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Sammanfattning 

 
Efter införandet av Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) och tio steg för 

en lyckad amning under början av 1990-talet steg amningsfrekvensen för att 

sedan sjunka igen. Livsmedelsverkets (2003) rekommendationer är att om 

möjlighet finns, amma exklusivt i 6 månader. Fördelar för barnet med 

exklusiv amning är bland annat effektivare immunförsvar och skydd mot 

plötslig spädbarnsdöd (Widström, 2009). År 1993 när BFHI infördes på 

Länssjukhuset i Kalmar utvärderades verksamheten. Nytt material samlades 

in år 2011 och i denna studie ville författarna jämföra kvinnors 

amningserfarenhet. Syftet med studien var att jämföra kvinnors erfarenheter 

av amning 6-8 månader post partum åren 1993 och 2011. Syftet var också 

att undersöka stödet till kvinnorna år 2011. Metod: Data samlades in med 

hjälp av enkäter som skickades hem till kvinnorna 6-8 månader post partum 

år 1993 och år 2011. År 1993 var det 59 kvinnor och år 2011 var det 54 

kvinnor som valde att besvara enkäten. Insamlad data matades in i 

statistikprogrammet Statistical Package for Social Science (SPSS). Data 

analyserades med hjälp av Chi2-test och Fischers exact test för ordinal- och 

nominal nivå. Mann Whitney U-test användes för att analysera intervalldata. 

Resultat: Inga stora skillnader påvisades mellan år 1993 och år 2011. De 

signifikanta skillnader som sågs i resultatet var frågorna kring exklusiv 

amning, amningsinformation, BB-tidens längd och amningsproblem. År 

2011 upplevde fler kvinnor att de fick amningsinformation som 

överensstämde bättre mellan MHV, BHV och BB. År 2011 var det fler som 

ammade exklusivt 6 månader post partum än år 1993. Konklusion: Det är 

inte stora skillnader på kvinnors amningserfarenheter 6-8 månader post 

partum, på Länssjukhuset i Kalmar. Resultatet tyder på att Länssjukhuset i 

Kalmar fortfarande följer BFHI:s riktlinjer.  

 

Nyckelord: Amning, Amningserfarenhet, Baby Friendly Hospital Initiative, 

Länssjukhuset i Kalmar. 
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Abstract 

 
After the introduction of the Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) and 

“ten steps for successful breastfeeding” in the early 1990s, the frequency of 

breastfeeding increased, and after a while it descended again.  

Livsmedelsverkets recommendations are, if possible, to breastfeed 

exclusively for 6 months. Benefits for the child with exclusive breastfeeding 

include more efficient immune system and protection against sudden infant 

death syndrome (Widström, 2009). In 1993, when BFHI was introduced in 

Kalmar County Hospital the unit was evaluated. New material was collected 

in 2011 and in this study, the authors wanted to compare women's 

breastfeeding experience. The aim of the study was to compare women's 

experiences of breastfeeding 6-8 months postpartum 1993 and 2011. The 

aim was also to investigate support for women in 2011.The method: Data 

were collected by questionnaires that were sent home to the women 6-8 

months postpartum. The women had previously chosen to take part in this 

study during their time in the maternity ward and agreed to receive this 

questionnaire. In 1993, 59 women chose to answer the survey, and in 2011 

it was 54 women who chose to answer the survey. Collected data were 

entered into the statistical program Statistical Package for Social Science 

(SPSS). Data were analyzed using the Chi2-test and Fisher's exact test for 

ordinal and nominal level. Mann-Whitney U test was used to analyze the 

range data. The result was elaborated by comments from the questionnaires. 

The results showed only a few differences 1993 and 2011. The significant 

differences in the results were questions about exclusive breastfeeding, 

breastfeeding information, and the duration of the stay at the maternity ward 

and lactation problems. In 2011 more women felt that the breastfeeding 

information conformed better between the different units. In 2011, there 

were more who breastfed exclusively 6 months postpartum than in 1993. 

Conclusion: There are no big differences in women's breastfeeding 

experiences 6-8 months postpartum, at the County Hospital in Kalmar. 

However, this result is not transferable to other populations. The result 

shows that the County Hospital in Kalmar still follow the guidelines of 

Baby Friendly Hospital “ten steps to successful breastfeeding”.  

 

Keywords: Breast feeding, experiences, Baby Friendly Hospital, County 

Hospital in Kalmar. 
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Inledning 

I början av 1990-talet infördes Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) på 

initiativ från United Nations Children´s Fund (UNICEF) och 

Världshälsoorganisationen (WHO), detta innebar att alla sjukhus skulle 

jobba mot samma mål, att öka amningsfrekvensen. Målet med BFHI är att 

alla nyfödda ska få en så bra start på livet som möjligt genom att alla 

förlossningsavdelningar skyddar, främjar och stöttar amning (Saadeh, 

2012). Alla BB avdelningar i Sverige utvärderas och år 1992 

rekommenderades alla sjukhus att bli BFHI certifierade. Efter införandet av 

BFHI steg amningsfrekvensen, men har nu återigen sjunkit (Socialstyrelsen, 

2012; Widström, 2009). År 1993, när BFHI infördes på Länssjukhuset i 

Kalmar, utvärderades verksamheten. Nytt material samlades in år 2011 och i 

denna studie ville författarna jämföra kvinnors amningserfarenheter över tid. 

 

Bakgrund 

Baby Friendly Hospital Initiative  

Inom Mödrahälsovården (MHV), BB/Förlossningsvård samt 

Barnhälsovården (BHV) i Sverige arbetar man efter UNICEF/WHO:s ”Tio 

steg för lyckad amning” (Socialstyrelsen, 2012). På rekommendation av 

UNICEF och WHO infördes år 1992 BFHI, det vill säga amningsvänliga 

sjukhus. Tio steg för en lyckad amning skulle följas. Alla BB i Sverige är 

idag bedömda som amningsvänliga (Widström, 2009). De tio stegen är: 

 ”Ha en skriven amningsstrategi som rutinmässigt delges all 

sjukvårdspersonal 

 Ge all personal nödvändiga amningskunskaper så att de kan upprätthålla 

denna strategi 

 Informera alla gravida kvinnor om fördelar med att amma och om vägen 

till en lyckad amning 

 Hjälpa mödrar att börja amma vid barnets första vakenhetsperiod, vilket 

vanligen sker inom två timmar  

 Visa mödrar hur de ska amma och hur de upprätthåller 

mjölkproduktionen även om de blir skilda från sina nyfödda 
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 Inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck än bröstmjölk såvida det inte 

är medicinskt nödvändigt 

 Tillämpa ”rooming-in”- tillåta mödrar och nyfödda att vara tillsammans 

hela dygnet 

 Uppmuntra fri amning (det vill säga oberoende av klockan) 

 Inte ge nappar till ammande småbarn (varken sug- eller dinappar) 

 Uppmuntra bildandet av stödgrupper för ammande mödrar och sedvanlig 

kontakt med barnhälsovården genom att hänvisa mödrar till dem vid 

utskrivning från sjukhuset/kliniken” (Widström, 2009, s. 473). 

 

Rekommendationer 

Livsmedelsverket (2003) rekommenderar nyblivna mammor att, om det är 

möjligt, exklusivt amma barnet de 6 första månaderna. Exklusiv amning är 

när barnet endast får bröstmjölk och vitaminer eller mediciner. Delvis 

amning är när barnet utöver bröstmjölk även får bröstmjölksersättning, 

välling eller annan mat. Ej ammade barn är när barnet aldrig fått bröstmjölk 

(Socialstyrelsen, 2012). Saadeh (2012) menar att amning är grundläggande 

för barns hälsa och utveckling.  En expertkonsult i WHO:s regi år 2001 

menar att det ska vara en global folkhälsorekommendation att amma då det 

medför många fördelar för både barn och mor. I Sverige har 

Livsmedelsverket och Expertgruppen i Pediatrisk Nutrition samarbetat med 

Socialstyrelsen och Socialdepartementet och kommit fram till följande: 

Bästa näringen för barnet den första tiden är bröstmjölk. De första 6 

månaderna klarar sig de flesta barn på enbart bröstmjölk. Hela barnets första 

levnadsår är det fördelaktigt om bröstmjölk är en del av kosten men från det 

att barnet är 6 månader bör amningen kompletteras med annan föda på 

grund av näringsmässiga skäl (Livsmedelsverket, 2003).  

