parents do not 
get the information they think they need regarding breastfeeding/nourishing during 
pregnancy. More support and education should be provided during this time. Maternal 
healthcare and the internet are important sources of information and therefore suitable 
websites should be recommended by the midwife. The support that the parents receive after 
the birth of the child comes mainly from the child health services but also from other parts of 
the chain of care, especially during the first few weeks. The support and information provided 
should be consistent throughout the chain of care and should be based on a person-centered 
perspective, be evidence-based and not be judgmental. 
 
Keywords: Breastfeeding, nourishing, support, parents. 
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INLEDNING 
 
Bröstmjölk innehåller all näring ett spädbarn behöver för att växa och utvecklas och ger även 
infektionsskydd till barnet då antikroppar överförs från mamman. I de nordiska länderna 
behövs tillägg av D-vitamin då spädbarn riskerar att få i sig för lite av detta (Hörnell, 
Lagström, Lande & Thorsdottir, 2013). D-vitamin har betydelse för normal benbildning och 
skelettillväxt och brist på D-vitamin kan orsaka rakitis. Rakitis innebär att barnet får ett mjukt 
och böjligt skelett (Livsmedelsverket, 2019a). Amning medför flera positiva hälsoeffekter för 
barnet och mamman. Helamning rekommenderas i sex månader och därefter att barnet ammas 
delvis i tillägg till annan kost så länge det fungerar bra för mamma och barn (World Health 
Organization [WHO], 2018a). Begreppet amning avser barn som helammas och barn som 
ammas delvis. Helamning avser barn som enbart har fått bröstmjölk och eventuella vitaminer 
och läkemedel. Barn som ammas delvis har även fått modersmjölksersättning eller annan kost 
(Socialstyrelsen, 2018a). Modersmjölksersättning är ett livsmedel som används som 
komplement eller ersättning till bröstmjölk innan barnet kan få tilläggskost. Det är framtaget 
för att likna bröstmjölk så mycket som möjligt och är ett fullgott näringsmässigt alternativ till 
bröstmjölk (Almqvist-Tangen & Backlund, 2018). Sverige börjar över 95 procent av 
mammorna att amma men slutar ofta amma tidigare än vad de tänkt sig. Vid en veckas ålder 
helammas 76 procent av barnen och vid sex månaders ålder är det knappt 14 procent av 
barnen som helammas. Mellan fyra och sex månader börjar ett flertal barn att få smakprover 
vilket kan förklara att den största minskningen av helamning sker vid denna tidpunkt 
(Socialstyrelsen, 2018a). Livsmedelsverket (2019b) rekommenderar att barn får små 
smakprov tidigast från fyra månaders ålder. Dessa ska vara så små att de inte konkurrerar med 
amning eller ersätter modersmjölksersättning. 
 
Orsaker till att mammor slutar att amma tidigare än vad de tänkt sig kan vara komplikationer 
relaterade till amning så som såriga bröstvårtor, mastiter, svårigheter för barnet att få ett bra 
tag om bröstet och smärta i samband med amning. Det kan också vara upplevelsen av att inte 
ha tillräckligt med bröstmjölk och svårigheter att få utdrivningsreflexen att fungera. I dessa 
situationer kan professionellt stöd från vårdpersonal vara av stor vikt för att mammor ska 
kunna amma i den utsträckning som de önskar (Odom, Li, Scanlon, Perrine & Grummer-
Strawn, 2013). Nelson, Li, Perrine och Scanlon (2017) beskriver att amningsstöd bör ges 
under graviditet och när barnet är nyfött för att undvika att mammor sluta amma tidigare än 
vad de tänkt.  

BAKGRUND 

Amningens historia 
 
Innan det blev norm i Sverige att föda på sjukhus gick kunskapen om amning från kvinna till 
kvinna och varje generation förde kunskapen vidare till nästa generation. Amning var en 
naturlig del av livet. På 1930-talet blev det vanligare att föda barn på sjukhus. Samtidigt 
infördes vårdrutiner som bland annat innebar att barnen skulle vistas på barnsal på grund av 
den påstådda infektionsrisken vilket separerade mamma och barn. Barnen var personalens 
ansvar vilket medförde att amningsfrekvensen minskade. Det infördes också strikta regler för 
hur mammor skulle mata sina barn. Barnen skulle äta enligt ett schema med ett visst antal mål 
mat per dygn och matningen skulle ta cirka 20 minuter. Däremellan skulle barnen sova. Detta 
gjorde att en del mammor fick svårt att få igång och upprätthålla mjölkproduktionen. Under 
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1950- och 1960-talet började modersmjölksersättning marknadsföras som likvärdig med 
amningen och det blev vanligare att mata sitt barn med flaska. Under 1970-talet började synen 
på amning återigen ändras och fler kvinnor ville amma (Widström, 2009). Den ideella 
föreningen Amningshjälpen bildades år 1973 och deras syfte är att hjälpa alla mammor som 
önskar att amma sina barn (Amningshjälpen, u.å.a). Forskningen kring amning gick framåt 
under 1980-talet och då kom också insikten att amning kom igång fortare om mamma och 
barn inte separerades efter förlossningen. Föräldrarna lärde sig tolka barnets signaler fortare 
och amning började ske efter barnets behov, inte efter regelbundna rutiner (Widström, 2009).  
 
Aggressiv marknadsföring av modersmjölksersättning i kombination med att ett flertal 
spädbarn blev undernärda eller dog på grund av användning av förorenat vatten vid tillredning 
ledde fram till att en internationell kod kom år 1981 vilken begränsade denna marknadsföring 
(Rollins et al., 2016). Syftet med koden är att säkerställa att alla spädbarn ska få en näringsrik 
och säker nutrition genom att skydda och främja amning samt att enbart ge 
modersmjölksersättning på ett korrekt sätt när det är nödvändigt (WHO, 1981). Koden består 
av 11 delar som förtydligar att regeringen, hälso- och sjukvården, vårdpersonal samt de 
företag som marknadsför eller tillverkar modersmjölksersättning har ett ansvar att koden 
efterföljs. I augusti år 1991 antogs innocentideklarationen som innebar att spädbarn 
rekommenderades att enbart få bröstmjölk från födsel fram till fyra till sex månaders ålder. 
Innocentideklarationen har sedan reviderats och nu gäller rekommendationen att enbart ge 
bröstmjölk från födsel upp till sex månader (Rollins et al., 2016).  

Amningens fysiologi 
 
Det är först under graviditeten som brösten utvecklas fullt ut. Detta startar tidigt under 
graviditeten och initieras bland annat av stigande halter östrogen och progesteron. Redan från 
mitten av graviditeten är brösten fullt utvecklade för att kunna producera bröstmjölk. Detta 
sker genom ett komplext samspel av ökande hormonhalter östrogen och det mjölkbildande 
hormonet prolaktin. Under graviditeten hämmas dock frisättningen av prolaktin och därmed 
mjölkproduktionen av höga nivåer progesteron som bildas av moderkakan. Först efter 
förlossningen och då moderkakan lossnat upphör denna hämning och mjölkproduktionen 
börjar komma igång. Detta sker oavsett om bröstet stimuleras eller inte men redan inom ett 
par dagar måste bröstet stimuleras för att mjölkproduktionen ska fortgå (Widström, Jonas & 
Nissen, 2016). Vanligen tar det två till fem dagar efter förlossningen innan mjölkproduktionen 
är fullt etablerad. Denna produktion kommer igång fortare med tidig amningsstart, helst direkt 
efter förlossningen. För att amning ska fungera är barnets sugande på bröstet och alveolernas 
tömning nödvändiga (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2018). När barnet suger på bröstet 
stimuleras frisättning av prolaktin som produceras i adenohypofysen. Det stimulerar också till 
frisättning av oxytocin vilket i sin tur gör att muskelcellerna runt alveolerna och 
mjölkgångarna kontraheras och mjölken pressas ut. Detta är det som kallas 
utdrivningsreflexen (Widström et al., 2016).  

Hälsoeffekter av amning 
 
Amning har flertalet positiva hälsoeffekter för mamma och barn. Bröstmjölk ger ett 
immunologiskt skydd genom överföring av antikroppar från mamman och minskar bland 
annat risken att barnet ska drabbas av öroninfektioner, gastrointestinala infektioner och 
infektioner i övre och nedre luftvägar (Hörnell et al., 2013). Om barnet helammas i minst fyra 
månader minskar risken för sjukhusinläggning på grund av nedre luftvägsinfektioner under 
barnets första levnadsår. Risken att barnet ska drabbas av allvarliga förkylningar samt öron- 
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och halsinfektioner minskar hos barn som helammas i minst sex månader (Eidelman & 
Schanler, 2012). Amning ger lägre incidens av gastrointestinala infektioner och denna effekt 
kvarstår även två månader efter avslutad amning. Risken att barnet ska drabbas av en 
inflammatorisk tarmsjukdom minskar när barnet ammas. Helamning i tre till fyra månader har 
en skyddande effekt mot utvecklandet av astma, atopisk dermatit och eksem. Om barnet 
ammas vid introduktion av gluten har studier visat att risken att barnet utvecklar 
glutenintolerans halveras. Den skyddande faktorn är inte vid vilken tidpunkt som gluten 
introduceras utan att det görs medan barnet fortfarande ammas. Barn som ammas i minst sex 
månader har minskad risk för fetma. Barn som ammas har även lägre risk att få diabetes som 
vuxna. Amning är också en av flera skyddande faktorer mot plötslig spädbarnsdöd. Störst 
skydd får de barn som helammas och även att ammas delvis har en skyddande effekt 
(Eidelman & Schanler, 2012). Victora et al. (2016) konstaterar en ökning av karies hos barn 
som ammas längre än 12 månader men menar att fördelarna med amning överväger denna 
risk och ska således inte påverka hur länge barnet ammas utan ska ses som en anledning till 
att förbättra munhygienen.  
 
Prematura barn som enbart erhåller bröstmjölk istället för en kombination av bröstmjölk och 
modersmjölksersättning har lägre risk att drabbas av nekrotiserande enterokolit samt sepsis. 
Att prematura barn enbart får bröstmjölk ger minskad dödlighet, minskad risk för 
tillväxthämning på lång sikt samt minskad risk för neurologiska funktionshinder. Det ger även 
färre återinläggningar på sjukhus under första året efter utskrivning från neonatalavdelning. 
Fördelarna med bröstmjölk är betydande och alla prematura barn bör därför enbart erhålla 
bröstmjölk. Om möjligt ska mammans egen bröstmjölk användas och vid behov berikas 
bröstmjölken för prematura barn som väger mindre än 1500 gram. Om mamman inte kan 
handmjölka eller pumpa ut tillräckligt med bröstmjölk trots ordentligt stöd från vårdpersonal 
ska pastöriserad bröstmjölk från en donator användas (Eidelman & Schanler, 2012).  
 
