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SAMMANFATTNING 

 

Amningen kan ibland vara svår att komma igång med. En del mammor får det att fungera 

utmärkt medan andra behöver mera stöd. Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) och ”tio 

steg till lyckad amning” var tänkt att uppmuntra amningen på BB genom åtgärder som 

utbildning av barnmorskorna i att stödja mammorna. Syftet med denna studie var att beskriva 

mammors känslor inför amning och deras upplevelse av stöd från personal och pappa under 

BB-tiden samt att jämföra med en grupp mammor från 1993. Metoden var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. En enkätstudie genomfördes bland mammor på en förlossningsklinik i 

Sverige. Deltagande mammor var fördelade på 91 mammor 1993 och 16 mammor 2010. För 

bearbetning av data användes Statistical Package for the Social Science (SPSS). Resultatet 

visade att mammorna upplevde en större känsla av osäkerhet och oro 2010 jämfört med 1993. 

Av mammorna 2010 kände också majoriteten att amning var något de ”måste lära sig”. 

Mammorna upplevde papporna som mer stödjande 2010 jämfört med 1993. Initiativet till den 

första amningen togs 2010 i högre grad av en barnmorska än 1993. År 2010 fick en högre 

andel av mammorna hjälp av personalen på BB vid amningstillfällena jämfört med 1993. 

Konklusionen är att amningen kunde vara en känslig tid för mammorna och det behövdes 

stöd. BFHI har haft en positiv effekt på arbetet med att stödja mammorna vid amningen på 

BB, men det finns fortfarande behov av uppföljning och kontroll av verksamheten. Papporna 

tar ett större ansvar och är mera stödjande 2010 jämfört med 1993. 

Nyckelord: amning, Baby Friendly Hospital Initiative, känsla, stöd. 
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ABSTRACT 

 

Sometimes breastfeeding initiating can be hard. Some mothers get a good start others need 

more support. Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) and “ten steps to successful 

breastfeeding” were meant to encourage breastfeeding at maternity hospital through measures 

like education of midwifes in supporting the mothers. The aim of this study was to describe 

mother’s feelings for breastfeeding and their experience of support from nursing staff and 

fathers during the stay on BB and to compare with a group of mothers from 1993. The 

method was a quantitative cross-sectional study. A survey study was accomplished among 

mothers in a birth-Clinique in Sweden. Participating mothers was 91 in 1993 and 16 in 2010. 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) was used to processing data. The result 

showed that mothers experienced a greater feeling of uncertainty and anxiety in 2010 

compared with 1993. The majority of mothers 2010 also felt that breastfeeding was something 

they “had to learn”. Mothers experienced that fathers were more supportive in 2010 than 

1993. Initiative to the first breastfeeding was in most of the cases in 2010 taken by a midwife 

and a higher share of the mothers 2010 got help from the nursing staff at breastfeeding time. 

The conclusion is that breastfeeding might be a sensitive period to the mothers and that 

support was needed. BFHI has had a positive effect on the work in supporting mother’s 

breastfeed in the maternity hospital, but there are still needs of following-up and controls of 

the activity. The fathers took in 2010 more responsibility and are more supporting to the 

mothers compared with 1993. 

Keywords: Baby Friendly Hospital Initiative, breastfeeding, feeling, support. 
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BAKGRUND 

Amningsrekommendationer har varierat under 1900-talet, allt från fasta tidscheman till 

amning där barnets signaler styrt tidsintervallerna. Genom historien har kunskap om amning 

spridits från generation till generation och ingått som en naturlig del av livet samt varit en 

förutsättning för människosläktens överlevnad (Svensson & Nordgren, 2002). Mellan 1930 

och 1970 minskade amningen i Sverige successivt. Anledningen tros vara att allt fler födde 

barn på sjukhus mot tidigare då flertalet födslar ägde rum i hemmet, samt att efter andra 

världskriget introducerades modersmjölksersättningar (Socialstyrelsen, 2009). I samma 

tidsperiod ordinerades amningen på sjukhuset på bestämda tider under dygnet anpassad efter 

vårdpersonalens arbetsschema. Föreställningar som då fanns kring amningen var att barnets 

mage behövde vila och att barnet därför inte skulle ammas fritt (Socialstyrelsen, 1989). År 

1944 började en nationell registrering av andelen ammande barn vid mödravårdcentralerna i 

Sverige. Från 1945 till 1974 sjönk andelen barn som helammades (enbart fick modersmjölk) 

vid 6-månaders ålder från ca 55 % till ca 5 %. Under 70-talet skedde en kraftig 

attitydförändring och amningsfrekvensen ökade. Den Svenska Amningshjälpen bildades och 

jobbade aktivt för att amningen skulle återfå sin status samtidigt som amningsstödjande 

åtgärder infördes på barnbörds (BB) -avdelningar (Hofvander, 2005). Rekommendationer 

kom om att amning skulle utgå från barnets behov då barnet suger för att det är hungrigt och 

upplever samtidigt tröst och närhet. Sugtidens längd och intervallen mellan amningstillfällena 

varierade utifrån barnets behov. Balansen mellan barnets behov och mammans 

mjölkproduktion reglerades genom barnets fria tillgång till bröstet (Svensson & Nordgren, 

2002). År 1980 hade andelen som helammade vid 6-månader stigit till ca 40 %. Siffrorna 

fortsatte att stiga under 90-talet i och med införandet av Baby Friendly Hospital Initiative 

(BFHI) 1993. I början av 2000-talet låg siffran för helamning vid 6-månaders ålder på ca 70 

% (Hofvander, 2005). Bröstmjölkens sammansättning anpassades naturligt efter barnets ålder 

och behov, utifrån detta var Livsmedelsverkets rekommendation att helamma barnet fram till 

6 månaders ålder och därefter introducera smakportioner (Livsmedelsverket, 2009). 