 

I juni 2004 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att samordna en 

grupp som endast inriktade sig på amningsfrågor. Detta resulterade i Den 

Nationella Amningskommittén. Deltagarna består av representanter från 

Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Konsumentverket samt Statens 

folkhälsoinstitut. Uppdraget var att upprätta en nationell samordning inom 

ämnet amning. Varje år ska en avrapportering kring arbetet göras. Statens 
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folkhälsoinstitut ska även få ett underlag om amning och spädbarnsnutrition 

av Amningskommittén vart fjärde år (SOSFS 2008:33). 

 

UNICEF tillsammans med WHO formulerade år 1981 en etisk kod mot 

marknadsföring av bröstmjölksersättning, den så kallade WHO-koden. 

Koden syftar till att stödja och främja amning (Brandell & Sjögren, 2002). 

De flesta länder inom WHO, inklusive Sverige, anslöt sig till denna kod. 

Koden innebär att vårdpersonalen är skyldiga att informera föräldrarna om 

amningens fördelar och att enbart informera om bröstmjölksersättning om 

motiv finns (Weimers, Gustafsson & Gustafsson, 2008).  

 

Amningsstatistik i Sverige och Kalmar 

Enligt Socialstyrelsen (2012) är amningsfrekvensen i Sverige lägre år 2010 

än år 1993. Störst skillnad ses vid 6 månaders ålder. Kalmar län ligger något 

över riksgenomsnittet år 2010, vid exklusiv amning (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Amningsstatistik i Sverige och Kalmar 

 

 Exklusivt 

ammade % 

Delvis 

ammade % 

Ej ammade % 

Amning vid 2 

månaders ålder 

   

Sverige 1993 76.3 13.7 9.9 

Sverige 2010 67.1 19.8 13.1 

Kalmar län 2010 

 

70.0 16.1 13.9 

Amning vid 4 

månaders ålder 

   

Sverige 1993 60.7 16.5 22.8 

Sverige 2010 50.9 24.6 24.4 

Kalmar län 2010 

 

57.0 18.2 24.9 

Amning vid 6 

månaders ålder 

   

Sverige 1993 36.7 26.7 36.7 

Sverige 2010 10.6 51.9 37.5 

Kalmar län 2010 10.9 53.3 35.6 

                                                                                                         

                                                                                                        (Socialstyrelsen, 2012) 
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Fördelar med amning 

Fördelar med amning för barnet är bland annat effektivare immunförsvar, 

skydd mot plötslig spädbarnsdöd samt att anknytningen mellan mor och 

barn stärks (Widström, 2009). Innehållet i bröstmjölk har visat sig minska 

risken för infektioner så som öroninflammation och magsjuka. Forskning 

kring detta har även visat att barn som ammats har lägre risk att drabbas av 

övervikt, hypertoni samt diabetes typ 2 i vuxen ålder (Livsmedelsverket, 

2011). Fördelar med amning för kvinnan är bland annat snabbare 

återhämtning efter förlossning, mindre risk att utveckla bröstcancer samt 

underlättad viktnedgång efter graviditet. Studier har även visat att samspelet 

mellan barn och mor förbättras om barnet läggs hud-mot-hud på 

förlossningen och får chans att börja suga inom en timme (Widström, 2009). 

 

Faktorer som påverkar amningen  

Enligt en svensk studie (Ekström, Widström & Nissen, 2003) ammar 

kvinnor längre om barnet läggs till bröstet och ammas inom en timme efter 

förlossningen. Faktorer som påverkar amningen positivt är att kvinnan 

planerar att amma, har stark tillit till sin förmåga att amma samt har ett stort 

stöd (Meedya, Fahy & Kable, 2010; Bai, Middlestadt, Joanne-Peng & Fly, 

2009). Andra faktorer som påverkar kvinnan att amma är att använda 

bröstpump under de första 6 månaderna, att kvinnan är beredd på att 

problem med amningen kan uppstå samt är positiv till amningsstöd under de 

första 6 månaderna (Dabritz, Hinton & Babb, 2010). Meedya et al. (2010) 

skriver i sin studie att positiva amningserfarenheter samt att ha en stark 

önskan att amma är faktorer som påverkar amningen positivt. Att amning 

underlättar anknytningen, att barnet är friskare samt får ett bättre 

immunförsvar påverkade också kvinnors inställning till amning (Bai et al., 

2009). 

 

Faktorer som påverkar amningen negativt är om barnet får 

bröstmjölksersättning eller flaskmatas på BB, om mamman får gåvor 

innehållande bröstmjölksersättning eller om barnet använder tröstnapp 

(Dabritz et al., 2010). Om bröstmjölksersättning ges på medicinsk 

indikation påverkas inte hur länge barnet ammas. Om det däremot ges utan 
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medicinsk indikation, slutar kvinnor amma tidigare än om de inte gett 

bröstmjölksersättning enligt en studie av Ekström et al. (2003). 

Den största svårigheten med att amma fram till 6 månaders ålder enligt 

kvinnorna, var att de var tvungna att vara närvarande vid alla matningar, det 

största hindret för att kunna helamma var tvånget att återvända till skola 

eller jobb. Att behöva amma på offentliga platser, att ha 

bröstkomplikationer eller dålig kunskap om amning upplevdes som ett 

hinder för att fortsätta amma (Bai et al., 2009).  

 

Både svenska och utländska studier visar att socioekonomisk status spelar 

roll för hur länge en kvinna ammar (Flacking, Hedberg Nyqvist & Ewald, 

2007; Meedya et al., 2010). En svensk studie som omfattar 37 000 kvinnor 

gjordes mellan åren 1993-2001 i Örebro och Uppsala län. Resultatet visar 

att kvinnor med lägre socioekonomisk status och kortare utbildning än 

Högskola/Universitet ammar i mindre utsträckning än kvinnor med högre 

socioekonomiskt status vid 2, 4, 6, 9 och 12 månaders ålder. Risken att sluta 

amma innan 6 månaders ålder var dubbelt så stor hos de kvinnor som hade 

lägre utbildning än Högskola/Universitet. Flacking et al. (2007) menar att en 

förklaring till resultatet kan vara att lägre status ger mindre möjligheter att 

ha kontroll över och kunna styra sitt liv, vilket i sin tur resulterar i dålig 

självkänsla och stress. Resultatet visar även betydelsen av att förbättra 

stödet till familjer, särskilt till de familjer som är mer sårbara (Flacking et 

al., 2007). Detta bekräftas av en amerikansk studie (Meedya et al., 2010) 

som visar: att vara en äldre mamma, att vara gift, att vara välutbildad samt 

ha en hög inkomst är associerat med att amma länge.  De menar att det 

därför är lämpligt att barnmorskor lägger fokus på stöd och information till 

unga mammor, ogifta, lågutbildade samt de med låg inkomst som ofta inte 

ammar alls eller som slutar amma tidigt (Meedya et al., 2010). 

 

Partnerns förhållningssätt 

En kanadensisk studie undersökte partnerns roll i den ammande familjen. 

Den visar att partnern känner tillfredställelse i att veta att hans barn får alla 

fördelar amning innebär. De var fokuserade på att stötta kvinnan och 

pratade om ”vi” i amningssammanhang (Rempel & Rempel, 2010). Detta 
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bekräftas av en svensk studie. Även här pratade partnern om ”vi” när de 

beskrev amning och kände sig gemensamt ansvariga för amningen 

(Fägerskiöld, 2008). De beskrev amning som hälsosamt, rent, naturligt och 

fördelaktigt. Partnern uttryckte också att han kunde se att anknytningen 

mellan kvinna och barn blev stark, vilket var en fördel (Rempel & Rempel, 

2010). 