Amning ger även flertalet positiva hälsoeffekter för mamman, både på kort och på lång sikt. 
Amning hjälper livmodern att dra ihop sig fortare efter förlossningen samt ger minskad 
blödning postpartum. Fortsatt amning kan ge minskad risk för ny graviditet som en följd av 
laktationsamenorré (Eidelman & Schanler, 2012). Laktationsamenorré innebär att mammor 
som helammar under barnets första sex månader och inte har fått tillbaka sin menstruation kan 
använda detta som preventivmetod (Läkemedelsverket, 2014). Prospektiva kohortstudier har 
noterat en ökning av postpartum depression hos mammor som inte ammar eller som slutar att 
amma tidigt. Amning minskar risken för ledgångsreumatism, bröst- och ovarialcancer, 
hypertoni, hyperlipidemi, kardiovaskulära sjukdomar samt typ II-diabetes. Amning 
underlättar också viktnedgång efter en graviditet (Eidelman & Schanler, 2012).   
 
Global folkhälsa och hållbarhet 
 
Amning är ett miljövänligt, ekonomiskt och kostnadseffektivt sätt att ge sitt barn mat, för 
individen och för samhället. Att hitta strategier för att få fler mammor att helamma i sex 
månader skulle vara till stor ekonomisk nytta nationellt (Eidelman & Schanler, 2012). Enligt 
Victora et al. (2016) erhåller mer än 80 procent av världens spädbarn bröstmjölk i nästan alla 
länder. Däremot är det endast ungefär hälften av spädbarnen som börjar att amma under första 
levnadstimmen trots att det är en rekommendation som WHO utfärdade för över 25 år sedan. 
Idag föds ungefär 60 procent av världens barn med hjälp av personer som har någon form av 
utbildning vilket gör det möjligt att fler skulle kunna få hjälp och stöd med tidig amningsstart 
(Victora et al., 2016).   
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Om amningsfrekvensen skulle öka globalt till att 90 procent av världens barn under sex 
månader helammas uppskattas det att 823 000 årliga dödsfall bland barn under fem år skulle 
gå att förhindra. Det uppskattas även att den globala amningsfrekvensen, som den ser ut idag, 
förhindrar att ungefär 20 000 kvinnor dör i bröstcancer varje år. Ytterligare 20 000 årliga 
dödsfall skulle gå att förhindra om amningsfrekvensen ökade motsvarande målsättningen med 
90 procent (Victora et al., 2016). Victora et al. (2016) poängterar att en global satsning för att 
öka antalet som helammar borde prioriteras för att minska antalet dödsfall bland spädbarn. 
 
Bröstmjölk är ett miljövänligt alternativ i motsats till modersmjölksersättning som påverkar 
miljön i flera avseenden. Det krävs energi att producera modersmjölksersättning och det 
uppskattas att över 4000 liter vatten behövs för produktion av endast ett kilogram pulver 
modersmjölksersättning. Detta ska sedan förpackas, transporteras från fabrik till butik och 
slutligen hem till den som ska använda det. Modersmjölksersättning kräver ytterligare vatten 
vid tillredning samt vatten för rengöring av flaskor. Det blir även avfall av förpackningarna 
som måste tas om hand. Att amma bidrar till en mer hållbar miljö och borde lyftas fram som 
ett sätt att påverka klimatet på nationell och global nivå (Rollins et al., 2016).  
 
Författningar och styrdokument 
 
I Socialstyrelsens allmänna föreskrifter och råd SOSFS 2008:33 ”Information som avser 
uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning” framgår det att den som vårdar 
ett spädbarn ska få information om fördelar med amning jämfört med 
modersmjölksersättning, hur amning kan förberedas och upprätthållas samt hur amning 
påverkas av att delvis ge modersmjölksersättning. Modersmjölksersättning får endast ges på 
medicinsk indikation (SOSFS 2008:33). Medicinsk indikation kan vara att barnet har lågt 
blodsocker. Det kan i sin tur bero på flera olika anledningar, till exempel att barnet varit utsatt 
för syrebrist i samband med förlossningen och då förbrukat sina energireserver. Andra 
medicinska indikationer kan vara om mamman har diabetes, om barnet är stort i förhållande 
till längden eller om barnet är född för tidigt (Ransjö-Arvidson, Sjödin & Widström, 2014). 
Det framgår också i Socialstyrelsens allmänna föreskrifter och råd att om uppfödning med 
modersmjölksersättning ska ske ska information ges om hur detta görs på ett säkert sätt 
(SOSFS 2008:33). 
 
UNICEF och WHO har gett ut en gemensam rekommendation, Tio steg som främjar amning, 
för att skydda, främja och stödja amning (WHO, 2018b). Socialstyrelsen har översatt och 
anpassat rekommendationen och den riktar sig till mödrahälsovård, förlossning och eftervård 
samt barnhälsovård. Att arbeta utifrån de tio stegen ökar förutsättningarna för mammor att 
börja amma. De tio stegen som främjar amning innebär sammantaget att all vårdpersonal 
följer ett handlingsprogram som de har kunskaper och färdigheter för. Alla föräldrar ska få 
information om hur amning kommer igång och upprätthålls. För att främja en god 
amningsstart ska barnet läggas hud mot hud med mamman direkt efter förlossningen. Om 
detta inte är möjligt ska mamman få information om hur amning kan startas och upprätthållas. 
Att arbeta efter de tio stegen innebär också att endast ge nyfödda barn modersmjölksersättning 
på medicinsk indikation. Mamman ska uppmuntras att amma så ofta barnet vill och när de 
skrivs ut från sjukhuset efter förlossningen ska föräldrarna informeras om att de kan få stöd 
och hjälp från barnavårdscentralen [BVC] (Socialstyrelsen, 2014).  
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Amningsfrämjande arbete  
 
Stockholms läns landsting [SLL] (2015) har tagit fram ett behandlingsstöd, Amningsstrategi 
för personal i vårdkedjan, för att främja amning. En gemensam amningsstrategi och 
samverkan mellan olika verksamheter i vårdkedjan har betydelse för att uppnå målet med 
helamning i sex månader (SLL, 2015). Nelson et al. (2017) beskriver att vårdpersonal har en 
avgörande roll att diskutera amning/uppfödning med de blivande föräldrarna.  
 
Barnmorskan inom mödrahälsovården har till uppgift att ställa frågor till den blivande 
familjen om deras inställning till amning och eventuella tidigare erfarenheter av amning. 
Utifrån det ska barnmorskan förmedla kunskap om fördelar med amning samt uppmärksamma 
dem på barnets signaler och behov. I mödrahälsovårdens basprogram för gravida ingår att 
detta sker vid minst tre tillfällen och att det ska dokumenteras i journal (SLL, 2018). Under 
graviditeten bör blivande föräldrar bli informerade om att barnet bör ligga hud mot hud med 
mamman efter förlossningen för att främja tidig amningsstart (Widström, Brimdyr, Svensson, 
Cadwell & Nissen, 2019). Det är även barnmorskan inom mödrahälsovården som ska följa 
upp den nyblivna mammans hälsa. Först genom telefonkontakt inom två veckor postpartum 
och därefter genom ett eller flera eftervårdbesök inom 16 veckor postpartum efter mammans 
behov och önskemål (SLL, 2018). 
 
När blivande föräldrar kommer in till förlossningen bör barnmorskan få en överblick över 
deras kunskap om det nyfödda barnets signaler och instinktiva beteende samt hur säker hud 
mot hud tillämpas. Barnmorskan har då möjlighet att berätta om det instinktiva beteende som 
barnet har efter födseln och att tidig amningsstart främjas av att ha barnet hud mot hud. 
Mamman ska uppmuntras att ha barnet hud mot hud direkt efter födseln och under de två 
första timmarna. Det är av vikt att detta inte bryts då det minskar barnets chans till tidig 
amningsstart. Därefter bör barnet ligga hud mot hud så mycket som möjligt. Om föräldrar 
förstår barnets tidiga amningssignaler skapar det trygghet (Widström et al., 2019). Lau et al. 
(2018) betonar också vikten av tidig hud mot hud efter födseln för att initiera tidig 
amningsstart. Lau et al. (2018) menar att tidig hud mot hud innebär att barnet ska läggas på 
mammans bröst inom 30 minuter efter födseln, oavsett om det har varit en vaginal 
förlossning, instrumentell förlossning eller kejsarsnitt. Även Moore, Bergman, Anderson och 
Medley (2016) drar slutsatsen att tidig hud mot hud mellan mamma och barn främjar amning. 
Hud mot hud har även andra hälsofördelar då det hjälper barnet att bibehålla värme, vara lugn 
och stabiliserar barnets blodsocker. Widström et al. (2019) menar att om barnet läggs hud mot 
hud med mamman drar livmodern ihop sig fortare och mamman blöder mindre vilket 
resulterar i färre stora blödningar. Vidare stärker hud mot hud under första timmen mammans 
självförtroende samt minskar mammans oro över att inte ha tillräckligt med bröstmjölk.  
 
Efter förlossningen erbjuds mamma och barn olika typer av fortsatt vård beroende på hur de 
mår samt om det varit en komplicerad förlossning eller inte. Tidig hemgång innebär att 
mamma och barn kvarstannar på förlossningen i 6 till 12 timmar och går därefter direkt hem. 
Detta kan erbjudas till mammor som genomgått en okomplicerad förlossning. Mamma och 
barn kan även få fortsatt vård på en eftervårdsavdelning (även kallad BB). En del sjukhus har 
även patienthotell där mamma och barn kan vårdas men där bemanningen ofta är lägre än på 
en eftervårdsavdelning (Socialstyrelsen, 2017). Det är viktigt att inte separera föräldrar och 
barn efter förlossningen (SLL, 2015; WHO, 2018b). Detta stärker föräldrars bindning till 
barnet och underlättar fri amning (SLL, 2015). Barimani och Vikström (2015) beskriver att 
under tiden föräldrarna är på eftervården önskar de bland annat praktisk hjälp med amning 
och hur de ska byta blöja på barnet samt råd gällande navelstumpen och barnets sömn.  
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Innan hemgång är det viktigt att ett utskrivningssamtal hålls där föräldrar får tydlig 
information om vart de kan vända sig för fortsatt stöd och information. Det är den 
förlossningsklinik där mamman födde som ansvarar för mamma och barn sju dagar efter 
barnets födelse vilket innebär att det är dit mamman ska vända sig vid eventuella frågor om 
sin eller barnets hälsa. Det är även eftervården som ansvarar för uppföljning gällande barnets 
vikt samt hur amningen fungerar under barnets första levnadsvecka. Det sker i de flesta fall 
ingen aktiv överrapportering från förlossning och eftervård till mödrahälsovård och 
barnhälsovård. Däremot brukar barnmorskan som arbetar i eftervården skicka ett meddelande 
till berörd BVC att barnet är fött (Socialstyrelsen, 2017).  
 