 

Baby Friendly Hospitals Initiative/Amningsvänliga sjukhus  

För att stärka amningens betydelse utgav World Health Organization (WHO) och Förenta 

Nationernas (FN) barnfond United Nations Children's Fund (UNICEF) den internationella 

barnmatskoden 1981. Denna kod innehöll rekommendationer för hur amningen skulle stödjas, 
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främjas och skyddas samt regler för marknadsföring av bröstmjölksersättning, nappflaskor 

och nappar (WHO, 1981). År 1990 förstärktes denna kod genom att ledande internationella 

hälsopolitiker på ett möte i Spedale degli Innocenti, Italien, tog fram den så kallade 

Innocentideklarationen. I denna deklaration fanns en överenskommelse om att amning var en 

unik process mellan mor och barn som skulle uppmuntras och stödjas. Det uppmanades också 

till att alla regeringar samt statliga myndigheter skulle utveckla och integrera amningsprogram 

i befintliga nationella hälso- och utvecklingsprogram. Målsättningar för regeringarna 

utarbetades och uppmaningar till internationella organisationer gavs för ett gemensamt stöd 

till arbetet för att främja amningen (Brandell & Sjögren, 2002). År 1992 lanserades BFHI av 

UNICEF och WHO med utgångspunkt i ”Tio steg till lyckad amning”. Ett av syftena var att 

anknytningen mellan mor, barn och amning skulle uppmuntras. Det skulle utarbetas 

möjligheter för mammorna att kunna helamma i 6 månader. Åtgärder som genomfördes var 

bl.a. att ge möjlighet för samvård av mamma, pappa och barn, samt stimulera den första 

amningen. Tanken var att antalet mammor som ammade skulle öka. För att få kalla sig ett 

Baby Friendly Hospital måste sjukhusen visa att ” Tio steg till lyckad amning” följdes på 

förlossnings- och BB-avdelningarna. I Sverige kom Socialstyrelsen 1993 med en tillämpning 

av den internationella barnmatskoden anpassad till svenska förhållanden och de så kallade 

”Amningsvänliga sjukhus” tog form. I de tio stegen till lyckad amning fanns bland annat krav 

om att personalen vid de olika enheterna skulle ha en skriven handlingsplan för amning som 

alla kände till och följde. Det skulle läggas stor vikt på kunskap och utbildning av personal 

både i och hur amningen upprätthölls och främjades samt hur mammorna skulle uppmuntras 

och stödjas. Tillmatning av barnen skulle endast göras på medicinsk indikation och ordineras 

av läkare, exempelvis vid viktnedgång >10 procent eller hypoglycemi (Kaplan, Hogg, 

Hildingsson & Lundgren, 2009; Svensson & Nordgren, 2002).   

 

BB-tiden  

Vanlig traditionell BB-vård innebar att mor och barn stannade kvar på BB mer än 3 dygn. 

Pappan och syskon kom på besök dagtid och endast i undantagsfall fanns möjlighet till 

övernattning för pappan. År 1993 kompletterades den traditionella vårdformen med en ny 

vårdform på BB avdelningen, familje-BB på de flesta sjukhus. Detta innebar att mor och barn 

vårdades tillsammans dygnet runt och inga barnsalar användes. Pappa och syskon fick 

möjlighet att övernatta hos mamman och det nyfödda barnet. Flertalet mammor gick hem 
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inom 72 timmar efter förlossningen och återbesök på BB alternativt mödrahälsovården 

(MHV)/barnahälsovården (BHV) för uppföljning och provtagning gjordes inom en vecka 

(Dahl, 2004). Senaste åren såg BB-vården ut på liknande sätt som 1993, en del mammor låg 

på enkelsal och en del på tvåsal. Papporna och syskon hade fria besökstider med möjlighet till 

att stanna kvar om plats fanns eller om mamman låg på enkelsal. Barnen vårdades 

tillsammans med mamman dygnet runt. De flesta mammorna gick också 2010 hem inom 72 

timmar och återkom för provtagning och viktkontroll av barnet på BB eller BHV (Hofvander, 

2005).  

    

Anknytning och rooting-reflex 

Föräldrar - barn interaktionen bygger på ömsesidigt samspel där föräldrarna utgör en trygg 

bas för barnets nyfikenhet till att utforska sig själv, omgivningen och omvärlden. Samspelet 

utvecklar roller för att foga samman förälder och barn till en gemensam helhet. Barnets 

anknytningsbeteende hjälper barnet att få den omsorg som de behöver för att utvecklas 

mentalt. I det första ögonblickets möte som barnet har med föräldern börjar 

anknytningsprocessen att ta form (Sjögren, 2005). Det nyfödda barnets beteende kan tidigt 

observeras. Efter att barnet återhämtat sig efter födelsen öppnar det ögonen, knyter händerna 

och börjar söka sig fram till bröstet. Handen förs till munnen, barnet lyfter huvudet och vrider 

det från sida till sida. Samtidigt som barnet vrider på huvudet gapar det stort. Detta kallas för 

rooting – reflex. Denna reflex gör att barnet senare får ett stort och bra grepp om bröstvårtan 

och vårtgården. Barnet förflyttar sig mot bröstet genom att utföra rörelser som påminner om 

krypande. Små ljud hörs från barnet och det blir mer ivrigt i sitt letande efter bröstet. Om 

mamman svarar på barnets signaler klarar barnet helt själv att ta sig fram till bröstet, få tag 

och börja suga (Svensson & Nordgren, 2002). 

 

Hud mot hud metoden. 

På förlossnings och BB-avdelningar används ofta hud mot hud -metoden som vilket innebär 

att barnet läggs på mammans bröstkorg i direkt hudkontakt och gärna täcks med ett tjockt 

täcke. Detta medför att barnet kommer närmare mamman och ökar hennes känsla av att hon 

verkligen har fått ett barn. Dessutom verkar det lugnande för barnet som kan höra och känna 

igen mammans hjärtljud, andning, röst och andra ljud som barnet känner igen sedan tiden i 
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mammans mage (Tunell, 1991). Hud mot hud under de första 1-3 timmarna efter förlossning 

har visats främja amningen under vistelsen på BB oavsett påverkan av andra faktorer såsom 

utbildning, etnicitet, ålder och smärtlindring (Bramson, Lee, Moore, Montgomery, Neish, 

Bahjri & Lopez Melcher, 2010). Barnet ligger mellan mammans bröst och har tillgång till 

bröstet när det känner hunger. Hud mot hud metoden (Kängurumetoden) användes först i 

Columbia i slutet av 70-talet (Pattinson, Bergh, Malan & Prinsloo, 2006). 

 

Känslor vid amning 

Forskning har visat att mammans psykiska tillfredställande kring amning underlättade 

anknytningen till barnet. Klinisk erfarenhet har visat att mammors upplevelser av amning 

känslomässigt kunde vara underbart och härligt men likaväl stressigt, äckligt och ångestladdat 

(Sjögren, 2005; Svensson & Nordgren, 2002). En del mammor fick en känsla av att barnen ”åt 

upp dem”, barnet satt fast vid bröstet hela dygnet och gav ingen frihet. För andra upplevdes 

detta att vara låst som något positivt, de hade en känsla av att de var viktiga för barnet och att 

de hörde samman (Schmied & Barclay, 1999). En hel del mammor var oförberedda på att det 

fanns så mycket känslor kunde dyka upp vid amningen den första tiden och upplevde det 

besvärligt. Mammor hade också olika förhållanden till sin kropp, vissa hade svårare att 

acceptera de förändringar som inträffade under en graviditet och förlossning. Det var då 

viktigt att mamman kände förtroende för BB-personalen och upplevde att någon lyssnade på 

henne och respekterade hennes känslor (Svensson & Nordgren, 2002).  Amning var en känslig 

process som kunde påverkas av flera faktorer i mammans omgivning. Trots detta har mammor 

lyckats amma under svåra fysiska och psykiska situationer som krig och svält (Sjögren, 2005).  