 

Partnern beskrev sig själv som stöttande. De var involverade i beslut om 

barnet skulle ammas, hur länge, samt värdesatte att kvinnan ammade. De 

ansåg också att det var viktigt att kvinnan inte kände sig tvungen att amma 

om det inte fungerade. De såg att det särskilt i början var svårt att få 

amningen att fungera, de hjälpte kvinnan genom att uppmuntra och stötta 

henne till att fortsätta amma, leta information eller ge praktisk hjälp. Ibland 

fungerade partnern som ett stöd genom att bara lyssna på kvinnans 

frustration. För att underlätta för den ammande kvinnan tog partnern över en 

del av hushållsarbetet så att kvinnan kunde fokusera på amningen. Vissa av 

partnerna letade aktivt information om amning, genom att gå på 

amningsinformation, söka på Internet eller läsa böcker och tidningar. Denna 

information kunde de använda för att stödja och påminna kvinnan om 

fördelarna med amning när hon tyckte att amningen var svår (Rempel & 

Rempel, 2010). I den svenska studien hjälpte partnern kvinnan till en 

bekväm position och assisterade henne med vad som behövdes, som 

barnmorskor och BHV-personal rekommenderat (Fägerskiöld, 2008). 

 

Amningen gjorde att partnern inte kunde mata sitt barn. Han hade då inte 

samma möjlighet att knyta an till barnet lika tidigt som kvinnan. Vissa 

partners var med vid amningstillfällena, sjöng för barnet, rapade det och 

bytte blöjor i samband med amningen för att missa så lite som möjligt. 

Några av partnerna uttryckte en känsla av avund över att barnet valde 

mamman istället för pappan, eftersom deras band var starkare (Rempel & 

Rempel, 2010). En studie gjord av Anderson (1996) visar att partners 

upplever att de har svårare än mödrarna att bygga en relation till och knyta 

an till det nyfödda barnet. Mödrarna har ett försprång eftersom de burit 

barnet under graviditeten, samt att de ofta ammar och tillbringar mycket mer 
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tid med barnet. Några partners hade svårt att knyta an till barnet på grund av 

att de såg barnet som en ”sak” de första veckorna istället för en människa. 

Ju mer tiden gick växte känslorna och det var lättare att få en relation 

(Anderson, 1996). 

 

Partnern hade i många fall en tvetydig attityd till amning, de ville barnets 

bästa men kände sig också obetydliga när kvinnan ammade (Fägerskiöld, 

2008). Förhållandet med kvinnan hade förändrats för en del av männen. 

Nackdelar var att de var mindre intima med varandra, för en del hade 

förhållandet stärkts när de hade tagit sig igenom amningsperiodens 

svårigheter (Rempel & Rempel, 2010). 

 

Empowerment 

I det hälsofrämjande arbetet innebär empowermentbegreppet att individen 

behöver vara i stånd att styra över de faktorer som avgör deras hälsa för att 

kunna uppnå optimal hälsa. Exempel som underlättar detta är personlig 

utveckling samt att ha stöd från omgivningen. Människan är i grunden aktiv 

och handlande, och vårdpersonal ska stärka individen så att den får kraft att 

ändra sin situation, få makt och kontroll över sitt eget liv. Genom att stärka 

och stötta kan individen uppnå stärkt självkontroll, bättre självbild samt 

uppnå större kunskaper. Med hjälp av personliga resurser kan då individen 

avlägsna blockeringar som hindrar att uppnå förbättrad hälsa (Askheim, 

2012). 

 

Problem formulering 

Under början av 1990-talet steg amningsfrekvensen men har på senare år 

minskat (Socialstyrelsen, 2012). Kan det bero på att vården, informationen 

och stödet, ser annorlunda ut idag? Kan orsaken till att amningsfrekvensen 

minskat bero på att BFHI inte följs? Genom att i denna studie jämföra 

mödrars erfarenheter av amning kan vi belysa om BFHI riktlinjer följs.  
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Syfte 

Syftet med studien var att jämföra kvinnors erfarenheter av amning 6-8 

månader post partum åren 1993 med 2011. Syftet var också att undersöka 

stödet till kvinnorna år 2011. 

 

Frågeställningar:  

- Hur många av kvinnorna ammar exklusivt, delvis eller inte alls vid 2, 4 

och 6 månaders ålder? 

- Upplever kvinnorna någon skillnad i information kring amningen på 

MHV, BHV och BB?  

- Var partnern involverad i amning och amningsinformation på BB? 

- Upplever kvinnorna att de fått amningsstöd 2011? 

- Av vem i sådana fall? 

- Upplever kvinnorna att BB-tiden är tillräcklig ur amningsperspektiv?  

- Är det någon skillnad i hur många som har amningsproblem? 

- Vad är det huvudsakliga problemet i sådana fall? 

- Uppmuntrades fri amning på BB?  

- Är det någon skillnad i hur mycket bröstmjölksersättning som ges på BB? 

 

Metod 

Design 

Under åren 1993 och 2011 genomfördes enkätstudier om kvinnors 

upplevelse av amning under BB-tiden, på Länssjukhuset i Kalmar. En 

uppföljningsenkät angående amning och upplevelsen under BB-tiden 

skickades ut 6-8 månader post partum. I denna studie analyserades 

materialet från uppföljningsenkäterna år 1993 och år 2011.  

 

Denna studie är en tvärsnittsstudie som bygger på tidigare insamlad data. En 

tvärsnittsstudie innebär att två populationer jämförs vid ett 

undersökningstillfälle, i detta fall 6-8 månader post partum (Polit & Beck, 

2012). 
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Tidigare genomförd studie på BB 

Studien genomfördes på liknande sätt år 1993 och år 2011. De kvinnor som 

uppnådde inklusionskriterierna fick ett informationsbrev och en enkät när de 

låg på BB. 

 

I BB-studien år 1993 samlades material in på Länssjukhuset i Kalmar under 

perioden 1/10-1992 – 31/3-1993. Det var 480 kvinnor som uppnådde 

inklusionskriterierna och tillfrågades om att vara med i studien. Det var 146 

kvinnor som tackade ja till att delta i studien och randomiserades till 

Familje-BB eller traditionellt BB.  De 91 kvinnor som låg på Familje-BB 

ingick i studien. De fick även en förfrågan om att vara med i en 

uppföljningsstudie 6-8 månader post partum. 

 

I BB-studien år 2011 samlades material in på Länssjukhuset i Kalmar under 

perioden 26/9-2011 – 17/12-2011. Det var 178 kvinnor som uppnådde 

inklusionskriterierna och tillfrågades om att vara med i studien. Det var 106 

kvinnor som tackade ja till att delta i studien. Denna gång låg alla kvinnor 

på Familje-BB. Av de 106 kvinnor som tackade ja kunde 94 delta i studien. 

De fick även en förfrågan om att vara med i en uppföljningsstudie 6-8 

månader post partum (Carlsson & Lännqvist, 2012). 

 

Urval  

Inklusionskriterierna för studien var: Partus Normalis, vakuum extraktion på 

maternell indikation där Apgarscore var 9-10 efter 5 min eller 

sätesförlossning där Apgarscore var 9-10 efter 5 min. Barnets födelsevikt 

var 2500-4500g, fullgången graviditetslängd, 37-42 veckor, att barnet var 

friskt, att modern hade tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna 

besvara en enkät. Exklusionskriterier var när barn eller mor insjuknade 

under BB-tiden. 

  

Tillvägagångssätt i 6-8 månaders uppföljning 

Kvinnorna som var med i studien under BB-tiden år 1993 och 2011 

tillfrågades om att kontaktas 6-8 månader post partum. De som tackade Ja 
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fick ett brev hemsänt. Brevet bestod av ett informationsbrev samt ett 

frågeformulär. Informationsbrevet innehöll information kring varför de 

blivit kontaktade, studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att alla 

svar behandlas konfidentiellt (Se bilaga 1.). Till dem som inte svarade 

skickades påminnelser ut i två omgångar. 

 

Enkätens utformning 

Enkäten grundades på litteratur, expertkompetens, klinisk verksamhet och 

WHO:s riktlinjer. Enkäten bestod av 44 frågor och utformades år 1993 (se 

bilaga 2.). Frågorna handlade om hur amningen fungerade under BB-tiden 

och 6-8 månader post partum. Författarna har valt att belysa nedanstående 

frågor för att besvara syftet i denna studie. 