När föräldrarna har fått komma hem med sitt barn är det barnhälsovården som tar över det 
fortsatta ansvaret för amningsstödet. Alla föräldrar erbjuds ett hembesök av sjuksköterska från 
BVC (SLL, 2015). Studier har visat att hembesök av sjuksköterska kort efter barnets födelse 
förlänger tiden barnet ammas (Thulier & Mercer, 2009). Föräldrar ska få information att BVC 
har som uppdrag att ge stöd åt föräldrar för att de ska kunna upprätthålla amningen. Om 
föräldrarna valt att ge sitt barn modersmjölksersättning ska detta respekteras och individuellt 
stöd ska utformas efter deras behov (SLL, 2015). 
 
Amningssakkunniga [AMSAK] är en tvärprofessionell nätverksgrupp som arbetar för att 
sprida kunskap om amning (SLL, 2016). AMSAK amningsmottagning är en 
projektverksamhet i Stockholm som är finansierad med skattemedel. Projektet ska pågå till 
och med år 2019. På AMSAK arbetar barnmorskor som är specialiserade på amning och de 
erbjuder kostnadsfri rådgivning via telefon eller bokade besök på sin mottagning (AMSAK, 
u.å). Den ideella föreningen Amningshjälpen har hjälpmammor som är personer med ett stort 
intresse för amning. Dessa personer har genomgått och fått godkänt på ett teoretiskt 
kunskapsprov samt fått visa att de har förmågan att bemöta föräldrar på ett ödmjukt sätt. 
Hjälpmammor stöttar föräldrar och ger amningsråd utifrån deras önskemål och situation 
(Amningshjälpen, u.å.b).  
 
Vid amningsstöd är det viktigt att vårdpersonal förmedlar kunskap och inte åsikter. För att 
föräldrar inte ska få motstridig information bör all vårdpersonal delta i fortlöpande 
amningsutbildning. Det är även viktigt att vårdpersonal har regelbunden kontakt med 
varandra genom hela vårdkedjan för att dela kunskap och erfarenheter vilket kan leda till 
större samstämmighet i den information och de råd som ges till föräldrar (Kylberg et al., 
2018). AL-Nuaimi, Ali och Hatem Ali (2019) konstaterar att utbildning om amning ökar 
vårdpersonalens kunskap vilket kan leda till bättre amningsutfall. Dietrich Leurer och 
Misskey (2015) betonar att amningsstöd som ges till mammor ska vara konsekvent och av 
hög kvalitet samt att det ska vara anpassat efter den enskilda mamman. I en systematisk 
litteraturöversikt av The Joanna Briggs Institute (2012) framkommer det att det är viktigt att 
vårdpersonal tänker på sitt kroppsspråk och vilka ord de använder i situationer där mammor 
önskar hjälp med sin amning. Det är lätt att mammor upplever att vårdpersonal anklagar dem 
för sina svårigheter med amningen eftersom de redan känner sig utsatta, osäkra samt fysiskt 
och psykiskt trötta. Bekräftelse, uppmuntran och stöd från vårdpersonal är viktigt för att 
stärka mammors självförtroende.   
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Aspekter som påverkar valet att amma 
 
Thulier och Mercer (2009) beskriver amning som ett komplext fenomen. Hur länge amningen 
fortgår påverkas av biologiska, psykologiska, sociala och demografiska faktorer. Biologiska 
faktorer innefattar bland annat otillräcklig mängd bröstmjölk, fysiska utmaningar, rökning och 
kraftig övervikt. Otillräcklig mängd bröstmjölk är en komplex faktor i sig. Vanligen handlar 
det mer om en upplevd känsla av otillräcklig mängd bröstmjölk än att det faktiskt är så. 
Otillräcklig mängd bröstmjölk, oavsett om det är så eller inte, innebär att mängden bröstmjölk 
inte är tillräcklig för att tillfredsställa hunger eller tillräcklig viktuppgång hos barnet. Detta 
resulterar i att modersmjölksersättning ges vilket är associerat med kortare amningsduration. 
Om mamman upplever svårigheter med amningen påverkar det amningsdurationen negativt 
liksom rökning och kraftig övervikt. Psykologiska faktorer inkluderar mammans intention att 
amma under graviditeten, intresse för amning och självförtroende att klara av amningen. Detta 
kan göra att amningen fortgår längre. Sociala faktorer innefattar bland annat att om mamman 
arbetar utanför hemmet kan det ha en negativ inverkan på hur länge amningen fortgår. Stöd 
från partner, släkt och vänner kan förlänga amningen. Uteblivet stöd och upplevd stress har 
motsatt effekt. Demografiska faktorer som påverkar hur länge amningen fortgår är bland 
annat ålder, civilstånd och utbildningsnivå. Högre maternell ålder, att var gift samt hög 
utbildningsnivå är associerat med längre amningsduration (Thulier & Mercer, 2009). Carreiro 
et al. (2018) beskriver att en faktor som påverkar om mammor helammar eller inte är 
mammors egen uppfattning om att de har låg produktion av bröstmjölk. Maharlouei, 
Pourhaghigh, Shahraki, Zohoori & Lankarani (2018) finner i sin studie att faktorer som 
påverkar hur länge mammor helammar negativt är postpartum infektion hos mamman, kort 
föräldraledighet, upplevd för liten mängd bröstmjölk och användande av napp. 
 
Det är inte ovanligt att mammor upplever känslor av otillräcklighet när amningen inte 
motsvarar deras förväntningar. Mammorna sätter press på sig själva att de borde kunna amma 
och de upplever även krav från omgivningen att amma. Vid svårigheter är det betydelsefullt 
att hitta någon som kan ge information, uppmuntran, stöd och trygghet (Guyer, Millward & 
Berger, 2012). Redshaw och Henderson (2012) beskriver att förstagångsföderskor förväntar 
sig extra hjälp med amningen under tiden de är på eftervården och att de inte alltid får den 
hjälp de förväntar sig. Även omföderskor önskar hjälp med amningen och de upplever att 
barnmorskor ofta förutsätter att de redan vet hur de ska göra vilket gör att de känner sig 
försummade.  
 
Mammor som från början ville amma och som gett upp innan barnet blivit sex månader 
behöver mycket stöd från vårdpersonal. Dels behöver de praktisk hjälp med flaskmatning men 
också hjälp och stöd att få bearbeta sina erfarenheter för att kunna möta omgivningen som 
upplevs förvänta sig att nyblivna mammor ska amma sina barn. Flera av dessa mammors 
inställning innan och under graviditeten var att amning var naturligt och att de inte var 
förberedda på de komplikationer som kan uppstå (Larsen & Kronborg, 2013). Wennberg, 
Jonsson, Janke och Hörnsten (2017) finner i sin studie att en faktor som påverkar beslutet att 
introducera modersmjölksersättning är mammans välbefinnande. Flertalet mammor i studien 
beskriver problem med såriga bröstvårtor, mastiter och infektioner och att de därför gett upp 
amningen på grund av smärta. Ofta har de kämpat med amningen en längre tid då de vill ge 
sitt barn det bästa. Wennberg et al. (2017) beskriver också att mammor som kämpar med 
amningen är oroliga över hur länge de har orken att fortsätta kämpa. I slutändan är det 
viktigaste för mammorna att deras barn är nöjda och friska. Flertalet mammor beskriver att 
deras barn sover bättre, är mer nöjda efter matning samt går upp bättre i vikt efter att de har 
börjat ge modersmjölksersättning.  
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Det är inte alltid ett lätt beslut att börja introducera modersmjölksersättning och mammorna 
får ofta utstå påtryckningar från omgivningen då amning ses som en norm i samhället. Några 
mammor beskriver att efter de beslutat om att introducera modersmjölksersättning inte längre 
fick något stöd från vårdpersonal. En del mammor som inte får amning att fungera uttrycker 
känslor av misslyckande och otillräcklighet i sin strävan att amma. Att ge 
modersmjölksersättning kan då vara associerat med känslor av skam och skuld. Det finns 
även mammor som ser det som en fördel att ge modersmjölksersättning då båda föräldrarna 
kan dela på ansvaret gällande matning och mamman kan få en paus samt att partnern blir mer 
involverad (Wennberg et al., 2017). En del mammor som inte får amningen att fungera eller 
som väljer att ge modersmjölksersättning önskar att de hade fått hjälp med hur de kan 
flaskmata sitt barn (Redshaw & Henderson, 2012). 
 
Det finns risk att mammor slutar att amma tidigare än de önskar om de inte får adekvat stöd 
och information från vårdpersonal (Dietrich Laurer & Misskey, 2015; Thulier & Mercer, 
2009). Enligt Dietrich Laurer och Misskey (2015) önskar mammor tydligare information om 
hur bröstmjölksproduktionen fungerar och vad de kan göra för att bibehålla eller öka mängden 
bröstmjölk. Det framkom även i studien att en del mammor tycker det är svårt att veta hur ofta 
och hur länge de ska amma sitt barn framförallt de första dagarna efter födseln. De 
mammorna hade en önskan om mer guidning för att lära sig att läsa av sitt barn samt att de 
ville bli försäkrade om att barnet fick i sig tillräckligt med bröstmjölk med fri amning. 
Mammor önskar att få hjälp med hur ett bra tag om bröstet ser ut, vilka effektiva 
amningsställningar som finns samt att vårdpersonal uppmuntrar dem att variera 
amningsställning om de upplever att amningen inte fungerar som de önskar. Information om 
handurmjölkning samt pumpning är något som flera mammor saknar. Flertalet mammor 
uppger problem med barnets position samt tag om bröstet vilket ofta resulterar i såriga/ömma 
bröstvårtor. Preventiva råd för att förhindra sårbildning samt specifika råd om behandling när 
sår/ömhet redan uppstått eftersöks av flera mammor (Dietrich Laurer & Misskey, 2015). 
 
Enligt Redshaw och Henderson (2012) behöver och förväntar sig mammor mer hjälp med 
amning och uppfödning än vad de får. Mammor önskar praktisk hjälp samt att de råd och den 
information de får från vårdpersonal ska vara konsekvent. Motsägelsefulla råd angående 
position och tag om bröstet är mer vanligt när mammor har problem med amningen och träffat 
flera olika barnmorskor. Vårdpersonal kan ibland uttrycka sig på ett sätt som gör att vissa 
mammor känner skuld eller otillräcklighet om amningen inte riktigt fungerar eller om de 
väljer att ge modersmjölksersättning. De mammor där amningen inte fungerar eller de 
mammor som inte vill amma känner sig ofta försummade jämfört med de mammor som får 
amningen att fungera. Mammor upplever att barnmorskor förväntar sig att de ska be om hjälp 
vid amningssvårigheter men mammorna önskar hellre att stöd vid amning ska erbjudas utan 
att de behöver be om det.  
 