 

Genusperspektiv 

De traditionella familjekonstruktionerna där mannen var den som hade ansvaret för den 

materiella tryggheten genom lönat arbete kunde ses som förlegat, men när ett par blev 

föräldrar visade det sig att detta mönster fortfarande speglade vardagen. Ofta fick mamman 

rollen som den omsorgsansvariga och hon fann sig i denna roll. Pappans röst vägde tyngre när 

det gällde fördelningen av föräldraledigheten, den skulle anpassas efter hans arbete och 

fritidssysslor. Ofta hade paren satt upp någon form av kontrakt om hur arbetsfördelningen 

skulle vara. De hade gått föräldrautbildning och ”lärt” att amningen både var fysisk och 
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psykisk ansträngande. Mammorna behövde i och med detta pappornas stöd vid amningen 

(Dahl, 2004).  

 

Stöd vid amning 

Amningen fungerade för en del mammor utan att de ens behövde tänka på hur de ammade, 

andra behövde mer stöd och stöttning för att lyckas (Svensson & Nordgren, 2002). 

Gemensamt för de flesta mammor var behovet av att känna sig stärkta i sin roll för att få tillit 

till sig själva och sin förmåga att amma (Berg & Lundgren, 2004). Information om att amning 

inte bara var en naturlig egenskap utan också något som behövde läras kan ha förhindrat 

mammor med krånglande amning att få sina förväntningar krossade (Larsen, Hall & Aagaard, 

2008). En bra start var avgörande för att mammorna skulle fortsätta amma en längre period 

oavsett etisk bakgrund och social status. Möjlighet för mammorna att delta i utbildning inför 

amningen och att ha tillgång till amningsrådgivning via telefon var åtgärder som hade 

underlättat amningen. BFHI gav bättre förutsättningar för mammorna att kunna amma 

(Philipp, Merewood, Miller, Chawla, Murphy-Smith, Gomes, Cimo & Cook, 2001). Även i 

Sverige har införandet av BFHI visat att ett aktivt arbete för att stötta ammande mammor 

under tiden på BB gav en större andel av mammor som helammade i 6 månader (Hofvander, 

2005).  

 

Stödet till ammande mammor kunde se olika ut utifrån individen, men många önskade att de 

hade kunnat få mer information om amning innan barnet föddes. Gärna då information om att 

amningen kunde ta tid och om vilka problem som kunde uppstå. Efter barnets födelse ville de 

gärna bli visade hur barnet skulle ligga vid bröstet. Goda råd om hur problem som såriga 

bröstvårtor och mjölkstockning skulle hanteras var önskvärda. En uppmuntran om att de 

gjorde rätt samt en påminnelse om att de skulle ta hand om sig själva var också viktigt (Graffy 

& Taylor, 2005). Motivationen till att amma såg också olika ut och det var här viktigt att ge 

information och rådgivning på en nivå så att mamman kunde se amningen som en möjlighet. 

Förslag på hur amningen kunde fungera i hennes särskilda fall var avgörande för att precis 

hon skulle kunna se möjligheterna. En mamma som snabbt behövde komma ut i arbetet igen 

pga. inkomsten kunde då t.ex. få se möjligheten att kunna pumpa ut bröstmjölk och ge barnet 
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på flaska under tiden hon jobbade (Racine, Frick, Strobino, Carpenter, Milligan & Pugh, 

2009).  

 

Amningsrådgivningen från barnmorskan skulle utgå från den enskilda mammans kunskap och 

erfarenheter (Svensson & Nordgren, 2002). Redan under graviditeten behövde 

amningsutbildning ges så att mammorna fick fakta om hur amningen kunde se ut. Detta ihop 

med uppföljning och undervisning av amningsteknik under tiden på BB skulle stärka 

mammans självkänsla i att bemästra amningen (Hannula, Kaunonen & Tarkka, 2008). Att ha 

haft ett bra stöd under förlossningen underlättade anknytningen mellan barnet och mamman 

något som vidare bidrog till en bättre amningsstart (Hemmiki, Virta, Koponen, Malin, Kajo-

Austin & Tuimala, 1990). Uppmuntran och vägledning från barnmorskan upplevdes positivt 

av nyblivna mammor, men det var viktigt att informationen och råden var de samma från 

olika barnmorskor (Manhire, Hagan & Floyd, 2007). Mammorna hade behov av att 

vårdpersonalen var tillgängliga och att de tog sig tid att stanna på rummet för att visa hur 

barnet skulle ligga vid bröstet samt bekräftade att de gjorde rätt. Praktiska råd och att 

vårdpersonalen kontrollerade att mammorna verkligen hade tagit till sig informationen 

värdesattes högt (Sheehan, Schmied & Barclay, 2009). Respekt för mammans integritet var 

viktig och en särskild hands-off teknik kunde användas. Denna teknik gick ut på att 

barnmorskorna vägledde mammorna i hur de själva skulle lägga barnet till bröstet utan att 

barnmorskan behövde ta i vare sig barnet eller bröstet. Tekniken visade sig ge en lägre andel 

amningsproblem då mammorna lärde sig korrigera barnets läge vid bröstet (Hannula et al, 

2008). En del mammor upplevde att hjälpen de fick från amningshjälpen var för teoretisk och 

att de inte kunde använda den i praktiken. I slutändan kunde detta leda till att mammor 

anklagade sig själva för att amningen inte fungerade och de förlorade tron på att de var bra 

mammor (Schilling Larsen, Hall & Aagaard, 2008). Där mammorna upplevde att 

amningshjälpens personal utgick ifrån sin egen erfarenhet höjdes trovärdigheten i hjälpen och 

mammorna kunde ta till sig informationen. Däremot önskades inga pekpinnar men en 

medmänsklig hjälp med stöd från verkliga livet (McInnes & Chambers, 2008). 

 

En stöttande partner, en portion uthållighet och ett stort engagemang framkom som faktorer 

för en lyckad amning (Manhire et al, 2007). Att papporna också kunde ta tag i de dagliga 

sysslorna så som måltidsförberedelser, städning och tvätt värdesattes högt. Ett uppmuntrande 
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ord, nackmassage eller helt enkelt att papporna fanns till hands kändes viktigt för mammorna. 