 

De frågor som valdes ut berörde hur länge barnet ammades (tre frågor), 

upplevelsen av amningsinformation från MVH, BHV och BB (fyra frågor). 

Två frågor ställdes om partnerns involvering i amning och 

amningsinformation på BB. I 2011 års studie fanns frågor om amningsstöd 

(två frågor). De tillfrågades även om BB-tiden var tillräckligt lång ur 

amningssynpunkt (två frågor). Enkäten berörde om kvinnorna haft 

amningsproblem och vad eller vilka problem de då haft (två frågor). Fem 

frågor ställdes om amning på bestämda tider och om barnet fick något annat 

än bröstmjölk.  

 

Enkäten besvarades med hjälp av multiple choice med plats för egna 

kommentarer och Likertskalor. De frågor som analyserades i denna studie 

bestod endast av multiple choice. 

 

Bakgrundsdata; ålder, paritet, utbildningsnivå, nationalitet, hur 

förlossningen avslutades, om föräldrarna deltagit i föräldragrupp hämtades 

från studien som genomfördes under BB-tiden år 1993 och år 2011 

(Carlsson & Lännqvist, 2012). 
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Dataanalys 

Data insamlad år 1993 och år 2011 matades in i statistikprogrammet 

Statistical Package for Social Science (SPSS). Därefter analyserades 

insamlad data med hjälp av Chi2-test och Fishers test för ordinal- och 

nominalnivå. Mann Whitney U-test användes för analys av intervalldata och 

är ett icke parametriskt test som används vid en hypotesprövning. Det kan 

med fördel användas då stickprovsstorleken är liten eller då variabeln inte är 

normalfördelad (Ejlertsson, 2012). 

 

I tabellen om bakgrundfakta har median använts för att jämföra åldern bland 

kvinnorna år 1993 och år 2011. Median är lämplig att använda vid sneda 

fördelningar, små intervalldata samt vid variabler enligt ordinalskalan 

(Ejlertsson, 2012). 

 

Statistisk signifikans var satt till p < 0.05. Signifikansen visar skillnad 

mellan åren 1993 och 2011, inte mellan de ingående variablerna. 

Kommentarer har ej analyserats, några från år 2011 har valts ut för att 

förtydliga resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Kvinnorna tillfrågades om de ville vara med i denna studie redan under BB-

tiden och fick då ett informationsbrev. De tillfrågades även om att kontaktas 

6-8 månader post partum. Information om att de kunde avbryta studien när 

som helst gavs också. Detta är i enlighet med Helsingforsdeklarationen som 

innebär att vid all mänsklig forskning ska varje deltagare få 

tillfredsställande information om syfte, metoder, finansiering, eventuella 

intressekonflikter, forskarens institutionella tillhörighet, förväntade fördelar, 

möjliga risker och obehag som studien kan medföra. Deltagarna ska även få 

information om sin rätt att när som helst kunna avbryta studien. Forskaren 

ska försäkra sig om att deltagaren har förstått informationen, samt inhämta 

ett samtycke, helst skriftligen (World Medical Association, 2008).  
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Det är av betydelse att vara medveten om att vissa kvinnor kan uppleva 

frågan som kränkande och att det är en privat angelägenhet att fråga om 

amning. Svensson och Nordgren (2005) skriver att de flesta människor vet 

att amning är bra, och då framförallt för barnets skull. Amningens betydelse 

för kvinnor hör man mindre talas om. De som arbetar med kvinnor och 

amning vet hur olika kvinnors amningsupplevelse kan vara, både 

känslomässigt och fysiologiskt. Att amma sitt barn kan upplevas härligt, 

sensuellt och underbart men också stressigt, äckligt och ångestladdat.  En 

rapport framställd av Övling (2010) visade att flertalet av de intervjuade 

föräldrarna hade positiva erfarenheter av amningen. Dock visade resultatet att 

flertalet föräldrar med amningsproblem berättar om känslor av krav, sorg och 

misslyckande. Andra kvinnor kan däremot uppleva det som att de blir sedda 

och är viktiga, att de faktiskt kan hjälpa till och därmed anses nyttan av 

studien överväga risken.  

 

För studien som gjordes år 1993 söktes etiskt tillstånd och godkändes av 

forskningsetiska kommittén Linköping (Dnr EPK 92/1993, 920947 Dnr 

92/48). Etiskt tillstånd för studien år 2011 söktes hos 

Etikprövningskommittén Sydost och godkändes (Dnr EPK 37/2009). 
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Resultat 

År 1993 var det 91 kvinnor som tillfrågades och 77 som svarade Ja till att 

kontaktas 6-8 månader post partum. Av dessa 77 var det 59 som besvarade 

frågeformuläret. År 2011 var det 94 kvinnor som tillfrågades och 66 som 

svarade Ja till att kontaktas 6-8 månader post partum. Av dessa 66 var det 

54 som besvarade frågeformuläret. 

 

Bakgrundsfaktorer hos respondenterna 

De båda grupperna skiljde sig beträffande utbildning och ålder. År 2011 var 

kvinnorna 3 år äldre och fler hade Högskola/Universitetsutbildning än år 

1993 (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer hos respondenterna 

 

 

 
1993 

(n = 59) 

2011 

(n = 54) 

P-värde 

Medianålder 

 

27 30 0.005* 

Utbildning   0.000 

Grundskola   9   2  

Gymnasieutbildning 39 16  

Högskola/Universitet 10 36  

Paritet   0.675 

Förstföderska 25 25  

Omföderska 

 

34 29  

Nationalitet   0.605** 

Sverige 58 52  

Annat land   1   2  

Förlossning   0.366 

PN 58 53  

Sätesbjudning   1   0  

VE   0   1  

Har du deltagit i 

föräldragrupp*** 

   

Ja x 25  

Nej x 29  

* Mann-Whitney U-test.  

** Fishers exact test  

*** Frågan om deltagande i föräldragrupp ställdes endast år 2011. 
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Amningslängd 

I fråga om amningstidens längd var det ingen skillnad vid 2 och 4 månaders 

ålder. Dock fanns en signifikant skillnad i amning vid 6 månaders ålder då 

fler ammade exklusivt år 2011 än år 1993 (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Amningslängd 

 

 

 
1993 

(n=59) 

2011 

(n=54) 

P-värde 

Amning 2 månader   0.369 

Helammar   47 42  

Huvudsaklig amning + vatten, juice   2   0  

Delvis amning    4   7  

Ammar ej   6   4  

Ej svarat 

 

  0   1  

Amning 4 månader   0.434 

Helammar  33 37  

Huvudsaklig amning + vatten, juice   3   3  

Delvis amning  12   7  

Ammar ej 11   6  

Ej svarat  

 

  0   1  

Amning 6 månader   0.022 

Helammar    5 14  

Huvudsaklig amning + vatten, juice   6   2  

Delvis amning 30 24  

Ammar ej 18 11  

Ej svarat 

 

  0   3  
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Fri amning/tillmatning under BB-tiden 

Amningen var både år 1993 och år 2011 i linje med BFHI:s riktlinjer, det 

vill säga ingen begränsad sugtid eller amning på bestämda tider. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i svaren kring fri amning (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Fri amning/tillmatning under BB-tiden 

 

 1993 

(n=59) 

2011 

(n=54) 

P-värde 

Begränsade du tiden för ditt barns 

sugning vid bröstet vid något tillfälle 

under BB-tiden? 

  0.321 

Ja   8   8  

Nej 46 44  

Minns ej   5   1  

Ej svarat 

 

  0   1  

Ammade du på bestämda tider på BB?   0.117 

Ja    0   4  

Nej 57 48  

Minns ej   2   1  

Ej svarat 

 

  0   1  

Blev du uppmanad av personalen att ge 

bröstet också när ditt barn troligen var 

mätt men bara ville suga och/eller då 

hon/han skrek och verkade ledsen? 

  0.574 

Ja 13   8  

Nej 16 16  

Situationen uppstod aldrig 30 29  

Ej svarat 

 

  0   1  

Fick ditt barn extra vätska 

på flaska vid 

något tillfälle på BB? 