Rollins et al. (2016) uttrycker att det inte är den enskilda mammans ansvar att få amningen att 
fungera utan att det är samhällets ansvar att skapa förutsättningar att mammor får det stöd och 
den hjälp de behöver för få amningen att fungera. Fördelarna med amning för barnet, 
mamman och samhället i stort måste lyftas. Det behövs ett politiskt stöd för att skydda, främja 
och stödja amning.  
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Problemformulering 
 
Amning medför flera positiva hälsoeffekter för barnet och mamman. I Sverige har de flesta 
mammor en önskan om att amma sitt barn. Det amningsfrämjande arbetet ska starta under 
graviditeten och det är framför allt när barnet är fött som amningsstöd är aktuellt. Vårdtiden 
efter förlossningen är kort och mjölkproduktionen har inte alltid hunnit komma igång innan 
hemgång. Det är viktigt att hela vårdkedjan, från mödrahälsovård, förlossning och eftervård 
till barnhälsovård, fungerar och att familjen känner sig trygg samt vet vart de ska vända sig 
vid behov av hjälp och stöd. Helamning rekommenderas i sex månader men de flesta 
mammor slutar att amma tidigare än så. Flertalet mammor slutar att amma på grund av 
amningsproblem som går att förebygga eller åtgärda med rätt sorts stöd och hjälp. Därför vill 
vi undersöka hur föräldrar upplever stödet som ges i vårdkedjan gällande amning.  

SYFTE 
 
Syftet med studien var att undersöka om och var föräldrar får kunskap och stöd gällande 
amning/uppfödning före och efter barnets födelse samt vilket stöd de önskar. 

METOD 

Ansats 
 
För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ metod med deskriptiv ansats. 

Design 
 
Studien är utformad som en tvärsnittsstudie. Enligt Billhult (2017a) innebär en tvärsnittsstudie 
att en grupp studeras vid ett specifikt tillfälle. Data samlas in vid endast ett tillfälle per 
deltagare. Det är enligt Polit och Beck (2017) lämpligt att använda en tvärsnittsstudie när ett 
fenomen ska beskrivas vid en given tidpunkt. 

Enkät 
 
Enkäten (bilaga I) var utformad som ett frågeformulär med slutna och öppna frågor som rör 
amning/uppfödning samt föräldraskap och delades ut i pappersformat. Den var en del av ett 
forskningsprojekt som pågår i Stockholms län som författarna har fått ta del av. Enkäten 
bestod av egenkonstruerade frågor av forskargruppen i forskningsprojektet. När 
egenkonstruerade frågor används kan forskaren enligt Billhult (2017b) anpassa frågorna efter 
syftet med studien men det är lätt att frågorna kan missförstås och att resultatet blir svårtolkat 
vid analys. Vidare menar Billhult (2017b) att egenkonstruerade enkäter bör testas för att 
undvika detta. Inledningsvis genomfördes en pilotstudie i två steg och enkäter delades ut till 
25 personer med syfte att utvärdera enkäten och för att minimera risken för feltolkning av 
frågor. Efter detta reviderades enkäten och ytterligare sex personer svarade på den reviderade 
enkäten vartefter slutgiltiga ändringar gjordes innan studien påbörjades. 
 
Enkäten bestod av 29 frågor varav 25 var slutna frågor och fyra var öppna frågor. Sex frågor 
handlade om bakgrundsfakta. Sju frågor exkluderades då de inte besvarade föreliggande 
studies syfte. Fyra frågor exkluderades på grund av att formuleringen på frågan lämnat 
utrymme för tolkning vilket gjorde det svårt att analysera svaren. Totalt inkluderades 18 
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frågor varav 15 slutna frågor och tre öppna frågor. De slutna frågorna bestod av dikotoma 
frågor, flervalsfrågor och en skattningsfråga. 
 
Urval 
 
Information om studien skickades ut till enhetschefer på samtliga BVC i Stockholmsområdet. 
De som tackade ja fick delta. Alla föräldrar, både förstagångs- och flergångsföräldrar, som 
under januari till april 2019, besökte åtta deltagande BVC i Stockholms län vid 
åttamånadersbesöket tillfrågades om att delta i studien. Åttamånadersbesöket valdes ut med 
anledning att helamning rekommenderas i sex månader och att det därför ansågs lämpligt att 
fråga vid nästkommande besök samt att det vid denna tidpunkt också fanns en förhoppning 
om att fler icke födande föräldrar skulle delta vid besöket. Ett så kallat konsekutivt urval 
gjordes vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att alla som uppfyller inklusionskriterierna 
tillfrågas under en given tidsperiod vid en given enhet. Övriga inklusionskriterier var att 
kunna läsa och besvara frågor på svenska. 

Genomförande 
 
Enkäterna kodades med deltagande BVC och nummer. De började delas ut i pappersformat i 
januari 2019 vid åttamånadersbesöket till den/de föräldrar som var med vid besöket. 
Föräldrarna tillfrågades muntligt om att delta i studien och fick därefter även skriftlig 
information (bilaga II) om syftet med det pågående forskningsprojektet. De uppmanades att 
besvara enkäten på plats för att få så hög svarsfrekvens som möjligt men en del föräldrar 
valde att ta hem enkäten. De föräldrar som valde att medverka fick skriva på ett skriftligt 
samtycke som fanns med den skriftliga informationen. Denna lämnades tillsammans med 
enkäten i ett kodat svarskuvert som de själva förseglade till den enhet som delade ut enkäten.  
 
Författarna till denna studie inkluderade samtliga enkäter som kommit in till och med den 
fjärde april 2019 vilket var 124 enkäter. Författarna kan inte uttala sig om hur stort bortfallet 
var då vi inte vet hur många som har tillfrågats att delta och hur många av dem som eventuellt 
har tackat nej samt att insamlingen av enkäter var pågående efter att författarna gjort sitt 
urval.  

Dataanalys 
 
För att analysera de slutna frågorna i enkäten valdes deskriptiv statistik. Billhult (2017a) 
beskriver att det finns olika syften med kvantitativa studier där ett syfte är att kartlägga ett 
fenomen utan djupare analys vilket också var syftet med denna studie. Deskriptiv statistik 
syftar enligt Billhult (2017c) till att få en överblick över materialet som studerats. De ifyllda 
enkätsvaren registrerades i en webbenkät och exporterades sedan till en Excelfil för att skapa 
överskådliga tabeller och diagram. De inkluderade frågorna redovisas separat. Svaren 
presenteras i frekvenstabeller vilket enligt Ejlertsson (2019) innebär att de variabler och deras 
förekommande frekvenser presenteras. Ejlertsson (2019) menar att frekvenstabeller som 
endast anger den absoluta frekvensen kan bli svåröverskådliga och för att göra det mer 
lättöverskådligt kan den relativa frekvensen anges vilket också författarna till denna studie 
valt att göra. En del frågor presenteras som diagram där relativ frekvens anges. 
 
De öppna frågorna i enkäten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2017) fokuserar en kvalitativ innehållsanalys på granskning och 
tolkning av texter där människors upplevelser och erfarenheter speglas. Genom att identifiera 
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mönster i texterna framträder likheter och olikheter i människors upplevelser. Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017) beskriver att det alltid finns ett manifest innehåll och ofta också 
ett latent innehåll i varje text. I dataanalysen i denna studie valde författarna att enbart belysa 
det manifesta innehållet då den mängd data som fanns inte var tillräcklig för att analysera det 
latenta innehållet. Analysen skedde genom låg abstraktionsnivå och låg grad av tolkning. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att låg abstraktionsnivå och låg 
tolkningsgrad är tydliga och textnära beskrivningar av innehållet vilket också var vårt sätt att 
arbeta.  
 
Svaren på de öppna frågorna lästes igenom upprepade gånger och under tiden reflekterade 
författarna över dess huvudsakliga innehåll för att få en känsla av helhet. Med inspiration av 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) påbörjade författarna analysen. Texten delades upp 
i domäner utefter de tre öppna frågorna som var ”om du fått hjälp och stöd, berätta vad du 
var nöjd med, om du inte fått den hjälp och stöd du behövt, berätta vad du inte varit nöjd med 
samt vilket stöd hade du önskat”. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) handlar en 
domän om ett specifikt område som inte kräver hög grad av tolkning. Svaren på de öppna 
frågorna var meningsbärande delar av texten och kodades direkt. En kod beskriver enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) textens innehåll. Kodningen utfördes tillsammans 
av författarna och diskuterades till konsensus rådde. Efter att texten hade kodats delades 
koderna upp i kategorier som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) innefattar 
koder med liknande innehåll. Under analysens gång lästes svaren igenom upprepade gånger 
för att säkerställa att det centrala innehållet bevarades. Exempel på hur svaren kodades och 
kategoriserades framgår av tabell 1. 
  
Tabell 1. Exempel på kodning och kategorisering 

Domän: Om du fått hjälp och stöd, berätta vad du var nöjd med 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

Det frågades ofta under olika besök om hur det går 
med amningen. 

Att bli tillfrågad om hur det 
går 

 
 

Stöd som 
föräldrar varit 
nöjda med Drabbades av svår mjölkstockning och fick 

antibiotikabehandling första månaden. Så var bra 
med alla tips jag fick under den perioden 

Tips och råd vid 
amningskomplikationer 

 

Forskningsetiska övervägande 
 
Polit och Beck (2017) beskriver att forskningsetiska överväganden bör kontinuerligt tas i 
beaktande under hela studiens gång för att säkerställa deltagarnas rättigheter. Enligt 
Helsingforsdeklarationen får forskning som involverar människor endast utföras om nyttan av 
studien överväger eventuella risker för deltagarna. Vidare är det forskaren som ansvarar för 
att skydda deltagarnas hälsa, värdighet, integritet och konfidentialitet, deltagaren ska ge ett 
informerat samtycke till att delta och har rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan i studien 
utan några påföljder (World Medical Association, 2018). 
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Frågor om amning/uppfödning kan vara ett känsligt ämne för den deltagande föräldern men 
det kan hjälpa till att förbättra det professionella stödet. I enlighet med 
Helsingforsdeklarationen har deltagarna fått muntlig och skriftlig information om studien, 
studiens syfte, att deltagande är frivilligt samt hur persondata kommer att hanteras. De har fått 
skriva under ett skriftligt samtycke till att delta i studien. För att värna om deltagarnas 
konfidentialitet kodades enkäterna. Det skriftliga samtycket har skilts från enkäten och kodats 
med samma kod för att kunna möjliggöra avbrytande av deltagandet i studien.  
Samtycket förvaras inlåst där obehöriga ej har tillträde. För att ytterligare värna om 
deltagarnas konfidentialitet har författarna till denna studie valt att inte presentera vilka BVC 
som enkäten delades ut på utan endast nämna i vilken region. De citat som använts går inte att 
koppla till vem som har sagt det. Obearbetad data har förvarats oåtkomligt för utomstående. 
Den aktuella studien har etiskt godkännande från den regionala etiknämnden i Stockholm med 
nummer 2018/2127-31. 