De nyblivna papporna uttryckte en saknad av utbildning som kunde förberett dem på rollen 

som pappa, de önskade kunskap om hur de kunde stötta sin partner under amningen och om 

hur de skulle uppfylla förväntningarna som mammorna hade på dem inför sin nya roll 

(Tohotoa, Maycock, Hauck, Howat, Burns & Binns, 2009). Nyblivna pappor som hade fått 

utbildning tog lättare på sig sin roll i den nya familjen. I dessa familjer ammades 25 % av 

barnen vid 6 månaders ålder jämfört med kontrollgruppen där 15 % av barnen ammades 

(Pisacane, Continisio, Aldinucci, D’Amora & Continisio, 2005). Tiden som de nyblivna 

föräldrarna spenderade tillsammans efter förlossningen speglade tiden för hur länge amningen 

pågick samt underlättade anknytningen i den nya familjen. Om föräldrarna spenderade 

mycket tid ihop var det en större möjlighet för helamning i sex månader(Ekström, Widström 

& Nissen, 2003). 

 

Nätverket av familj och vänner runt nyblivna mammor hade stort inflytande. Det har visats att 

mammor som lagt ned amningen tidigt inte hade ett nätverk som uppmuntrade till amning. 

Nätverkets inställning hade störst betydelse även då mammorna hade fått hjälp av amnings-

expertise. Tid och stöd från omgivningen var av vikt för att amningen skulle kännas naturlig 

och mammorna skulle känna att de lyckades (Schilling Larsen et al, 2008). Kultur spelade in 

när det gällde stöd från släktingar och vänner. I vissa kulturer byggdes ett nätverk upp där 

mammorna bara behövde tänka på sig själva och barnet, allt annat tog nätverket hand om. Ett 

stöttande socialt nätverk gjorde att mammorna kunde koncentrera sig på att etablera amningen 

(McInnes & Chambers, 2008). Nära släktingar som barnets mormor och farmor kunde vara ett 

bra stöd om de själva hade en bra amningserfarenhet. Utöver detta så kunde de inkluderas i 

samtal med vårdpersonal kring amning och på så vis kunde de få insyn i hur de på bästa sätt 

kunde vara till stöd för den ammande mamman (Ekström et al, 2003; Grassley & Eschiti, 

2008). Vårdpersonalen utrustade dem med verktyg som gjorde att de kunde vara ett stöd för 

den ammande mamman (Ekström et al, 2003). 

 

Problemformulering   

Upplevelserna av amningen under tiden på BB är viktig för hur amningen kommer att se ut i 

fortsättningen. Ett stöd av BB-personal vid amningstillfällena kan göra att mammorna känner 
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sig stärkta och får tillit till sin förmåga att amma. Pappor kan i sin nya roll hjälpa och 

uppmuntra mammorna vid amningen. Känslorna inför amningen kan vara olika och det är av 

vikt att information och rådgivning utgår från den enskilde mammans förutsättningar. Enligt 

Svensson & Nordgren (2002) kan mammor som inte känner stöd kan ha svårare att få till 

amningen, men om mammorna känner stöd och har en positiv känsla inför amningen kan 

möjlighet finnas att helamma fram tills barnet når 6-månaders ålder (Svensson & Nordgren, 

2002). BFHIs införande 1993 var en åtgärd för att främja amningen. Nu har ca tjugo år gått 

och kunskapen kring hur amningsvänliga rutiner upprätthålls är begränsad. Så är också 

kunskapen om betydelsen av stöd vid amningens initiering. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva mammors känslor inför amning och deras upplevelse av stöd från 

personal och pappa under BB-tiden samt att jämföra med en grupp mammor från 1993. 

 

METOD 

Studien har genomförts med kvantitativ metod i form av en tvärsnittsstudie med utgångspunkt 

i enkäter.  

Ett frågeformulär samt dagboksblad konstruerades 1992 i samband med att BFHI infördes. 

Dessa baserades på frågor som utvecklats genom kliniska erfarenheter och tidigare 

genomförda studier. Formulären användes i studien 1993 och en modifierad version av dessa 

frågeformulär har använts i denna studie.  

Frågeformulär 1 (bilaga 1) fokuserade på följande områden: 

     1.  Bakgrundsdata: ålder, paritet, graviditetsvecka, utbildning, nationalitet. 

     2.  Förlossning: förlossningssätt, födelsevikt/längd, kön, typ av smärtlindring,         

          värkstimulering, ev. andra läkemedel. 

     3.  Dagboksblad födelsedygnet: barnets första sugning, initiativ till amning, bröstvårtorna,  

           hudkontakt.  
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      4.  Dagboksblad dag 1: hur brösten känns, hjälp från personal, mammans uppfattning av 

            pappans roll, självskattning om kontakt och känslor, familjen, deltagande i 6-månaders  

            studie. 

      5.  Dagboksblad dag 2: hur brösten känns, hjälp från personal.  

             

Dagboksbladet (bilaga 2) fokuserade på händelserna under dygnet så som: 

1. Amning: hur ofta och hur länge barnet suger på bröstet, ev.tillmatning, på vems 

initiativ barnet suger, hur brösten ser ut och känns efter amning, anv. av amningsnapp. 

     2.  Barnet: sömn, gråt. 

     3.  Mamma: sovit, slumrat. 

     4.  Besök: pappa, syskon. 

     5. En egenskattning av: mammas kontakt med barnet, pappas kontakt med barnet, känslor   

         inför amning, mammans sinnesstämning 

 

Urval 

Inklusionskriterier för att delta i studien var Partus Normalis (PN), Vacuum Extraction (VE) 

på maternell indikation där Apgar score var 9-10 efter 5 minuter, vaginal sätesförlossning där 

Apgar score var 9-10 efter 5 minuter, födelsevikt mellan 2500 – 4500 gram, gestationsålder 

37 – 42 veckor samt friskt barn och tillräckliga kunskaper i svenska språket för att klara av att 

besvara en enkät samt fylla i dagboksblad. Kvinnor som förlöstes med sectio, insjuknade 

under BB-tiden eller där barnet blev sjukt exkluderades.  

 

Genomförande 

Studien har genomförts vid förlossningen och BB på Länssjukhuset i Kalmar under våren 

2010. Kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna fick muntlig och skriftlig information om 
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studiens syfte, genomförande, att deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta utan att ange skäl. Konfidentialitet garanterades de deltagande. Kvinnorna som 

önskade delta i studien fick enkät och dagboksblad att fylla i under sin BB-tid. Vid 

utskrivningen lämnades formulären till BB-personal i ett slutet kuvert. Kuvertet, enkäten och 

dagboksbladet var kodade. Enstaka uppgifter som saknats rörande fakta om kvinnans 

förlossning har kompletterats utifrån journalen. Kvinnorna tillfrågades om de kunde tänka sig 

att besvara ett frågeformulär 6 månader efter barnets födelse. De som tackade ja har fått 

lämna namn och adress på separat lista på BB. 