  0.211 

Ja   1   0  

Nej 58 52  

Ej svarat 

 

  0   2  

Fick ditt barn extra vätska på kopp/sked 

vid något tillfälle på BB? 

  0.174 

Ja  10   5  

Nej  49 47  

Ej svarat   0   2 
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Det fanns olika anledningar till att kvinnorna blev uppmanade att amma på 

bestämda tider. Följande kommentar angavs av en av kvinnorna. 

 

” Var fjärde timme pga.  att han hellre ville sova än äta.” 

 

Några av kvinnorna vars barn fick bröstmjölksersättning kommenterade 

detta i enkäten och här följer två kommentarer: 

 

” Mjölken hade ej runnit till, så hon fick ersättning vid två tillfällen.” 

 

” För att hon inte  kunde suga pga. tungbandet, när det klipptes gick allt 

bra sen.” 
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Amningsinformation på MHV, BHV och BB 

Det var fler som hade fått amningsinformation från MHV år 2011 än år 

1993. Det fanns en signifikant skillnad i hur många som fått 

amningsinformation. Amningsråden på BB upplevde mammorna stämde 

bättre överrens med amningsinformationen från BHV och MHV år 2011 än 

år 1993. De flesta fick enhetliga råd under BB-tiden både år 1993 och år 

2011 (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Amningsinformation på MHV, BHV och BB 

 

 1993 

(n = 59) 

2011 

(n = 54) 

P-värde 

Fick du amningsinformation på 

MHV? 

  0.004 

Ja 27 40  

Nej 31 12  

Ej svarat 

 

  1   2  

Om ja, hur överensstämde 

amningsinformationen på MHV med 

den på BB? 

  0.001 

Inte alls   1   2  

Delvis 13 13  

Helt 12 27  

Ej svarat 

 

33 12  

Hur överensstämde 

amningsinformationen på BHV med 

den på BB? 

  0.000 

Inte alls   1   5  

Delvis 22 14  

Helt 18 32  

Ej svarat 

 

18   3  

Fick du olika amningsråd på BB?   0.469 

Ja   2   5  

Nej 52 42  

Minns ej   4   6  

Ej svarat   1   1 

 

 

 

En del kvinnor uppgav i enkäten att de ej hade fått någon 

amningsinformation på MHV och BHV, men att de själva avböjt 

erbjudandet. Anledningen kunde vara att de kände att de ej behövde någon 
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information eller att de var svårt att ta in informationen just då. Några av 

kvinnorna uttryckte det såhär: 

 

” Hon behövde inte informera mig, kände mig trygg från första barnet.” 

 

” Fick endast grundläggande info, svårt att ta till sig då det känns som att 

det är långt till förlossningen.” 

 

En kvinna uttryckte att det var skönt att hon blev stöttad i sitt beslut att inte 

amma. 

 

” Sjuksköterska på BHV stöttade mig och sa att det var okej, när jag sa att 

jag inte orkade med intensivamning, hormonnässpray, bröstpump mm. 

denna gången. ” 

 

De flesta kvinnor i enkäten upplevde att amningsinformationen var bra. 

Några få upplevde dock att amningsinformation och amningsråd på BB var 

olika eller att de ej fick tillräckligt med information. I kommentarerna 

framkom att kvinnorna själva behövde be om hjälp vilket uttrycktes både 

positivt och negativt. 

 

” Jag var nöjd och hade jag behövt hjälp så hade jag säkert fått det.” 

 

”Ibland sa personalen olika saker och därför svårt att veta hur det skulle 

vara.” 

 

” Hade önskat mer info, var själv tvungen att säga till.” BB 

 

Partnern involverad/BB-tiden 

År 1993 var det 19 (n = 59) partners och år 2011 var det 21 (n = 54) partners 

som var med vid amningsinformationen på BB, p = 0.175. Tolv kvinnor år 

1993 och elva kvinnor år 2011 har svarat att de ej minns om partnern var 

med vid amningsinformationen på BB. År 1993 var det fem kvinnor som ej 

svarade på frågan.  År 1993 var det 59 (n = 59) partners och år 2011 var det 
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49 (n = 54) partners som var med vid något amningstillfälle på BB, p = 

0.057. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde 

partner och amning/amningsinformation.  

 

En del par upplevde att personalen på BB enbart vände sig till kvinnan vid 

information. 

 

” Vi upplevde att en sköterska inte brydde sig om min sambos synpunkter 

eller frågor. Hon var enbart vänd mot mig, trots att det var min sambo som 

ställde alla frågorna.” 

 

” Min man tyckte att de bara vände sig till mig och till barnet. Vid 

informationen vi fick innan hemfärd tittade sköterskan aldrig på min man 

utan pratade bara till mig. Han kände sig oviktig och utanför. Borde tänka 

på att hjälpa även pappor, in i detta nya som sker när man blivit förälder” 

 

Amningsstöd hemma 

Frågan om stöd fanns bara med år 2011. Majoriteten av kvinnorna, 47 (n = 

54) var nöjda med amningsstödet hemma de första dagarna. Tre var ej nöjda 

och fyra kvinnor svarade ej. De flesta kvinnor, 41 (n = 54), upplevde stöd 

från partnern. Det var 41 (n = 54) kvinnor som upplevde att de inte fick 

något stöd från barnmorska på BB, 37 (n = 54) kvinnorna upplevde att de ej 

fick stöd från sjuksköterska på BHV. Andra personer som uppgavs ge stöd i 

amning var väninna/syster och mamma/svärmor. En kvinna uttryckte att hon 

ej behövt något stöd hemma. 

 

” Har inte haft något / ej behövt. 

 

Kvinnorna hade olika uppfattning kring stödet under BB-tiden. En del var 

nöjda med att bli lämnade ifred och kände att de kunde be om hjälp vid 

behov. Andra kvinnor upplevde att de ej fick något stöd. 

  

” Lagom mycket kontakt med personal. Skönt att få vara ifred med andra 

barnet, man behövde inte så mycket stöd som med första barnet.” 
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” Kunde fråga om allt.” 

 

” Skulle behövt mer stöd på BB med amningen.” 

 

” Skitjobbigt att det hela tiden är olika personal som kommer in på rummet. 

Alla är duktiga på gott bemötande, men det gör mig osäker och utmattad att 

förhålla mig till så många personer när jag redan är fysiskt slut. Också 

skitjobbigt eftersom alla skulle klämma på mina bröst för att hjälpa till med 

amningen och bebisens suggrepp.” 

 

” Kanske att man blev aningens bortglömd med barn nummer två, fick inga 

spontana påhälsningar från personal som hörde om  allt var bra osv.” 

 

BB-tidens längd 

År 1993 stannade majoriteten av kvinnorna i tre dagar 44 (n = 59). År 2011 

stannade majoriteten av kvinnorna, 26 (n = 54) enbart i två dagar. Det fanns 

en signifikant skillnad, p = 0.000 i hur många dagar kvinnorna stannade på 

BB. Dock tyckte båda grupperna att BB-tiden var tillräckligt lång ur 

amningssynpunkt, p = 0.811. Resultatet visar att kvinnorna fick stanna på 

BB så länge de behövde. Dock framkom det i kommentarerna att en del 

kände att de borde stannat längre ur amningssynpunkt. 

 

” Det var skönt att känna att man fick stanna så länge man ville.” 

 

” Jag åkte hem för tidigt, mitt eget val. Gjorde fel med amningen först pga. 

det.” 

 

” Blir stressad av antalet personal som kommer in på rummet” (ville gått 

hem tidigare). 

 

” Valde själv att åka hem dagen efter förlossningen, lite dumt med facit i 

hand.” 
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Amningsproblem under BB-tiden och efter hemkomst 

I frågan om amningsproblem på grund av brösten fanns en signifikant 

skillnad, då det var fler som hade problem med amningen när de kom hem 

år 2011 än år 1993. Fler hade problem med mjölkstockning år 2011 än år 

1993 (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Amningsproblem under BB-tiden och efter hemkomst 

 

 1993  

(n=59) 

2011 

(n=54) 

P-värde 

Hade du några problem med 

amningen på BB? 