RESULTAT 

Demografisk information om studiens deltagare 
 
I studien deltog totalt 124 föräldrar. Av dessa var 107 (86,3%) mammor och 17 (13,7%) 
pappor. Det var 106 (85,5%) föräldrar som var den förälder som fött barnet. Av de 124 
föräldrarna var 122 (98,4%) föräldrar sammanboende. Majoriteten av föräldrarna, 96 (77,4%), 
var födda mellan år 1980-1989. Deltagarna fick själva fylla i vilket årtal de var födda och 
författarna grupperade sedan årtalen. Av de deltagande föräldrarna var det 80 (64,5%) 
föräldrar som hade studerat på högskola i mer än tre år och 18 (14,5%) föräldrar som hade 
studerat mindre än tre år på högskola. Det var 25 (20,2%) föräldrar som hade 
gymnasium/yrkesutbildning som högsta avslutade utbildning och endast 1 (0,8%) förälder 
hade grundskola som högsta avslutade utbildning. Av de 124 deltagande föräldrarna var 91 
(73,4%) förstagångsföräldrar och resterande 33 (26,6%) föräldrar hade barn sedan tidigare. 
Det var 92 (74,2%) föräldrar som uppgav att deras barn hade fötts genom vaginal förlossning 
och ytterligare 6 (4,8%) föräldrar uppgav att den vaginala förlossningen hade avslutats med 
hjälp av sugklocka/tång. Totalt 26 (21%) föräldrar uppgav att deras barn föddes med hjälp av 
kejsarsnitt varav 11 (8,9%) kejsarsnitt var planerade och 15 (12,1%) kejsarsnitt var akuta. Av 
de 124 föräldrarna gick 19 (15,3%) föräldrar hem mellan 6 till 12 timmar efter förlossningen, 
17 (13,7%) föräldrar gick hem mellan 12 till 24 timmar efter förlossningen, 32 (25,8%) 
föräldrar gick hem mellan 24 till 48 timmar efter förlossningen, 31 (25,0%) föräldrar hade en 
vårdtid på två till tre dygn efter förlossningen och 24 (19,4%) föräldrar hade en vårdtid över 
tre dygn efter förlossningen. Sammanlagt 11 (8,9%) av föräldrarna uppgav att deras barn 
behövt vård på neonatalavdelning. Resterande 113 (91,1%) föräldrar uppgav att deras barn 
inte hade behövt det. Se tabell 2. 
 
Tabell 2. Demografisk information om studiens deltagare 

Kategori Totalt  Andel av (%) 
(n=124) 

Boendesituation    
Sammanboende 122 98,4 

Ensamstående 2 1,6 
 

Förälder som fött barnet    
Födande förälder 106 85,5 
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Födelseår 

  

1970-1974 1 0,8 
1975-1979 11 8,9 
1980-1984 40 32,2 
1985-1989 56 45,2 
1990-1994 12 9,7 

Svar saknas 4 3,2 
 

Utbildning 
  

Grundskola 1 0,8 
Gymnasium/yrkesutbildning 

Högskola < 3 år 
25 
18 

20,2 
14,5 

Högskola > 3 år 
 

80 64,5 

Antal barn   
Förstagångsförälder 91 73,4 

Flergångsförälder 
 

33 26,6 

Förlossningssätt   
Vaginal förlossning 92 74,2 

Sugklocka/tång 6 4,8 
Planerat sectio 11 8,9 

Akut sectio 
 

15 12,1 

Vårdtid efter förlossningen   
6-12 timmar 19 15,3 

12-24 timmar 17 13,7 
24-48 timmar 32 25,8 

2-3 dygn 31 25,0 
> 3 dygn 24 19,4 

Svar saknas 
 

1 0,8 

Vårdats på neonatalavdelning   
Ja 11 8,9 

Nej 113 91,1 

 

Tankar och kunskap om amning/uppfödning före och under graviditet 
 
De flesta föräldrar, 114 (92%), hade tänkt att helamma sitt barn från början. Det var 55 
(44,4%) föräldrar som inte hade bestämt hur länge de skulle helamma, 46 (37,1%) föräldrar 
tänkte helamma de första sex månaderna och därefter delamma och resterande 13 (10,5%) 
föräldrar hade tänkt helamma de första fyra månaderna och därefter delamma. Det var 3 
(2,4%) föräldrar som hade tänkt att delvis amma och ge modersmjölksersättning från början 
och 3 (2,4%) föräldrar som inte hade bestämt om de ville amma. Det var 3 (2,4%) föräldrar 
som hade bestämt att inte amma varav 2 (1,6%) föräldrar hade tänkt att ge 
modersmjölksersättning från början och 1 (0,8%) förälder hade tänkt att pumpa ur bröstmjölk 
och ge till barnet. Se figur 1.  
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Figur 1. Tankar om barnets uppfödning under graviditet. 
 
På frågan ”vart tänkte du att du kunde vända dig med amnings/uppfödningsfrågor efter att 
barnet fötts?” fick föräldrarna markera alla svarsalternativ som stämde överens. Detta innebar 
att föräldrarna kunde fylla i flera svarsalternativ. Medelvärdet för antal svar som föräldrarna 
fyllde i var 1,9 svar. De flesta föräldrar, 98 (79,0%), tänkte att det var BVC de skulle vända 
sig till. Därefter var det i fallande ordning BB 43 (34,7%), amningsmottagning 40 (32,3%), 
barnmorskemottagning 28 (22,6%) och återbesöksmottagning som 23 (18,5%) föräldrar tänkt 
att vända sig till. Det var 7 (5,6%) föräldrar som uppgav egna svarsalternativ under övrigt som 
innefattade bland annat internet. Se tabell 3. 
 
Tabell 3. Tankar under graviditeten om instanser att vända sig till gällande 
amning/uppfödningsfrågor efter att barnet fötts 
 

Instans Antal Andel av (%) n = 124 
BVC 98 79,0 

BB 43 34,7 
Amningsmottagning 40 32,3 

Barnmorskemottagning 28 22,6 
Återbesöksmottagning 23 18,5 

Övrigt 7 5,6 
Svar saknas 1 0,8 

 
*Medelvärde för antal svar var 1,9 svar 
 
Föräldrarna fick fylla i en skattningsskala från ett till fem om de hade fått tillräckligt med 
kunskap om amning före eller under graviditeten. Ett var lika med inte alls tillräcklig kunskap 
och fem var lika med helt tillräcklig kunskap. Det var 22 (17,8%) föräldrar som skattade ett 
eller två, 28 (22,6%) föräldrar som skattade tre och 74 (59,6%) föräldrar som skattade fyra 
eller fem. Se figur 2.  
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Figur 2.  Kunskap om amning före eller under graviditeten  
 
På frågan var de fått kunskap om amning före eller under graviditet fick föräldrarna markera 
alla svarsalternativ som stämde överens med deras uppfattning. Således var det flera föräldrar 
som markerade flera svarsalternativ. Medelvärdet för antal svar som föräldrarna fyllde i var 
2,1 svar. Det vanligaste förekommande svaret var barnmorskemottagning som 74 (59,7%) 
föräldrar hade fått information från. Därefter var det i fallande ordning internet 54 (43,5%), 
nära vän/släkting 38 (30,6%), tidigare erfarenhet av amning 29 (23,4%) och litteratur som 25 
(20,2%) föräldrar hade fått kunskap från. Det var 15 (12,1%) föräldrar som uppgav egna 
svarsalternativ där majoriteten hade skrivit amningsförberedande kurs. Det var 6 (4,8%) 
föräldrar som fått kunskap från media. Se tabell 4. 
 
Tabell 4. Informationskälla avseende amning före eller under graviditet. 
 

Informationskälla Antal Andel av (%) n = 124 
Barnmorskemottagning 74 59,7 

Internet 54 43,5 
Nära vän/släkting 38 30,6 

Tidigare erfarenhet av amning 
Litteratur 

Övrigt 

29 
25 
15 

23,4 
20,2 
12,1 

Media 6 4,8 
Svar saknas 9 7,3 

 
*Medelvärde för antal svar var 2,1 svar 

Stöd vid amning/uppfödning när barnet var fött 
 
Föräldrarna fick svara på var de hade fått mest hjälp och stöd med amning/uppfödning av sitt 
nyfödda barn de första fyra veckorna och kunde ange flera svarsalternativ. Medelvärdet för 
antal svar som föräldrarna fyllde i var 2,4 svar. Det var vanligast att stödet kom från BVC 
vilket 72 (58,1%) föräldrar hade svarat. Därefter kom BB 59 (47,6%), förlossningsavdelning 
39 (31,5), återbesöksmottagning 33 (26,6%), nära vän/släkting 24 (19,4%), internet 16 
(12,9%), partner 15 (12,1%), jag behövde ingen hjälp 15 (12,1%) och amningsmottagning 
som 12 (9,7%) föräldrar hade svarat. Det var 6 (4,8%) föräldrar som uppgav egna 
svarsalternativ under övrigt där majoriteten hade svarat att de fått mest hjälp och stöd av 
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vårdpersonal på neonatalavdelning, 3 (2,4%) föräldrar som uppgav att stödet kom från en 
”hjälpmamma” och 2 (1,6%) föräldrar uppgav att de inte fick någon hjälp. Se tabell 5. 
 