 

Studiepopulation 

Under tiden för insamlandet av enkäter, våren 1020, har det fötts 376 barn vid aktuell 

förlossningsklinik. Antal utdelade enkäter var 25 stycken. Fem kvinnor tackade nej till 

deltagande i studien, 16 har svarat på enkäten. Det ger ett externt bortfall på 4 enkäter. 

 

Analys 

Insamlad data beskrivs deskriptivt. Enkäterna har ordnats efter löpnummer och matats in för 

respektive år, 1993 och 2010. Bearbetning av data från enkätstudien har genomförts med 

användning av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science, SPSS version 

17. Resultatet presenteras i tabeller och diagram samt beskrivs i text.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De första dagarna efter förlossningen är viktiga för mamma och barn. Det är mycket som 

händer både psykiskt och fysiskt samt många nya intryck att smälta. Att i denna första tid få 

en enkät att fylla i kan upplevas negativt då mammorna är fyllda av känslor, upplevelser och 

erfarenheter från sin förlossning. Samtidigt kan mammorna se det som positivt att någon är 

intresserad av just deras berättelse om förlossning och amning. Mammorna kan då uppleva att 

de blir sedda och bekräftade i sin nya roll. Därmed överväger vinsterna med studien riskerna. 

De kvinnor som har tillfrågats om deltagande i studien har informerats om frivilligt 

deltagande och att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta. Kvinnorna har 
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också informerats om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Valet att delta eller avstå från 

deltagande i studien har inte påverkat bemötandet från vårdpersonalen. Endast 

forskningsgruppen bestående av forskaren och handledare har tillgång till insamlat material 

och kan därför garantera konfidentialitet. En PUL-ansökan om behandling av personuppgifter 

är inlämnad enligt Personuppgiftslagen(PUL). Ett muntligt och skriftligt godkännande från 

verksamhetschef har inhämtats. Etiskt tillstånd har erhållits från Etikprövningskommittén i 

Sydost Diarienummer: EPK 37-2009. 

 

RESULTAT 

Totalt har 107 enkäter legat till grund för resultatet.  Dessa var fördelade med 91 enkäter 1993 

och 16 enkäter 2010. Genomsnittsåldern i de två grupperna var likartad men vad det gällde 

utbildningsnivån verkar det som att mammorna 2010 hade en högre utbildningsnivå (Tabell 

1).  

Tabell 1 Bakgrund för respondenterna 

  1993 
(n=91) 

2010 
(n=16) 

       n(%)       n(%) 
Ålder 
19-25 år 
26-32 år 
33-39 år 
40-45 år 
Genomsnittsålder 
 
Paritet 

  
33 
46 
11 

1 
27,07 

 

 
3 
9 
4 
0 

29,25 
 

Förstföderska 
Omföderska 
Ej svarat 
 
Nationalitet 

 30(33,0) 
61(67,0) 

0 

5(33,3) 
10(66,7) 

1 
 

Svensk 
Annan 
Ej svarat 
 
Utbildning  

 86(96,6) 
3(3,4) 
2 

13(100,0) 
0 
3 

 
 

Grundskola 
Gymnasium 
Universitet/Högskola 
Ej svarat 
 

 18(20,0) 
56(62,2) 
16(17,8) 

1 

0 
3(20,0) 

12(80,0) 
1 
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Förlossning    
PN 
VE 
Övrigt/Säte 
Ej svarat 
 
Barnets kön 

 89(97,8) 
1(1,1) 
1(1,1) 
0 

15(100,0) 
0 
0 
1 

 

Pojke 
Flicka 
 

 43 
48 

11 
5 

 

    

    
    

Mammorna uppfyllds med en hel del känslor inför amningen och den första tiden efter 

förlossningen är hon känslig för påverkan från omgivningen. I resultatet framkom att andelen 

mammor som kände sig avspända inför amningen var större 1993 jämfört med 2010. 

Samtidigt framkom att mammorna 2010 kände mer lust inför amningen än mammorna 1993 

(Figur 1 a och b).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:a  Visar hur känslan av avspändhet gentemot stress är fördelad 1993 och 2010.  
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Figur 1: b Visar hur känslan av lust gentemot olust fördelar sig 1993 och 2010. 

 

Mammornas känsla av säkerhet inför amningen verkar ha varit större 1993. När det gäller 

känslan av frihet så fanns inga större skillnader men beträffande känslan av lugn kan en 

skillnad ses. Intressant var det att skillnaderna var så tydliga när det gällde om amningen var 

medfödd eller något som behövde läras (Tabell 2). 

 

Tabell 2, Känslor inför amning i %. 

1993 2010

Osäkerhet 14  (n=12) 38  (n=6)

Säkerhet 86  (n=76) 62  (n=10)

Frihet 79  (n=67)  94  (n=15)

Ofrihet 21  (n=18) 6  (n=1)

Lugn 92  (n=81) 81  (n=13)

Oro 8  (n=7) 19  (n=3)

Lätt 87  (n=77) 69  (n=11)

Svår 12  (n=11) 31  (n=5)

Är medfödd 66  (n=55) 27  (n=4)

Måste lära mig 34  (n=29) 73  (n=11)

 

 

 



17 
 

Papporna var ett viktigt stöd för mammorna under vistelsen på BB. I resultatet framgick att 

papporna 2010 stannade betydligt längre på BB under födelsedygnet. Det fanns ingen större 

skillnad i närvaro på BB första dygnet efter förlossningen men på andra dygnet visades att av 

papporna 1993 var det få som inte hade vistats på BB (Tabell 3).  

Tabell 3 Pappatid på BB 

1993 2010

Födelsedygnet

Genomsnitt i timmar 5,41 8,77

Mer tid än 50% på BB 9% (n=7) 40% (n=6)

Ingen tid på BB 19% (n=15) 7% (n=1)

Första dygnet

Genomsnitt i timmar 10,53 10,64

Mer tid än 50% på BB 38% (n=34) 43% (n=6)

Ingen tid på BB 8% (n=7) 7% (n=1)

Andra dygnet

Genomsnitt i timmar 9,86 6,38

Mer tid än 50% på BB 37% (n=33) 31% (n=4)

Ingen tid på BB 14% (n=12) 46% (n=6)  

 

Pappans roll gentemot mamman upplevdes av mamman som mera självklar 2010 än 1993, 

samtidigt var det fler mammor som tyckte mannens roll var viktig 1993. Alla mammorna 

2010 uppfattade sin man som stödjande mot bara 83,3 % av mammorna i 1993. 2010 var det 

också flera mammor som tycker att pappan var delaktig och aktiv i sin roll (Tabell 4). 