  0.505 

Ja 17 19  

Nej 41 35  

Ej svarat  

 

  1   0  

Har du haft några amningsproblem 

sedan du kom hem? 

  0.128* 

Ja 29 35  

Nej 30 19  

Ej svarat 

 

  0   0  

Vilka amningsproblem pga. bröst har 

du haft? ** 

  0.017 

För lite mjölk   4   7  

För mycket mjölk   2   1  

Såriga bröstvårtor   8   9  

Mjölkstockning    5 18  

Bröstböld    0   0  

Annat eller flera av ovanstående 

problem  

 

  9   2  

Vilka amningsproblem pga. barnet 

har du haft? ** 

  1.0* 

Dålig viktuppgång   6 11  

För kraftig viktuppgång   0   0  

Allergi hos barnet   0   0  

Annat eller flera av ovanstående 

problem 

 

  1   2  

*Fishers exact test. 

** Observera att de kvinnor som svarat ”annat eller flera av ovanstående 

problem” ej är inräknade i övriga svarsalternativ.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Detta är en tvärsnittsstudie vilket innebär att två populationer jämförs under 

ett undersökningstillfälle, det vill säga 6-8 månader post partum år 1993 och 

år 2011.  Tvärsnittsstudier brukar användas inom hälso- och sjukvård för att 

kartlägga befolkningens hälsotillstånd. Oftast är det en slumpmässig grupp 

av människor som besvarar en enkät med frågor om upplevd hälsa och 

ohälsa. I denna studie är det dock inte slumpmässigt utvalda kvinnor, de 

kvinnor som ingått i studien blev förlösta på Länssjukhuset i Kalmar och de 

behövde uppfylla inklusionskriterierna för att få ingå i studien. Genom att 

göra en tvärsnittstudie kan man mäta till exempel hälsoläget men inte 

kausaliteten, alltså man kan inte dra några slutsatser om orsakssambandet 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Att ett forskningsresultat är generaliserbart innebär att det ska kunna 

överföras på en annan, större population (Björk, 2011). I denna studie är 

urvalet litet, det är bara kvinnor med partus normalis eller kvinnor som fött 

barn med Apgarscore minst 9-10-10, som blivit tillfrågade. Dessutom 

exkluderades de, om mor eller barn insjuknat under BB-tiden. Därmed är 

resultatet i denna studie ej generaliserbart till en annan population men kan 

visa på tendenser. För att en studie ska ha hög extern validitet ska resultatet 

vara generaliserbart (Björk, 2011).  

Författarna anser att det är en styrka i studien att det är samma 

urvalskriterier och samma klinik, Länssjukhuset i Kalmar, år 1993 och år 

2011. Enligt Polit och Beck (2012) är det en styrka i studien att 

urvalsgrupperna är lika.  

 

Den interna validiteten sänks bland annat om urvalet är snedvridet och är 

därmed inte representativt för den valda populationen. Orsaker till att 

urvalet är snedvridet kan bero på bortfall (Björk, 2011). Ett visst bortfall är 

normalt vid alla enkätundersökningar. Inom hälso- och sjukvårdsområdet är 

det vanligt att bortfallet är lågt och kan ha en svarsfrekvens runt eller över 

80 procent (Ejlertsson, 2005). I denna studie är bortfallet större än förväntat. 
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Eftersom amning är ett känsligt ämne (Övling, 2010; Svensson och 

Nordgren, 2005) kan det vara så att de som valt att inte svara på enkäten inte 

ammar. Frågor som upplevs som känsliga kan vara svåra att få 

sanningsenliga svar på eller svar överhuvudtaget. En annan anledning till 

bortfallet kan vara att man som nybliven förälder är trött och lider av 

tidsbrist. Ejlertsson (2005) menar att trötthet, tidsbrist, och ointresse är 

faktorer som påverkar hur mycket kraft man lägger på att besvara enkäten. 

För att fånga upp de som ej har svarat i första omgången har två 

påminnelser skickats ut. Enligt Ejlertsson (2005) är två påminnelser 

optimalt vid postenkäter. Ju större ett bortfall är, desto större är osäkerheten 

vid tolkning av resultat, vilket leder till att generaliserbarhet och validitet 

sänks (Ejlertsson, 2012). Det interna bortfallet på de frågor som valts att 

jämföras är litet och är en styrka i studien. 

 

När enkäter används i studier har man svårt att kontrollera tillförlitligheten i 

förväg. Det är dock viktigt att försäkra sig om att de som ska besvara 

enkäten uppfattar frågorna på samma sätt som författarna. Det är därför av 

stor vikt att det finns instruktioner till enkäten. Frågorna ska vara 

formulerade på ett sådant sätt att det ej går att missuppfatta dem. Det går 

inte att mäta reliabiliteten på en enkät förrän man fått den besvarad. Först då 

kan man se om det är någon speciell fråga många har hoppat över, om de 

tillfrågade markerade fler alternativ än vad man frågat om, eller om en fråga 

missuppfattats (Patel & Davidson, 2011). Författarna valde att analysera de 

frågor som svarade på frågeställningarna i studien. Dessa frågor var korrekt 

ifyllda av kvinnorna.  

 

I 2011 års enkät var det utökat med fler frågor bland annat om stöd. 

Författarna har valt att ha med den frågan i resultatet trots att det inte går att 

jämföra med år 1993 vilket var syftet i studien. Detta på grund av att 

författarna anser att det är en intressant och angelägen fråga. 

 

Det uppstod praktiska problem under inmatning av data i SPSS vid fråga 29 

(se bilaga 2.). Data från år 1993 var redan inmatad och 2011 års data 

fortsatte att matas in på samma sätt. Detta innebar att de kvinnor som haft 
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mer än ett problem endast redovisas under svarsalternativet ”annat eller 

något av ovanstående problem, och ej under de specifika problemen i 

tabellen (se tabell 6.). Detta kan vara både ett bearbetningsfel eller ett 

rapporteringsfel. Bearbetningsfel innebär att data hanteras på ett sådant sätt 

att fel slutsatser dras. Rapporteringsfel kan bero på till exempel fel 

presentationssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Eftersom 

författarna ej haft tillgång till materialet från år 1993, förutom inmatningen i 

SPSS, har SPSS ej kunnat utformas annorlunda. Författarna anser dock att 

det framgår i tabellen men valde att förtydliga det. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att jämföra kvinnors erfarenheter av amning 6-8 

månader post partum mellan åren 1993 och 2011 på Länssjukhuset i 

Kalmar. Resultatet visar inte stora skillnader. De signifikanta skillnader som 

sågs i resultatet var frågorna kring exklusiv amning, amningsinformation, 

BB-tidens längd och amningsproblem. Resultatet tyder på att Länssjukhuset 

i Kalmar fortfarande följer BFHI:s riktlinjer. Fri amning uppmuntrades och 

extra vätska gavs bara på indikation.  

 

Det var fler som ammade exklusivt vid 6 månader år 2011 än år 1993. Detta 

skiljer sig från Socialstyrelsens statistik år 2010 (Socialstyrelsen, 2012) som 

visade att exklusiv amning vid 6 månader har sjunkit sedan år 1993. Kalmar 

län ligger nära riksgenomsnittet år 2010, statistik från år 1993 saknas (se 

tabell 1). Detta kan bero på att de kvinnor som ammar exklusivt är mer 

villiga att svara på en enkät om amning än de som inte ammar. Det kan även 

bero på att det är en signifikant skillnad i utbildningsnivå bland de kvinnor 

som valt att svara på enkäten. År 2011 var det fler som hade 

Högskola/Universitetsutbildning. Studier visar att kvinnor med högre 

socioekonomisk status och högre utbildning, ammar i större utsträckning 

(Flacking et al., 2007; Meedya et al., 2010). Författarna anser att det är 

möjligt att denna grupp är mer villiga att svara på enkäter då de är mer 

insatta i undersökningars betydelse. 
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Kvinnorna upplevde olikheter i amningsinformationen på MHV, BHV och 

på BB. År 2011 upplevde fler kvinnor än år 1993 att den information de fick 

överensstämde bättre mellan de olika instanserna. Författarna tror att detta 

beror på att MHV har utvecklats sedan år 1993. Bland annat kom 

”Hälsovård före, under och efter graviditet” (SOS 1996:7) under 1990-talet, 

som lade fokus på hälsovård under graviditet, föräldrautbildning och 

förlossningsförberedelse (SFOG, 2008). Även ett medicinskt basprogram i 

samband med graviditet utformades och revideras med några års mellanrum. 