Tabell 5. Stöd med amning/uppfödning under barnets första fyra levnadsveckor 
 

Vart stödet kom ifrån Antal Andel av (%) n = 124 
BVC 72 58,1 

BB 59 47,6 
Förlossningsavdelning 39 31,5 
Återbesöksmottagning 33 26,6 

Nära vän/släkting 24 19,4 
Internet 16 12,9 
Partner 15 12,1 

Jag behövde ingen hjälp 15 12,1 
Amningsmottagning 12 9,7 

Övrigt 6 4,8 
”Hjälpmamma” 3 2,4 

Jag fick ingen hjälp 2 1,6 
Svar saknas 1 0,8 

 
*Medelvärde för antal svar var 2,4 svar 
 
Föräldrarna fick även svara på var de hade fått mest hjälp och stöd med amning/uppfödning 
efter att barnet var fyra veckor och kunde även här ange flera svarsalternativ. Medelvärdet för 
antal svar som föräldrarna fyllde i var 1,6 svar. Det var vanligast att stödet kom från BVC 
vilket 67 (54,0%) föräldrar hade svarat. Det var 38 (30,6%) föräldrar som svarat att de inte 
behövde någon hjälp. Därefter var det i fallande ordning nära vän/släkting 28 (22,6%), 
internet 21 (16,9%), partner 15 (12,1%) och amningsmottagning som 13 (10,5%) föräldrar 
uppgav att de hade fått stöd från. Det var 6 (4,8%) föräldrar som uppgav att de inte hade fått 
någon hjälp. Det var 5 (4,0%) föräldrar som uppgav egna svarsalternativ under övrigt som 
innefattade bland annat litteratur samt hemsjukvård, 3 (2,4%) föräldrar som uppgav 
”hjälpmamma” och 2 (1,6%) föräldrar som uppgav BB. Se tabell 6. 
 
Tabell 6. Stöd med amning/uppfödning efter att barnet var fyra veckor 
 

Var stödet kom ifrån Antal Andel av (%) n = 124 
BVC 67 54,0 

Jag behövde ingen hjälp 38 30,6 
Nära vän/släkting 28 22,6 

Internet 21 16,9 
Partner 15 12,1 

Amningsmottagning 13 10,5 
Jag fick ingen hjälp 6 4,8 

Övrigt 5 4,0 
”Hjälpmamma” 3 2,4 

BB 2 1,6 
Svar saknas 1 0,8 

 
*Medelvärde för antal svar var 1,6 svar 
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Vilket stöd som föräldrar önskade avseende amning/uppfödning av sitt barn  
 
Ur dataanalysen på de tre öppna frågorna framkom tre kategorier; stöd som föräldrar varit 
nöjda med, föräldrar som inte fått den hjälp och stöd de behövt och vilket stöd som föräldrar 
hade önskat. Resultatet presenteras under respektive kategori samt förtydligas med citat. 
Olika svarskombinationer förekom på de öppna frågorna. Av tabell 7 framgår svarsfrekvens 
utifrån respektive fråga.  
 
Tabell 7. Svarsfrekvens på enkätens tre öppna frågor. 
 

Fråga Antal svar Andel av (%) n=124 

Om du fått hjälp och stöd, berätta vad du 
var nöjd med. 

65 52,4 

Om du inte fått den hjälp och stöd du 
behövt, berätta vad du inte varit nöjd med.  

32 25,8 

Vilket stöd hade du önskat? 33 26,6 

 
Stöd som föräldrar varit nöjda med  
Föräldrar uttryckte att de var nöjda när stöd fanns tillgängligt och de hade fått tidig hjälp. De 
var även nöjda när amningskurs erbjöds under graviditeten. Oavsett var föräldrarna fått sitt 
stöd var hög kompetens och tydlighet hos vårdpersonalen viktigt. Det var även viktigt att 
vårdpersonalen ingav trygghet och tog sig tid att lyssna.  
 

“Att barnmorskan kunde så mycket. Och var så trygg och tydlig. Hon hade verkligen tid.” 
 

Föräldrar som upplevde att vårdpersonalen kunde stärka dem i deras egen kompetens var 
nöjda med det stöd de hade fått. Att genomföra amningsobservationer och praktiskt visa grepp 
och amningsställningar var något som föräldrarna var nöjda med. Oberoende vilka önskemål 
som föräldrarna hade gällande uppfödning av sitt barn framkom det att det var viktigt att 
vårdpersonal inte ifrågasatte eller dömde det val som föräldrarna gjorde utan stöttade dem.  
En förälder beskrev det så här: 
 

“Jag blev aldrig ifrågasatt eller kände mig dömd när jag ville kombinera amning och 
ersättning. Jag fick stöd utifrån mina önskemål.” 

 
Att bli tillfrågad hur amningen fungerade, även om det inte var något problem, var något som 
föräldrarna var nöjda med. Det framkom också att föräldrarna var nöjda med det stöd de fått 
från partner, släkt och vänner. Det visade sig även att föräldrar var nöjda med den hjälp de fått 
på amningsmottagningen, AMSAK.  
 
“Vid åtta veckors ålder fick vi tid på AMSAK, tack vare BVC. Det ändrade allt. Från mycket 

smärta/ångest fick vi det rätt.”  
 
Föräldrar som inte fått den hjälp och det stöd de behövt 
En del föräldrar upplevde att de inte fick den hjälp som de sökte och att det var ett glapp i 
vårdkedjan gällande vilken instans de skulle vända sig till vid olika amningsrelaterade 
problem. Föräldrar upplevde även dålig tillgänglighet i vården och att vårdpersonal inte 
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lyssnade eller frågade hur amningen/uppfödningen fungerade. Det framkom att föräldrarna 
fick för lite stöd gällande amning, till exempel inga tips och råd kring olika 
amningsställningar. Föräldrar fick ingen information gällande amning under graviditeten och 
de uppgav även att det var bristfällig kompetens på förlossningen och BB. Det fanns en vilja 
att hjälpa men det gavs ofullständiga råd. Föräldrar upplevde att vårdpersonal gav 
motsägelsefulla råd. Att ens problem inte blev tagna på allvar kunde resultera i tidigt 
amningsavslut. Personal kunde uppfattas som skuldbeläggande om barnet inte gick upp i vikt 
som önskat. En förälder beskrev att det misstänktes tidigt att barnet hade kort tungband men 
att det tog lång tid innan någon åtgärd vidtogs. 
 
“BVC gav mycket lite stöd kring amning. Kunde inte ge tips på amningsställning eller hur jag 
kan amma utan amningsnapp. BVC gav även kontraproduktiva råd kring hur mycket och hur 

ofta jag skulle tilläggsmata vilket jag upplevde stjälpte min amning totalt då min bebis 
föredrog flaskan. Det var/är stor sorg för mig. Upplevde stor “vikthets”.” 

 
Vilket stöd som föräldrar hade önskat 
Föräldrar önskade att inte bli anklagade utan stärkta i det som fungerade bra. Tillgång till rätt 
kompetens för både mamma och barn var viktigt för föräldrarna. Föräldrarna önskade mer 
stöd gällande amning vid förlossningen. Föräldrarna önskade mer information och råd kring 
hur amningen kommer igång, hur den upprätthålls och avslutas. Flertalet föräldrar önskade en 
förberedande amningskurs under graviditeten.  
 

”Hade önskat att man pratade mer innan barnet är fött om att amning kan vara svårt/kan 
göra ont/ej fungerar perfekt från början så man är beredd.” 

 
Föräldrar önskade mer praktisk hjälp och att fler amningsobservationer utfördes för att kunna 
ge mer individanpassade råd. Kontinuitet i vårdkedjan var något som önskades då föräldrarna 
uppgav att det var svårt att veta vilket råd de skulle följa då de träffade flera olika 
vårdpersonal som gav olika råd. Det fanns en önskan om mer återkoppling gällande hur 
amningen fungerade. Föräldrar efterfrågade också praktisk hjälp med flaskmatning och att det 
var okej att ge råd gällande modersmjölksersättning för att barnet skulle vara nöjt längre. 
Föräldrarna önskade tidigt stöd och mer tips och information gällande amning framförallt 
barnets tag om bröstet samt olika amningsställningar och ergonomi. Även tidig träff i 
föräldragrupp önskades för att få stöd från andra föräldrar. Det framkom också att föräldrarna 
önskade fler amningsmottagningar. Föräldrarna önskade att få tips på exempelvis pålitliga 
hemsidor där de själva kunde läsa på mer gällande amning.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
För att besvara studiens syfte valde författarna att göra en kvantitativ tvärsnittsstudie där en 
enkät användes som datainsamlingsmetod. Fördelarna med tvärsnittsstudier är enligt Billhult 
(2017a) att de är förhållandevis snabba och kostnadseffektiva att genomföra samt att en 
databank byggs upp som går att använda för att statistiskt analysera nya frågeställningar. 
Nackdelen är bland annat att det inte går att följa förändringar över tid och detta var inte 
aktuellt i denna studie. De frågor som skulle belysas var om och var föräldrar fått kunskap och 
stöd gällande amnings-/uppfödningsfrågor. Det var en lämplig frågeställning för denna design 
då syftet var att göra en kartläggande beskrivning. Enkäten bestod av öppna och slutna frågor 
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och av detta skäl användes två analysmetoder. Deskriptiv statistik valdes för de slutna 
frågorna och kvalitativ innehållsanalys valdes för de öppna frågorna. Att dela ut enkäten i 
samband med att barnet blivit åtta månader ansågs vara en bra tidpunkt då helamning 
rekommenderas i sex månader och föräldern har den tiden färskt i minnet. Det fanns en 
förhoppning om att fler icke födande föräldrar skulle delta vid besöket vid denna tidpunkt 
men de utgjorde endast 14,5 procent av urvalet i denna studie. Det kan vara svårt att besvara 
de frågor som rörde tiden innan och under graviditeten då föräldrarna har ett nytt perspektiv 
när barnet väl är fött. Dessa frågor skulle kunnat vara lättare att besvara och mer tillförlitliga 
om de besvarades under graviditeten eller kort därefter. Detta styrks av Trost och Hultåker 
(2016) som menar att retrospektiva frågor bör undvikas i enkäter då svaren inte alltid är 
trovärdiga då den svarande besvarar frågan med det perspektiv och den erfarenhet denne har 
nu och inte hur det faktiskt var då. I denna studie kan detta nya perspektiv, att föräldern nu har 
erfarenhet av amning/uppfödning, vara en styrka då det gäller frågan ”har du fått tillräcklig 
kunskap om amning före eller under graviditeten”. Denna fråga hade varit svår att besvara 
utan att först ha behövt använda denna kunskap. 
  
Ett konsekutivt urval gjordes till denna studie. Enligt Polit och Beck (2017) är denna typ av 
urval ett bättre tillvägagångssätt än att göra ett bekvämlighetsurval. Risken för bias minskar 
om alla deltagare i en tillgänglig population under en viss tidsperiod tillfrågas att delta i 
studien. Att dela ut enkäter personligen, vilket gjordes i denna studie, är enligt Polit och Beck 
(2017) ett bra alternativ i klinisk miljö då det är ett kostnadseffektivt sätt och kan ge hög 
svarsfrekvens. Det kan dock upplevas som en stressande situation för föräldern och hen kan 
känna sig pressad att fylla i enkäten och kanske inte har tiden att göra det vilket kan vara en 
bidragande orsak till att svarsfrekvens på de öppna frågorna endast var mellan 25,8 procent 
till 52,4 procent.  
 