 

Tabell 4 Mammors uppfattning om pappans roll gentemot henne: 

1993 2010

% (n) % (n)

Självklar 67  (n=60) 80  (n=12)

Otydlig 1  (n=1) 0  (n=0)

Onyttig 0  (n=0) 0  (n=0)

Viktig 89  (n=80) 87  (n=13)

Stödjande 83  (n=75) 100  (n=15)

Överflödig 0  (n=0) 0  (n=0)

Delaktig 80  (n=72) 87  (n=13)

Aktiv 57  (n=51) 80 (n=12)  
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År 1993 var det i 16,5 % av tillfällena barnmorskan som tog initiativet till amningen, år 2010 

var siffran hela 56,3 %. Mammans tog själv initiativ i 78 % av tillfällena 1993 och bara 37,5 

% av tillfällena år 2010. Barnet avslutade amningen själv i 70,3 % av till fällena 1993 och 

hela 93,8 % av tillfällena 2010. 

 

Stöd från barnmorskan var viktigt vid amningen. Ibland behövde barnmorskan korrigera 

barnets läge vid bröstet för att undvika bröstkomplikationer och ibland bara bekräfta 

mamman.  Första dygnet efter förlossningen var det betydligt fler mammor som 2010 fick 

hjälp av personal vid ett eller flera amningstillfällen än 1993. I enkäten från 2010 ställdes 

frågan om mammorna skulle vilja ha mer hjälp vid amningstillfällena första dygnet och 15,4 

% svarade ja på denna fråga. Även andra dygnet var det i 2010 fler mammor som fick hjälp 

vid amningen (Tabell 5).  

 

Tabell 5. Stöd från personalen på Förlossningen och BB i %. 

1993 2010

Första amningen avslutades av barnet 70 (n=64) 94 (n=15)

Dygn 1

Barnet hos personal 17 (n=15) 7 (n=1)

Hjälp av personal vid amning 50 (n=46) 71 (n=10)

Önskades mer hjälp vid amningen (2010) 15 (n=2)

Dygn 2

Barnet hos personal 14 (n=13) 23 (n=3)

Hjälp av personal vid amning 19 (n=17) 40 (n=6)

Önskades mer hjälp vid amningen (2010) 13 (n=2)
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Deltagandet i studien 2010 var mycket lågt och inga sambandsanalyser har kunnat 

genomföras pga. detta. Sexton enkäter besvarades vilket är ett litet material men det kan ge en 

bild av hur stödet ser ut jämfört med 1993. Flera förklaringar till det låga antal deltagande kan 

finnas. Hög arbetsbelastning på förlossningen kan vara en förklaring. Då intresse för studien 

och amning finns bland personalen på förlossningen och BB tror forskaren att fler enkäter kan 

delas ut under sommaren och hösten 2010. Möjligen kan andra och bättre sätt att få ut 

enkäterna till mammorna hittas, t ex att mottagande barnmorska på BB utför detta.  

Denna studie är en del av en longitudinell studie om stöd vid amning. En styrka i studien är att 

den är genomförd på samma enhet som jämförelsestudien från 1993 och kvinnorna kommer 

från samma geografiska områden. Att en av forskarna i studien 1993 har medverkat som 

handledare i studie kan stärka trovärdigheten då forskaren har god kunskap inom området 

amning och är väl insatt i datamaterialet. Tiden som mammorna ligger på BB har ändrats sen 

studien 1993. Tidigare var det vanligt att tre dygn spenderades på BB, nu är trenden att 

mammorna går hem efter två dygn. Detta har inte påverkat studiens resultat då vi har utgått 

ifrån de två första dygnen. 

Det finns ett internt bortfall i form av att enstaka frågor i enkäten inte är besvarat. Forskaren 

har bedömt att detta inte har kunnat påverka resultatet då svaren på frågorna inte var aktuella i 

denna studie. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att mammorna 2010 känner mer osäkerhet och oro inför amning än 

mammorna 1993 gjorde. De menar också att de måste lära sig att amma medan mammorna 

1993 menade att det var en medfödd egenskap. Kan det vara så att fokusering kring amningen 

påverkar mammorna så att de känner prestationskrav? Eller så lever vi i ett 

informationssamhälle där nyfikenhet och vilja att lära är så stor att utbildning och upplärning 

gärna tas emot oavsett om de gäller amning eller annat praktiskt så som tapetsering. Detta kan 

stämma överens med att Larsen et al. (2008) beskriver amning som något som behöver läras 

genom information och inte bara någon naturlig och medfödd egenskap. Samtidigt menar 
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Philipp et al (2001) att möjlighet till utbildning också underlättar amningsstarten för mammor. 

Mammor vet då att amningsproblem kan uppstå och att de går att lösa. Schmied & Barclay 

(1999) beskriver en del mammors känsla av att de är viktiga för barnet och att de är 

sammanlåsta på ett positivt sätt. Känslan av att vara behövd kan hjälpa mammor att orka 

kämpa för amningen (Schmied & Barclay, 1999). I resultatet framkom att mammorna 2010 

känner mera lust inför amningen jämfört med mammorna 1993 men att båda grupperna 

upplever en frihet. Dahl (2004) visar att i Sverige har vi föräldragrupper där amningen 

presenteras som något naturligt och bra för båda mamma och barn (Dahl, 2004), detta skulle 

kunna höja förväntningarna inför amningen och därmed också lusten till att amma. Kaplan, 

Hogg, Hildingsson & Lundgren (2009); Svensson & Nordgren (2002) beskriver de tio stegen 

till lyckad amning där en av punkterna är att gravida kvinnor ska informeras om fördelarna 

med amningen. Racine et al. (2009) menar att om man visar på möjligheterna att amma på 

olika sätt ger man kvinnan en känsla av frihet genom att kunna arbeta och samtidigt ge sitt 

barn modersmjölk (Racine et al, 2009). Frihet kan också vara det enkla att bröstet och 

bröstmjölken finns med vart mamman åker, färdigt paketerad och lagom varmt. 

 

Papporna spenderar 2010 mer tid med mammorna på BB förlossningsdygnet jämfört med 

papporna 1993.  Ekström et al. (2003) påpekar vikten av att pappa får stanna på BB den första 

tiden efter förlossningen för att anknytningsprocessen och amningen ska komma igång. 