Under besöken som ingår i basprogrammet ska barnmorskan samtala kring 

amning. Även under föräldragruppen brukar amning diskuteras (Santesson, 

2009). Författarna anser att det är bra med föräldragrupp då informationen 

vänder sig till både kvinnan och partnern. 

 

Det framkom i resultatet att flera av kvinnorna hade glömt om de fått 

information eller ej på MHV, eller att informationen gavs för tidigt i 

graviditeten då fokus för kvinnorna låg på förlossningen. Tillförlitligheten 

på svaren är sämre då kvinnorna ska svara på något som har hänt för länge 

sen, händelser som ligger nära tidsmässigt är lättare att minnas (Ejlertsson, 

2005). 

 

Majoriteten av kvinnorna år 2011 var nöjda med amningsstödet efter 

hemgång. De flesta upplevde att de hade stöd från sin partner. Däremot var 

det många som upplevde att de ej fick stöd från personal på BB eller BHV 

efter hemgång. Enligt studier är faktorer som påverkar amningen positivt till 

exempel att kvinnan har stark tillit till sin förmåga att amma samt har ett 

stort stöd (Meedya et al., 2010; Bai et al., 2009). Detta överensstämmer med 

begreppet empowerment som innebär att individen stärks av att ha stöd från 

omgivningen, och kan då uppnå större självkontroll, bättre självbild och 

ökad kunskap (Askheim, 2012). Andra faktorer som påverkar amningen 

positivt är att kvinnan är öppen för amningsstöd under de första 6 

månaderna (Dabritz et al., 2010). En svensk studie visar att kvinnor som 

hade en positiv upplevelse av amningsstöd ammade längre både bland 

förstföderskor och bland omföderskor (Ekström et al., 2003). I 

kommentarerna framkom det att en del kvinnor upplevde det som jobbigt att 



  
 

26 

det kom in ny personal hela tiden och att de aldrig hann bygga upp ett 

förtroende för någon av dem. Detta överrensstämmer med en svensk studie 

(Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010) där kvinnorna tyckte att det 

var viktigt med kontinuitet vid amningsstöd samt att hinna bygga upp ett 

förtroende för personalen. Det framkom även i kommentarerna att några av 

kvinnorna kände sig osäkra efter att ha träffat olika amningspersonal under 

graviditet, förlossning och under amningstiden. Författarna anser att det är 

vårdpersonalens jobb att se vilka som behöver extra stöd men det kan vara 

svårt att tillgodose allas behov, då en del av kvinnorna tyckte att det var 

skönt att ha mycket personal som tittade till dem och en del kvinnor ville 

vara ifred.  

 

Kvinnorna stannade längre på BB år 1993 än år 2011. Resultatet i denna 

studie stämmer överens med hur lång BB-tiden var år 1993 och år 2011. När 

1993 års studie påbörjades startades Familje BB. Vårdtiden på Familje BB 

var tre dagar. År 2011 var BB- tiden i snitt två dagar för vaginalförlösta 

(Carlsson & Lännqvist, 2012). En del av kvinnorna år 2011 uppgav i 

enkäten, i delen för egna kommentarer, att de själva valt att åka hem tidigare 

men att de i efterhand gärna hade stannat längre ur amningssynpunkt. BFHI 

är baserat på tio steg varav det tionde steget innebär att man ska stötta 

nyblivna mödrar även efter att de lämnar sjukhuset. Saadeh (2012) skriver i 

sin studie att det behövs information och stöd även innan hemgång då allt 

fler stannar kortare tid på sjukhus, ibland bara sex timmar innan de åker 

hem. Vetenskap har visat att mor-till-mor grupper kan hjälpa kvinnorna att 

lägga grunden för en bra amning och då framförallt exklusiv amning i 6 

månader. Författarna anser att det i dagens samhälle är viktigt med 

uppföljande stöd från vården då många idag bor långt ifrån sina nära 

anhöriga, som förr var ett stort stöd för de nyblivna föräldrarna. Dagens 

samhälle innefattar även invandrare som kanske inte kan det svenska 

språket och som kanske har fått lämna familj och släkt i sitt hemland. Dessa 

grupper samt de med låg socioekonomisk status anser författarna behöva 

extra uppföljande stöd (Saadeh, 2012). 
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Resultatet i denna studie visade att det var fler kvinnor som hade problem 

med amningen år 2011 än år 1993. Författarna anser att en anledning kan 

vara att kvinnorna går hem tidigare från BB idag och därmed inte hinner få 

tillräckligt med stöd eller etablera en amning under BB-tiden. Om kvinnan 

stannar längre på BB hinner hon få mer stöd och bli mer stärkt i sin roll som 

ammande kvinna. Kvinnor som går hem tidigt från BB och som ej ammat 

tidigare kan uppfatta sina spända och ömma bröst som mjölkstockning 

medan de kvinnor som stannar längre på BB får information om att detta 

tillstånd är normalt. Det framkom i kommentarerna att några kvinnor ansåg 

att de fick problem med amningen på grund av att de åkt hem från BB för 

tidigt. Författarna anser också att kvinnorna idag söker mer information, på 

framförallt Internet, och därmed ökar medvetenheten om sjukdomar och 

problem. En svensk studie visar att gravida kvinnor i stor omfattning söker 

information på Internet men att kvinnorna sällan diskuterar informationen 

med barnmorskan (Larsson, 2009). Författarna anser att, läsa om alla 

problem som kan uppkomma kan skapa stress, oro och rädsla. Kanske söker 

dagens kvinnor hellre information på Internet än frågar släkt och vänner, då 

författarna upplever att många anser Internet vara en mer pålitlig källa. En 

del kanske inte har samma kontakt med familj och släkt som man hade förr. 

Därmed kan gammal och beprövad kunskap gå förlorad. Då medvetenheten 

ökar söker säkert fler vård för sina problem. Författarna tror att dagens 

kvinnor inte är rädda för att be om hjälp om de vill ha hjälp.  

 

Då resultatet visar att fler har amningsproblem och går hem tidigare år 2011 

än år 1993 anser författarna att uppföljande stöd efter hemgång behövs i 

större utsträckning än i dagsläget. Detta kan utformas i form av ”BB-på 

väg”, hembesök, amningsmottagning eller rutinmässiga återbesök, vardagar 

som helger. Dock är materialet i denna studie mycket litet och därför är det 

svårt att dra några slutsatser eller att generalisera på andra, större, 

populationer. 
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Konklusion  

Det var inte stora skillnader på kvinnors amningserfarenheter 6-8 månader 

post partum, på Länssjukhuset i Kalmar år 1993 och 2011. De signifikanta 

skillnader som sågs i resultatet var frågorna kring exklusiv amning, 

amningsinformation, BB-tidens längd och amningsproblem. Fri amning 

uppmuntrades och extra vätska gavs bara på indikation. Resultatet tyder på 

att BFHI fortfarande följs på Länssjukhuset i Kalmar. Kvinnorna upplevde 

att amningsinformationen stämde bättre överens mellan MHV, BHV och 

BB år 2011 än år 1993, samt det var fler som hade amningsproblem år 2011 

än år 1993. Dock kan inte detta resultat överföras till en annan eller större 

population så som hela Sverige.  

 

 

Framtida studier 

Det skulle vara intressant med ytterligare studier för att se om BFHI 

konceptet följs i resten av Sverige. På så sätt kan brister upptäckas och 

åtgärdas för att öka amningsfrekvensen och även öka kunskapen bland 

personal som jobbar med amning och amningsfrågor. 
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Bilaga 1. Försättsblad enkät 
 

 

 

 

 

Kalmar den 25 april 2012 

 

 

 

 

Till Dig som deltog i enkätstudien på BB-avd under hösten 2011. 