Öppna frågor i enkäter leder enligt Trost och Hultåker (2016) ofta till ett stort svarsbortfall 
men styrkan är att de kan vara nyansrika och vara till hjälp då data ska analyseras. I denna 
studie var det interna bortfallet på frågan ”om du fått hjälp och stöd, berätta vad du var nöjd 
med” 47,6 procent. Se fråga 23 i bilaga I. Detta kan bero på att föräldrarna inte var nöjda eller 
att dessa frågor kommer i slutet av enkäten och tar tid att besvara. På frågan ”om du inte fått 
den hjälp och det stöd du behövt, berätta vad du inte varit nöjd med” var det interna bortfallet 
74,2 procent. Se fråga 24 i bilaga I. Även här går det att ställa frågan om de övriga var nöjda 
med det stödet som de fått eller om de inte tog sig tid att besvara frågan. 
 
Ejlertsson (2014) skriver att det är vanligt med internt bortfall i en enkätundersökning. Det 
interna bortfallet innefattar bland annat svarsbortfall på enstaka frågor och hur stort bortfallet 
är kan variera mellan olika frågor. Det är således viktigt att det interna bortfallet redovisas för 
varje fråga då det kan påverka vilken slutsats som dras av resultatet. I denna studie 
presenteras det interna bortfallet i resultatet för respektive fråga med svar saknas i tabellerna 
och det blir lätt att se storleken på bortfallet i relation till svarsfrekvensen. Enligt Ejlertsson 
(2014) kan detta skapa problem vid jämförelser om det interna bortfallet varierar stort mellan 
de olika frågorna. I denna studie var det enbart en sluten fråga där det interna bortfallet 
utmärkte sig. På frågan vart föräldrarna fått kunskap om amning före eller under graviditet var 
det interna bortfallet nio (7,3%). Resterande inkluderade slutna frågor hade endast ett (0,8%) 
bortfall per fråga. Det interna bortfallet kan förklaras av att frågan kom efter en fråga med 
skattningsskala från ett till fem där föräldrarna fick skatta sin kunskap om amning före eller 
under graviditeten från inte alls tillräcklig till helt tillräcklig. Efterföljande fråga var ställd: 
”om ja, var fick du den kunskapen” vilket gör att en del av de som inte ansåg sig ha fått 
tillräcklig kunskap kan ha valt att inte svara på denna fråga. Se fråga 11 och 12 i bilaga I.  
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En svaghet med studien är att det inte finns någon uppgift om hur många föräldrar som blev 
tillfrågade på respektive BVC och hur många tillfrågade som eventuellt tackade nej. Då 
projektet fortfarande är pågående går det heller ännu inte att säga hur många enkäter som 
delats ut och hur hög svarsfrekvensen var. Detta gör att det inte går att uttala sig om det 
externa bortfallet. 
 
Enkäten som delades ut innehöll frågor som var egenkonstruerade av forskarteamet. Fördelar 
med egenkonstruerade frågor är enligt Billhult (2017b) att det går att ställa frågor direkt 
utifrån det som forskaren är intresserad av. Nackdelen är att det är lätt att frågorna kan 
missuppfattas eller inte går att tolka. För att testa enkäten genomfördes en pilotstudie där 
forskarteamet tittade på svaren och utvärderade samt reviderade enkäten utifrån det.  
Ejlertsson (2014) menar att validitet speglar en frågas förmåga att mäta det den ämnar mäta 
och reliabilitet speglar om upprepade mätningar kommer att ge ett likadant resultat. Under 
inmatning av data från enkäten blev det tydligt att flera deltagare missuppfattat frågan ”har du 
under graviditeten haft en oro kring barnets uppfödning?” då denna fråga följdes upp med en 
öppen fråga där föräldrarna skulle beskriva sin oro under graviditeten och flertalet föräldrar 
hade istället svarat på sin oro om uppfödning efter att barnet var fött. Se fråga 15 och 16 i 
bilaga I. Validiteten och reliabiliteten bedömdes låg och därför inkluderades inte dessa två 
frågor i resultatet. Ytterligare två frågor som egentligen svarade på studiens syfte ströks på 
grund av låg validitet och reliabilitet. Dessa två frågor var ”fick du den hjälp och det stöd du 
behövde med amning/uppfödning av ditt nyfödda barn, 0-4 veckor?” och ”fick du den hjälp 
och stöd du behövde efter 4 veckors ålder?”. Dessa frågor besvarades med en skattningsskala 
där ett var ingen hjälp eller stöd och fem var mycket hjälp och stöd. Se fråga 19 och 21 i 
bilaga I. Skattningsskalans intervall beskriver om de har fått mycket eller lite hjälp och stöd, 
inte om det motsvarar det stöd och hjälp som föräldrarna faktiskt behövde. Det fanns 
svarsvarianter där vissa föräldrar svarat lågt på skattningsskalan och kommenterat ”jag 
behövde ingen hjälp” och andra fall där vissa föräldrar svarat att de fått mycket hjälp och stöd 
och sedan kommenterat ”behövde ingen hjälp”. Således var det svårt att veta vad föräldrarna 
svarat på.  
 
Andra frågor blev under dataanalysen svåra att tolka. Ett exempel på det är den 
skattningsskala som användes för att gradera om föräldrarna fått tillräcklig kunskap om 
amning före eller under graviditeten där ett var inte alls tillräckligt och fem var helt 
tillräckligt. Se fråga 11 i bilaga I. På denna fråga går det inte att avgöra vad föräldrarna 
tolkade två, tre och fyra som på skattningsskalan. Att använda begreppet tillräckligt blir 
problematiskt. Tillräckligt definieras enligt Svenska Akademien (2009, s. 3205) ”som har en 
omfattning som svarar mot behovet”. Detta antyder att det finns en gräns där det på ena sidan 
är tillräckligt och på andra sidan inte är tillräckligt och är således ett begrepp som är svårt att 
gradera. Alltså är det svårt att veta vilka som hade fått tillräcklig kunskap om amning innan 
eller under graviditeten.  
 
Det blev vid dataanalysen tydligt att följdfrågor hade behövts för att förtydliga vad föräldrarna 
menade när de svarade på de öppna frågorna som handlade om vilket stöd som de varit nöjda 
med och vilket stöd som de önskade. Utrymmet att besvara dessa frågor på i enkäten var litet 
och raderna fanns endast på halva pappret vilket också kan begränsa hur uttömmande svaren 
var. Det hade även varit lämpligt att följa upp vissa frågor med intervjuer för att få en djupare 
förståelse. 
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I Stockholms län föddes det 28 701 barn år 2018 (Socialstyrelsen, 2018b). Rimligtvis bör det 
finnas ungefär dubbelt så stort antal föräldrar med barn som är åtta månader. Detta gör att de 
124 föräldrarna som deltog i denna studie är ett litet urval jämförelsevis med den population 
som skulle studeras. Trost och Hultåker (2016) menar att desto större urval desto större är 
också möjligheten att urvalet blir representativt för populationen och att tid och kostnad är 
faktorer som påverkar att ett urval måste göras. Enligt Polit och Beck (2017) påverkar ett litet 
urval möjligheten att generalisera resultatet på hela populationen. Vidare påverkar även 
urvalets representativitet möjligheten till att generalisera resultatet. I rekryteringen valdes 
samtliga föräldrar som gick på åttamånadersbesöket på deltagande BVC vilket innebar att om 
båda föräldrarna gick på besöket fick båda svara på enkäten. Enkäten delades ut på åtta BVC i 
Stockholms län. Vid tidpunkten för dataanalys hade svar från endast sex BVC inkommit 
vilket minskar den demografiska spridningen. Det som också kan påverka den demografiska 
spridningen och därmed urvalets representativitet är att det hade inkommit ett större antal svar 
från ett specifikt BVC i ett område med hög socioekonomisk status vid tidpunkten för 
dataanalys. Vad gäller urvalets representativitet i denna studie är det en övervägande majoritet 
mammor som deltagit. Det kan förklaras med att fler mammor (72%) tar ut föräldrapenning 
med sitt barn (Försäkringskassan, 2018). Det innebär att det oftare är mamman som är 
föräldraledig och således är den som går på detta besök på BVC. I övrigt var fördelningen i 
urvalet gällande kejsarsnitt 21 procent vilket stämmer bra med förekomsten i Stockholms län. 
Enligt Socialstyrelsen (2018b) utgjorde kejsarsnitt 21,5 procent av alla födslar i Stockholms 
län. Andelen barn i studien som vårdades på en neonatalavdelning var ca tio procent vilket 
också stämmer överens med nationell data (Svenskt neonatalt kvalitetsregister, 2017). 
Andelen sammanboende föräldrar var 98,4 procent och i Sverige bor enligt Statistiska 
Centralbyrån [SCB] (2018) nio av tio föräldrar tillsammans som har barn under två år. 
Däremot var det i denna studie 64,1 procent av deltagarna som hade studerat på högskola i 
mer än tre år. Detta kan jämföras med statistiken för Stockholms län. Enligt SCB (2019) var 
det 27,3 procent i åldrarna 25 till 64 år som har en eftergymnasial utbildning längre än tre år. 
Motsvarande statistik för åldersgruppen 25 till 44 år i hela Sverige är 32 procent. Således var 
deltagarna i denna studie inte ett representativt urval vad gäller utbildningsnivå. Polit och 
Beck (2017) menar att när urvalet inte är representativt så påverkar det studiens validitet.  
 