Tohota et al. (2009) förespråkar utbildning av papporna i hur de ska stödja mammorna under 

amningen (Tohota et al, 2009). Vi har i Sverige har haft denna möjlighet till utbildning genom 

föräldragrupperna på MHV. Att papporna nu stannar på BB förlossningsdygnet och första 

dygnet efter förlossningen visar att de tar ansvar för mammornas välmående och sin roll som 

pappa. Svensson & Nordgren (2002) skriver att när BFHI infördes på svenska sjukhus var ett 

av syftena att ge möjlighet till samvård (Svensson & Nordgren, 2002) vilket tolkas som att de 

tills BFHI införande 1993 inte var vanligt att pappa sov på BB. Likväl så spenderade 

papporna år 1993 och år 2010 lika mycket tid på BB första dygnet efter förlossningen. Andra 

dygnet är tendensen att papporna i 1993 var de som var mest på BB. Ekström et al. (2003) 

menar att tiden som de nyblivna föräldrarna spenderar på BB tillsammans påverkar hur länge 

amningen skal pågå efter hemgång (Ekström et al, 2003). Även om en del pappor idag skulle 

vilja stanna ytterligare på BB är detta svårt pga. platsbrist. Ekström et al. (2003) menar att det 

därför kan ses som viktigt att pappan får stanna på BB i alla fall den första tiden efter 

förlossningen. 
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Mammorna 2010 uppfattar sin mans roll gentemot dem som mera självklar än mammorna 

gjorde 1993.  Då samhället har förändrats en del sedan 1993 har troligen detta påverkat hur 

familjemedlemmarnas roller ser ut. Föräldrarna har nu 2010 troligen i förväg samtalat om hur 

deras roller ska vara efter förlossningen och därför känner mamman att pappans roll är 

självklar. Kunskapen om roller och vad dessa kan innebära ingår nu som en del i 

föräldrautbildningarna (Dahl, 2004). Pisacane et al. (2005) visar att pappor har lättare att ”ta 

på sig” sin nya roll i familjen om de fått utbildning. Manhire (2007) har hittat att lyckad 

amning har samband med en stöttande pappa. I resultatet framkom att 100 % av mammorna 

2010 uppfattar papporna som stöttande och hela 80 % som aktiva gentemot mamman. 

Kopplingar till samhället för övrigt kan göras för att se hur det ser ut nu när det gäller 

jämlikhet mellan kvinna och man både i arbetslivet och i hemmet. Enligt Dahl (2004) är det 

fortfarande så att de traditionella rollerna existerar, där mannen är familjens överhuvud och 

hans röst väger mest (Dahl, 2004). Om detta stämmer måste pappans syn på sin roll ha ändrats 

i och med att mammorna nu tycker att papporna är mer aktiva och stödjande.   

 

Praktiska råd från barnmorskan samt att barnmorskan har tid att stanna en stund hos mamman 

värdesätts högt (Sheenan et al, 2009). Intressant är att resultatet visar att det i hela 56,3 % av 

tillfällena 2010 var barnmorskan som tog initiativet till första amningen mot 16,6 % 1993. 

Detta kan ses som resultatet av arbetet med BFHI och att barnmorskan tar sig tid att stanna 

hos mamman som uppmuntran och stöd under amningen. Manhire et al. (2007) menar att 

vägledning och uppmuntran är positivt sett ur en nybliven mammas ögon. En annan aspekt är 

om man ser det som att barnmorskan påskyndar den första amningen, vilket kan störa den 

naturliga rooting-reflexen där barnet själv söker sig till bröstet (Svensson & Nordgren, 2002).   

 

Den ökade hjälpen som mammorna får av personalen vid amningen 2010 speglar 

förhoppningsvis resultatet av arbetet med BFHI och de tio stegen till en lyckad amning. Enligt 

Svensson & Nordgren (2002) leder de tio stegen till lyckad amning till att flera mammor 

helammar i 6 månader. Philipp et al (2001) visar i sin studie att införande av BFHI ger bättre 

förutsättningar för amningen och Hofvander (2005) beskriver at även här i Sverige har BFHI 

och det ökade stödet på BB gett en större andel helammande mammor i ett 6 månaders 

perspektiv. 
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Studiens resultat kan förhoppningsvis öka kunskapen kring betydelsen av stöd vid amningen 

på BB. Denna kunskap kan hjälpa barnmorskor och pappor i deras strävan att stödja mamman 

vid amning, så att hennes tillfredsställelse ökar och att helamning i ett 6-månaders perspektiv 

uppnås. 

 

Framtida forskning    

En uppföljningsstudie efter 6 månader som visar hur amningen artade sig för mammorna i 

denna studie är planerat i form av en kvantitativ studie med enkäter som skickas hem till 

mammorna. En annan intressant studie skulle vara en intervjustudie där mammorna och 

papporna med egna ord får beskriva upplevelsen av tiden på BB. En sådan studie skulle kunna 

ge konkreta lösningar till eventuella förbättringar i stödet av mammorna vid amningen.  

 

Konklusion 

Studien visar att BFHI fortfarande kan ha en viktig roll i det svenska samhället. 

Amningsperioden kan vara en känslig tid i mammornas liv och de behöver stöd. Studien visar 

att mammorna 2010 får mer hjälp av barnmorskan under vistelsen på BB än vad mammorna 

1993 fick. Detta visar att BFHI har utvecklats och att stödet till mammorna har ökat. 

Fortfarande finns behov av utveckling och uppföljning av verksamheten. När det gäller 

papporna upplever mammorna att de tar ett större ansvar nu 2010 och är mer aktiva i sin roll 

att stödja mamman.  
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BILAGA 1                                                                                                                                                

 

BAKGRUNDSDATA (ifylls av mamma och barnmorska)   Löpnr: ____ 

Ålder:_____  Paritet:_____   Grav.vecka:_____ 

Utbildning: 

    Grundskola 

    Gymnasieutbildning 

    Högskola/universitet 

Nationalitet:_______________________________________________ 

Förlossning:   Födelsetid:_____________________  

    PN 

    Sätesbjudning 

    VE       indikation_________________________________ 

 

 Apgar score:_1 min__________5 min__________10min_________ 

Övrigt:__________________________________________________________ 

Födelsevikt:___________gram 

Födelselängd:__________________cm 

Kön:_____________ 

Smärtlindring: 

    Lustgas 

    EDA/Spinal 

    Akupunktur 

    TNS 

    Bad 

Övrigt:_____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Syntocinondropp i värkstimulerande syfte: ja nej 

Syntocinondropp efter barnets framfödande: ja nej 

Förlossningens start latensfas: kl:_________ aktiv fas: kl:_________      krystvärkar antal min:________  

Syntocinin inj. Post partum  ja nej 

Methergin inj. Post partum   ja nej 

Tablett Methergin på BB ________dos ________dagar 

Smärtstillande tabletter   ja nej 
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Löpnr: 

DAGBOKSBLAD, FÖDELSEDYGNET    

1. Hur lång tid tog det innan barnet sög på bröstet första gången efter 

förlossningen? 

_____tim________min efter förlossningen 

 

Kommentar:__________________________________________________________ 

2. Hur länge uppskattar du att barnet sög vid detta tillfälle? 

cirka____________min  totalt 

 

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

3. Hur tycker du att det gick för barnet att suga vid detta första tillfälle? 

    Mycket bra 

    Bra 

    Både och? 