 

Enkätstudien håller nu på att sammanställas och under maj månad kommer 

Linda och Hanna att presentera sin magisteruppsats. 

 

På BB fick vi genom muntlig överenskommelse lov att skicka hem en enkät 

till Dig ca 6 – 8 mån efter förlossningen.  

 

Med denna enkät, som Du nu håller i Din hand, vill vi utvärdera amningen, 

upplevelsen av BB-tiden samt tiden efter hemgång från BB.  

 

Det är helt frivilligt att delta i utvärderingen. Alla svar behandlas anonymt 

och registreras endast på löpnummer. 

 

Tack för din medverkan!  

För ytterligare information kring studien går det bra att kontakta oss:  

 

Marie Oscarsson, Karin Holmberg,  

Leg barnmorska Leg barnmorska 

Lektor Universitetsadjunkt 

Linnéuniversitetet, Kalmar Linnéuniversitet, Kalmar 

Tlf: 0480 446080 Tlf: 070 5543919 

marie.oscarsson@lnu.se                          karin.holmberg@lnu.se              

 

 

 

mailto:marie.oscarsson@lnu.se
mailto:karin.holmberg@lnu.se
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Bilaga 2. Enkät 
 

      

              Löpnummer……….. 

                                                                                                        

1.     Hur gammalt är ditt barn idag?      ……….månader …………veckor 

 

 

2. Vilket datum föddes barnet?  …………?   

 

 

3. Hur har Du ammat /ammar Du Ditt barn: 

 

 

a) “helt” dvs barnet fick/får inget annat än bröstmjölk     antal veckor: …………… 

 

b) “huvudsakligen amning”, men barnet fick/får även       

      tex vatten, juice                                                            från vecka: …………….. 

 

c) “delvis amning” barnet fick/får även tex  

      bröstmjölksersättning, välling, moser                          från vecka: …………….. 

 

4. Om du inte ammar nu, hur gammalt var Ditt barn när Du slutade amma?                                                              

veckor: ………………… 

 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Hur kom det sig att Du slutade amma? ……………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.    Fick Du amningsinformation på Mödrahälsovården (MHV) ?     Ja             Nej 

 

       Om ja; hur överensstämde amningsinformationen Du fick på MHV med den Du 

       fick på BB?        Helt  □                  Delvis □                 Inte alls □ 
 

       Kommentar:………………………………………………………………………. 

 

       ……………………………………………………………………………………. 

 

6.  Hur överensstämmer amningsinformation Du får på Barnhälsovården (BHV) med 

den du fick på BB?  Helt □             Delvis  □                Inte alls  □ 
 

  Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

        ……………………………………………………………………………………… 

 



  
 

III 

7. Fick du vid något tillfälle på BB så olika amningsråd att Du kände Dig villrådig? 

Ja □                 Nej  □                      Minns ej  □ 
 

Kommentar:…………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

8. Begränsade du tiden för Ditt barns sugning vid bröstet vid något tillfälle under 

BB-tiden?             Ja □                Nej  □              Minns ej  □ 
 

Om ja: på vems inrådan begränsade du barnets sugtid?............................................. 

 

Varför begränsades sugtiden?..................................................................................... 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

   9.  Ammade Du på bestämda tider på BB?     Ja □       Nej □       Minns ej □ 
 

 Kommentar:…………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

10. Blev Du uppmanad av personalen att ge bröstet också när Ditt barn troligen var mätt 

men bara ville suga och/eller då hon/han skrek och verkade ledsen? 

Ja □            Nej □                    Situationen uppstod aldrig □ 
 

Kommentar:…………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

11. Fick Ditt barn extra vätska på flaska eller kopp/sked vid något tillfälle på BB? 

Ja □            Flaska □         Kopp/sked  □         Nej □          Vet ej □ 
 

Om ja , varför?............................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

12. Fick Du tillräcklig hjälp med amningen av personalen på BB? 

Ja □                   Nej □                     Vet ej □ 
 



  
 

IV 

Kommentar:…………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

13. Var tiden på BB tillräckligt lång ur amningssynpunkt? 

Ja  □                 Nej □                    Vet ej  □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

14. Var Din partner med vid amningsinformationen på BB? 

Ja  □                 Nej  □                   Minns ej  □ 
 

Kommentar:…………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

15. Var Din partner med vid något amningstillfälle på BB? 

Ja  □                 Nej  □                  Minns ej  □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

16. Vägde Du barnet före och/eller efter amning på BB? 

Ja, ett flertal gånger □      Ja, någon enstaka gång  □           Nej □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

17. Ammade Du Ditt barn någon gång på natten på BB? 

Varje natt   □         Någon enstaka natt   □                     Nej  □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………                  

 

18. Kände Du Dig trött pga sömnbrist på BB? 

Alltid       □           Ibland    □          Aldrig    □         Kommer ej ihåg □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 



  
 

V 

19. Vilken salsstorlek låg Du på?                    1-bäddsrum   □ 

                         2-bäddsrum  □ 
 Kommentar:………………………………………………………………………….. 

 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

20. Hur tycker Du att det blev med Din sömn på BB? 

Sov för mycket □                    Tillräckligt  □                 För lite □  
 

Kommentar:…………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

21 Fick Ditt barn tröstnapp på BB? 

Nej □                 Ibland □                 Nästan alltid □             Minns ej □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

      

      Vem föreslog att barnet skulle ha napp?....................................................................... 

 

 

22 Har barnet använt tröstnapp sedan ni kom hem från BB? 

Nej □            Ibland □                 Nästan alltid  □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

23 Hur många dagar stannade Du på BB?........................dagar 

 

Jag hade velat gå hem tidigare, dvs efter……………timmar………..dagar 

 

Jag hade velat stanna längre, dvs totalt……………...dagar 

 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



  
 

VI 

24 Hade Du några problem med amningen på BB? 

Ja □          Nej  □ 
 

Om ja, vilket/vilka…………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

25 Har Du rökt under graviditeten? 

Ja □           Nej  □ 
Om ja, ungefär hur många cigaretter/ dag?......................................... 

 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

26 Har Du snusat under graviditeten? 

Ja □             Nej □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

27 Har Du rökt under amningsperioden?           Ja □                Nej □ 

 

Om ja, ungefär hur många cigaretter/ dag………………………….. 

 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

28 Har Du snusat under amningsperioden?        Ja □                 Nej □ 

 

Kommentarer:………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

29 Har du haft några amningsproblem sedan Du kom hem? 

□ Nej 

□ Ja 

□ För lite mjölk 

□ För mycket mjölk 

□ Såriga bröstvårtor 

□ Mjölkstockning 

□ Bröstböld 

□ Dålig viktuppgång på barnet 

□ För kraftig viktuppgång på barnet 

□ Allergi hos barnet 

□ Annat…………………………………………………………………………… 
 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

30. Är Du nöjd med det amningsstöd Du fått under de första dagarna hemma? 

Ja □        Nej  □  
Om ja, av vem/vilka har Du fått stöd? 
 □ Pappa/partner                                         □ Mamma/svärmor  

  

 □ Barnmorska på BB                                 □ Sjuksköterska på Barnhälsovården 

 □ Väninna 

 □ Övriga………………………………………………………………………… 

 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

31. Har barnet varit i stort sett friskt? 

Ja □                     Nej □ 
Om nej, vad har barnet haft för sjukdom?.................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



  
 

VIII 

32.   Har barnet haft kolik?              Ja □                  Nej  □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

33.   Har Ditt barn haft gulsot? (icterus)              Ja □                   Nej □ 
 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

. 

 

34.  Har Du använt/använder Du bröstpump hemma? 

Ja □                         Nej □ 
Om ja, varför?............................................................................................................. 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

35. Använde Du bröstpump på BB? 

Ja □                    Nej  □ 
 

Om ja, varför?.............................................................................................................. 

 

Kommentar:………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

36. Vad var bra med den BB-vård Du fick? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

37. Vad var dåligt med den BB-vård Du fick? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………... 



  
 

IX 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Övriga synpunkter på BB-tiden…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 



  
 

X 

 



  
 

XI 

 