Resultatdiskussion 
 
De flesta föräldrar (92%) hade tänkt att helamma sitt barn från början men det skiljde sig åt 
hur länge de hade tänkt att helamma. Rekommendationen är enligt WHO (2018a) att helamma 
de första sex månaderna. I denna studie är det endast 37,1 procent av föräldrarna som tänkt att 
helamma de första sex månaderna, de andra hade inte bestämt hur länge de skulle amma 
(44,4%) och resterande (10,5%) hade tänkt helamma de första fyra månaderna. Thulier och 
Mercer (2009) beskriver att intentionen att amma under graviditeten är en viktig faktor för hur 
länge amningen kommer att pågå. Frågan är varför endast 37,1 procent av föräldrarna i 
föreliggande studie tänkt att följa aktuella rekommendationer. Beror det på att de inte har 
tillräcklig kunskap om amning före eller under graviditeten? I resultatet framkommer det att 
enbart 29,8 procent av föräldrarna hade fått helt tillräcklig kunskap om amning före eller 
under graviditeten vilket i sin tur tyder på att majoriteten inte hade fått det. De vanligaste 
informationskällorna om amning före och under graviditeten var barnmorskemottagning, 
internet, nära vän/släkting och tidigare erfarenhet av amning. Här finns det således utrymme 
för mödrahälsovården att arbeta med den information och det amningsstöd som ges.  
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Internet är en stor informationskälla och det kan vara svårt att hitta bland all information. I 
denna studie var det 43,5 procent som använde internet under graviditeten för att ta reda på 
information om amning. Föräldrarna önskade även tips på lämpliga hemsidor att läsa vidare 
på. Här kan vårdpersonal inom mödrahälsovård, förlossning och eftervård samt barnhälsovård 
hjälpa till genom att rekommendera lämpliga hemsidor. Denna slutsats drar även Larsson 
(2009) som konstaterar att barnmorskor bör kunna guida gravida kvinnor till lämpliga 
hemsidor och även föra en diskussion med dem om vad de läser. I föreliggande studie var det 
hög andel föräldrar som var högutbildade vilket kan påverka resultatet och hur föräldrarna 
inhämtar kunskap. Lima-Pereira, Bermúdez-Tamayo och Jasienska (2012) konstaterar även de 
att barnmorskor ska kunna rekommendera pålitliga hemsidor under graviditeten. En lämplig 
hemsida att rekommendera skulle kunna vara amningshjälpens hemsida 
(www.amningshjalpen.se) där föräldrar kan få råd och information om amning och även andra 
alternativ som koppmatning och flaskmatning. Där finns även externa länkar för vidare 
läsning. 
 
Det var flera föräldrar som önskade en amningsförberedande utbildning som inte enbart 
handlade om amningens fördelar utan också om vanliga amningsrelaterade problem och hur 
de kan förebyggas. Exempel på vanliga amningsrelaterade problem är enligt Odom et al. 
(2013) såriga bröstvårtor, smärta vid amning och svårigheter för barnet att få ett bra tag om 
bröstet. Dietrich Leurer och Misskey (2015) konstaterar att blivande mammor under 
graviditeten bör erhålla mer realistisk information om amning och amningssvårigheter som 
kan uppstå. Ofta är det fokus på fördelar med amning och även vanliga problem och 
utmaningar bör lyftas för att blivande mammor ska bli mer förberedda inför amningsstart. 
Lumbiganon et al. (2016) menar dock att randomiserade kontrollerade studier inte visar att 
amningsförberedande utbildning resulterar i att fler mammor ammar längre. Inte heller 
Kronborg, Maimburg och Væth (2012) kan visa att en amningsförberedande utbildning får 
mammor att amma längre. De menar dock att det är ett bra sätt att stärka kunskapen och 
självförtroendet hos blivande mammor men att en amningsförberedande utbildning inte är 
tillräcklig utan behöver följas upp med amningsstöd när barnet väl är fött för att få mammor 
att amma mer och längre. Enligt McFadden et al. (2017) ökar frekvensen mammor som 
ammar samt även andelen mammor som helammar när amningsstöd och rådgivning ges. Det 
stöd som har effekt är att alla mammor erbjuds amningsstöd både före och efter barnets 
födelse vilket inkluderar tidsbestämda besök så att mammorna kan förutsäga när stödet 
kommer vara tillgängligt. Det framkommer även i denna studie att föräldrar önskar få stöd 
både under och efter graviditeten. 
 
Stödet gällande amning/uppfödning när barnet var under fyra veckors ålder kom från flera 
instanser. Främst uppgav föräldrar att stödet kom från BVC (58,1%) och från BB (47,6%), 
förlossning (31,5%) och återbesöksmottagning (26,6%). Detta tyder på att flera delar av 
vårdkedjan är viktiga för det stöd som föräldrar får. Även kontinuitet var viktig för 
upplevelsen av ett bra stöd och att vårdpersonal inte gav olika råd som motsade varandra.  
I en svensk studie av Barimani och Hylander (2008) undersökte de hur vårdkedjan såg ut för 
gravida och nyblivna föräldrar. Det framkom att kontinuitet och kommunikation i vårdkedjan 
var något som också vårdpersonal ansåg vara viktigt och som brast. Barimani och Hylander 
(2008) föreslår att för att kunna öka stödet måste samarbetet och kommunikationen mellan 
mödrahälsovård, förlossning och eftervård samt barnhälsovård förbättras. Efter att barnet var 
fyra veckor gammalt kom stödet gällande amning/uppfödning också främst från BVC 
(54,0%). Därefter svarade 30,6 procent av föräldrarna att de inte behövde någon hjälp. 
Föräldrarna sökte stöd på egen hand genom nära vän/släkting och internet. Det var 10,5 
procent av föräldrarna som fått stöd från en amningsmottagning. Således är samarbete mellan 
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olika instanser i vårdkedjan även viktigt vid denna tidpunkt. Det är flera professioner med 
olika utbildning som arbetar i vårdkedjan. På barnmorskemottagning, förlossning och 
eftervård arbetar barnmorskor. Inom BHV arbetar barnsjuksköterskor och distriktsköterskor, 
Här skulle det vara värdefullt med utbyte av kunskap och erfarenheter för att stärka detta 
samarbete. 
 
Det framkom i resultatet att det stöd som föräldrar varit nöjda med var också det stöd som 
föräldrar önskade. En viktig faktor var praktisk amningshjälp som bestod av råd och stöd 
gällande amningsställningar, grepp och barnets tag om bröstet. Även information om hur 
amning kommer igång och upprätthålls var viktig. Detta styrks även av Dietrich Laurer och 
Misskey (2015) som beskriver att mammor som fått hjälp och stöd med praktisk amningshjälp 
beskriven ovan var nöjda med det. Att föräldrarna i föreliggande studie saknar detta skulle 
kunna påverkas av att vårdpersonalen känner att de inte har tid att sitta ned och göra dessa 
praktiska observationer. Gleeson, Flowers och Fenwick (2014) finner i sin studie att det är 
viktigt att barnmorskor tar sig tid att ge amningsstöd för att hjälpa nyblivna mammor att få 
amningen att fungera.  
 
Flera föräldrar upplevde att vårdpersonal gav inkonsekventa råd gällande amning vilket 
gjorde att de kände sig osäkra på vems råd de kunde lita på. Detta stödjs av Barimani och 
Vikström (2015) som beskriver att vissa föräldrar uppgav att deras största oro var de olika råd 
de fick angående amning. Även Redshaw och Henderson (2012) beskriver att en del mammor 
upplever att de fått motsägelsefulla råd. Vidare skriver Barimani och Vikström (2015) att 
vissa föräldrar hade fått rådet att pröva sig fram och då insett att flera av de olika råd de fått 
fungerade och det skapade ändå en oro. I föreliggande studie framkom det att föräldrar kände 
sig osäkra på vart de skulle söka hjälp om de hade problem med amningen vilket också 
Barimani och Vikström (2015) konstaterar i sin studie. Enligt Barimani och Vikström (2015) 
krävde föräldrar praktisk hjälp med såriga/ömma bröstvårtor, amningsnapp, koppmatning och 
vid behov även praktisk hjälp med att ge modersmjölksersättning. Föräldrarna önskade även 
att vårdpersonal stämde av att amningen fungerade innan hemgång från BB. Föräldrar beskrev 
att information som stärkte deras självkänsla var att bli bekräftad av vårdpersonal att de inte 
skulle anklaga sig själva om de kände att det var svårt med amningen.  
 
Det framkom i denna studie att föräldrar önskar mer råd och information om 
modersmjölksersättning och flaskmatning. Detta styrks av Dietrich Laurer och Misskey 
(2015) som beskriver att en del mammor upplevde att vårdpersonal ansåg att amning var så 
viktigt att de inte gav information om alternativ vilket resulterade i att de som önskade 
information om modersmjölksersättning inte fick det. Wennberg et al. (2017) beskriver att 
mammor kan tycka att det är svårt att introducera modersmjölksersättning då det finns en 
press från samhället att amma och det kan vara förenat med skam och skuld att inte amma. 
Dessa mammor är i stort behov av stöd från vårdpersonal men upplevde inte att de fick det 
stöd de behövde. I föreliggande studie framkom det att föräldrar var nöjda med stödet som 
gavs när de inte blev ifrågasatta eller dömda för sina val. Nihlén Fahlquist (2016) har i sin 
studie undersökt hur mammor som inte ammar sina barn påverkas emotionellt av 
informationen att bröstmjölk är det bästa för ett barn. En del av dessa upplevde att de enbart 
fick information om amningens fördelar och inte fick adekvat information om hur 
flaskmatning med modersmjölksersättning går till. Detta kunde orsaka skuldkänslor och dåligt 
självförtroende och kunde orsaka en upplevelse av att skada sitt barn i samband med att de 
gav barnet modersmjölksersättning. Nihlén Fahlquist (2016) menar att det är en norm i 
samhället och bland vårdpersonal att amma sitt barn och att det medför risker för hur mammor 
som väljer att inte amma sitt barn påverkas negativt av detta.  
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Slutsats 
 
Alla föräldrar får inte den information de själva anser att de behöver gällande 
amning/uppfödning under graviditeten. Mer stöd och utbildning bör ges under denna tid. 
Barnmorskemottagning och internet är viktiga informationskällor och därför bör lämpliga 
hemsidor rekommenderas av barnmorskan. Det stöd som föräldrarna får efter barnets födelse 
kommer främst från BVC men också från andra delar av vårdkedjan, speciellt under de första 
veckorna. Det stöd och den information som ges bör vara samstämmig genom hela 
vårdkedjan och bör utgå från ett personcentrerat perspektiv, vara evidensbaserad samt inte 
vara dömande. 

Klinisk tillämpbarhet 
 
Det är av stor vikt att hela vårdkedjan och samarbetet i denna fungerar. Det finns utrymme att 
förbättra samarbete mellan mödrahälsovård, förlossning och eftervård samt barnhälsovård för 
att kunna ge ett bättre stöd till föräldrar. Föräldrar träffar olika professioner.  
Barnmorskan träffar blivande föräldrar genom hela graviditeten och under förlossning och 
eftervård innan barnsjuksköterskan träffar föräldrarna på BVC. Barnmorskan har stor 
möjlighet att ge individanpassat stöd och kunskap gällande amning/uppfödning och att denna 
information överförs till mottagande vårdenhet.  
 
Denna studie ger också kunskap om vilket stöd som föräldrar önskar vilket kan användas vid 
amningsrådgivning av barnmorskan och barnsjuksköterskan som då ska ta sig tid att lyssna, 
inte ska vara dömande och besitta den kunskap som behövs. Det är också viktigt att 
vårdpersonal genom hela vårdkedjan ger samstämmiga råd som inte motsäger varandra. 
 
För att djupare utforska fenomenet av vilket stöd som föräldrar önskar vid amning/uppfödning 
skulle det vara intressant att genomföra en intervjustudie. 
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