    Dåligt 

Kommentar:___________________________________________________ 

 

4. Tog barnet bröstet själv? 

     ja  nej 

 

Kommentar:___________________________________________________ 

 

 

5. På vems initiativ ammade du? 

    Eget  Pappans 

    Barnmorskans  Barnsköterskans/undersköterskans 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

 

6. Var det barnet som själv avslutade amningen? 

     ja  nej 

Om nej, varför avslutades amningen? 

 

Kommentar:___________________________________________________ 
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7. Hur var bröstvårtorna efter det första amningstillfället? 

    Inte ömma  Inga blåsor 

    Något ömma  Blåsor 

    Mycket ömma  Såriga 

 

 

8. Hade barnet ”hudkontakt” med dig direkt efter förlossningen?                              

              

 ja   nej gå till fråga 12  minns ej 

         

                           

 

9. Ungefär hur länge hade du ”hudkontakt” med barnet direkt efter förlossningen?  

       

 Mindre än 15 min 

 Cirka 15-30 min 

 Cirka 30 – 45 min 

 Cirka 60 min 

 Cirka 90 min 

 Cirka 2 tim 

           

 

10. Hann barnet suga på bröstet innan ”hudkontakten” med barnet avslutades? 

 

 Ja, sög ordentligt 

 Ja, sög lite 

 Nej, försökte bara 

 Nej, gjorde inga försök att suga 

 Jag ska inte amma 

 Annat……………………………… 

        

 

 

 

 

11. ”Hudkontakten” med barnet avslutades när…… 

 

 barnet hade somnat 

 vi fick ”fika” 

 barnet skulle mätas och vägas 

 jag skulle duscha 

 min partner ville hålla barnet 

 jag behövde behandling 

 jag mådde dåligt 

 jag ville ligga ensam 

 Annat……………………………….. 

 

 



30 
 

12. Då barnet var vägt och mätt, var lades barnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hos mig med ”hudkontakt” 

 Hos min partner med ”hudkontakt” 

 Påklädd i min famn 

 Påklädd i min partners famn 

 I barnsängen i mitt rum 

 Övervakades av personalen 

 Minns ej 

 Annat………………………………….. 
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DAGBOKSBLAD 

DAG 1 EFTER FÖDELSEDYGNET 

(Ifylles på kvällen) 

 

13.  Hur har brösten känts under dygnet? (markera med kryss) 

     Ej spända  Något spända Mycket spända 

 

Kommentar:_____________________________________________________ 

 

 

14. Gör det ont i bröstvårtan vid amning? (markera med kryss) 

     Inte ont  ömt  ont/smärta 

 

Kommentar:_____________________________________________________ 

 

15.      Hur känns bröstvårtorna nu? (markera med kryss?) 

 

 Inga sprickor Sprickor/sår 

Vänster   

Höger   

 

 

16. I vilken utsträckning har du fått hjälp av personalen vid amning? 

    Varje amning  mer än hälften ungefär hälften 

    Mindre än hälften ingen gång   

 

Beskriv den hjälp du fått : 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

17. Skulle du vilja ha fått mera hjälp av personalen vad gäller amning?     

 Ja  Nej 

 

Beskriv den hjälp du skulle önskat att få: 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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  DAGBOKSBLAD  

         DAG 1 EFTER FÖDELSEDYGNET 

         (Ifylles på kvällen) 

                MAMMA     

                                          

Du kan fylla i ett eller flera alternativ. 

 

Hur har Du uppfattat Din mans roll? 

 

a) gentemot Dig 

 

 Självklar 

 Otydlig 

 Onyttig 

 Viktig 

 Stödjande 

 Överflödig 

 Delaktig 

 Aktiv 

 Annat……………………………………………………………… 

 

b) Din mans roll gentemot barnet 

 

 Självklar 

 Otydlig 

 Onyttig 

 Viktig 

 Oersättlig 

 Överflödig 

 Delaktig 

 Aktiv 

            Annat…………………………………………………………………….. 
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Vilka personer ingår i barnets familj? (ange ej namn utan släktförhållande ex pappa)  

 

 

 

 

        

             När du var gravid, hur länge planerade du då att du skulle amma barnet? 

      (sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst på dig) 

 

 Amma helt i minst 6 månader, utan att ge ”tillägg” 

 Amma helt mellan 4 till 6 månader, utan att ge ”tillägg” 

 Amma helt i högst 4 månader, utan att ge ”tillägg” 

 Att redan från början amma delvis, det vill säga amma och ge ”tillägg” 

 Jag planerade inte hur länge jag skulle amma 

 Jag var osäker på om jag skulle amma 

 Jag tänkte inte amma 

 

 

 

 

Kan du tänka dig att bli kontaktad efter 6månader och svara på frågor om amning? 

 

 

                         Ja             Nej 
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DAGBOKSBLAD 

DAG 2 EFTER FÖDELSEDYGNET 

(Ifylles på kvällen) 

 

18.  Hur har brösten känts under dygnet? (markera med kryss) 

     Ej spända  Något spända Mycket spända 

 

Kommentar:_____________________________________________________ 

 

 

19. Gör det ont i bröstvårtan vid amning? (markera med kryss) 

     Inte ont  ömt  ont/smärta 

 

Kommentar:_____________________________________________________ 

 

20.      Hur känns bröstvårtorna nu? (markera med kryss?) 

 

 Inga sprickor Sprickor/sår 

Vänster   

Höger   

 

 

21. I vilken utsträckning har du fått hjälp av personalen vid amning? 

    Varje amning  mer än hälften ungefär hälften 

    Mindre än hälften ingen gång   

 

Beskriv den hjälp du fått : 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

22. Skulle du vilja ha fått mera hjälp av personalen vad gäller amning?     

 Ja  Nej 

 

Beskriv den hjälp du skulle önskat att få: 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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     BILAGA 2                                                          MARKERA MED KRYSS ELLER STRECK I RUTORNA FÖR FÖLJANDE FRÅGOR 
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Amning  

(Markera med x) 

                        

Amning med vårt-

napp(Markera med x) 

                        

Tillägg (Markera med x 

samt skriv i antal ml) 

                        

Mjölkat ur 

(Markera med x) 

                        

Barnet gråter/skriker 

(Markera tiden med I-I) 

Barnet hos personal 

(Markera tiden med I-I) 

Barnet sovit 

(Markera tiden med I-I) 

                        

                        

                        

Mamma har sovit /vilat 

(Markera tiden med I-I) 

                        

Pappa på avdelningen 

(Markera tiden med I-I) 

Syskon på avdelningen 

(Markera tiden med I-I) 

                        

                        


