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Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt World Health Organization WHO:s  rekommendationer 

ska barn helammas till sex månaders ålder. Tillsammans med UNICEF 

utvecklades Baby Friendly Hospital med tio olika steg till en lyckad amning 

för kvinnoklinikerna att arbeta utifrån. Statistik från 2010 visar dock på att 

amningen minskar i Sverige.  

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra nyblivna mödrars erfarenheter 

av förberedelser och initiering av amning mellan tre kvinnokliniker.  

Metod: En enkät delades ut till mödrar på efterkontroll på MHV 

mottagningar i Kalmar Norr (n=, 74), Kalmar Söder (n= 134) och Blekinge (n 

= 98). För att anlysera data användes SPSS version 18. På kvalitativa 

normalfördelade variabler användes parametriska test Anova. På kvantitativa 

och kvalitativa snedfördelningar användes icke parametriska test Kruskal 

Wallis.  

Resultat: Ca hälften av de kvinnorna på de tre kvinnoklinikerna hade 

planerat att amma 6 månader och det var mer än hälften som ammade vid 

efterkontrollen. De skillnader som uppvisades mellan kvinnoklinikerna var 

kvinnornas upplevelser av stöd på MHV och BB. I Kalmar Norr upplevde 

mödrarna att de fick mest stöd på BB vilket var 86,8 % och Kalmar Söder 

77,1 %. Blekinge upplevde lägst stöd på BB 61,5%. På MHV i Blekinge 

upplevde mödrarna högst stöd 59,8 %, på MHV i Kalmar Norr 34,8% och 

Kalmar Söder 31,3 %. I Kalmar söder var det 75.9 % som använde tröstnapp, 

i Kalmar norr 79.5 % och i Blekinge 87.9 %. Internet var en källa där flest 

kvinnor sökte information.  

Slutsats: Kvinnorna upplevde varierande stöd genom vårdkedjan. Alla 

kvinnorna i studien ansåg att stödet minskade med tiden. Stöd är en viktig del 

till lyckad amning. 
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Nyckelord: 

 

Baby Friendly hospital, tio steg till lyckad amning, erfarenheter, amning, 

initiering. 
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Abstract 

Background: According to recommendations from World Health 

Organization children should be breastfeed until the age of 6 months. 

Together with UNICEF the WHO developed Baby Friendly Hospital with 10 

steps to successful breast feeding. That the clinics can work after. Statistics 

from 2010 shows that breast feeding is decreasing in Sweden.  

Purpose: The aim of this study was to compare recent become mothers 

experiences of preparation and initiation of breastfeeding from three different 

clinics.  

Method: A questionnaire was distributed to mothers on a postpartum 

checkup at MHV receptions in Kalmar North (n= 74), Kalmar South (n= 134) 

and Blekinge (n= 98). SPSS version 18 was used to analyze the data. On the 

qualitative normal divided variables was a parametric test Anova used. On 

the quantitative and qualitative uneven distribution was a non-parametric test 

Kruskal Wallis used.  

Results: Approximately half of the women who were asked had planned to 

breastfeed for six months. More than half of them were breastfeeding at the 

postpartum checkup. The differences between the woman´s experiences of 

support at MHV and BB were shown between the three clinics. In the north 

of Kalmar the mothers experienced that they´ve got the most support at the 

maternity hospital, which was 86,8 % and in the South of Kalmar it was 77,1 

%. Blekinge experienced the lowest support at Maternity hospital which was 

61,5 %. At the MHV receptions in Blekinge the mothers experienced the 

highest support 59,8 %, at MHV receptions in the North of Kalmar 34,8% 

and in the South of Kalmar 31,3 %. In the South of Kalmar it was 75,9 % 

who used pacifiers, in the north of Kalmar 79,5 % and in Blekinge 87,9. 

Internet was sources were the most women sought their information.  
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Conclusion:  The women experienced varying support through the 

continuum of care. All the women felt that the support decreased over time 

 

Keywords: 

Baby Friendly hospital, ten steps to successful breastfeeding, experience, 

breastfeeding, initiation. 
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Inledning 
 

Amningen minskar och det finns stora regionala skillnader i Sverige. Statistik 

från 2010 visar att amningen nått en nedåtgående trend och minskar från  

97 % när barnet är en vecka gammal till 87 % vid två månaders ålder vid 

helamning eller delvis amning. Amningen sjunker därefter ner till 75 % vid 

fyra månaders ålder, för att sedan minska avsevärt med barnets ålder och 

efter sex månaders ålder, då enbart 63 % helammades eller delvis ammades 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

World Health Organization (WHO) rekommenderar att barn ska helammas 

upp till sex månaders ålder. Barnet behöver ingen annan mat än bröstmjölk 

före sex månaders ålder. I bröstmjölk finns hela näringsbehovet som är 

anpassat för barnet och under amningen stärks anknytningen mellan mor och 

barn. Efter sex månader rekommenderar Livsmedelsverket och 

Socialstyrelsen att amningen kompletteras av näringsmässiga skäl, men 

amningen får gärna fortsätta upp till ett år eller längre och bröstmjölken får 

vara en del av kosten (Socialstyrelsen, 2010). För att detta ska kunna 

möjliggöras bör de blivande föräldrarna erbjudas anpassad 

amningsinformation under graviditeten samt förlossningen och det ska ske 

både individuellt och i grupp (Norén, Romin, Berglund, Collberg & Ideström, 

2008). Det finns kunskaper om Baby Friendly Hospitals (BFH) inverkan på 

hel och delamning men så vitt författarna vet finns ett fåtal studier kring 

mödrars erfarenheter av initiering av amning i relation till 10 steg till lyckad 

amning. Författarna vill därför undersöka nyblivna mödrars erfarenheter av 

förberedelse och initiering av amning, och jämföra detta mellan tre 

kvinnokliniker.  
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Bakgrund 
 

Baby Friendly Hospitals utveckling 

 

Utvecklingen av BFH skedde genom att UNICEF och WHO år 1991 tog 

initiativ till förbättringar inom amningsområdet. Detta kallades Baby Friendly 

Hospitals Initiativ (BFHI). Kvinnokliniker och mödrahälsovårdens (MHV) 

arbete har visat sig ha stort inflytande på blivande mödrar därför bestämde 

WHO och UNICEF 1991 att dessa enheter skulle bli centrum för 

amningsstöd och utvecklade Baby Friendly Hospital (UNICEF, 2010). Som 

grund till initiativet ligger de tio evidensbaserade stegen till lyckad amning 

(Hofvander, 2005). Efter en förfrågan från WHO och UNICEF år 1992 

bildades en nationell amningskommitté och en nationell expertgrupp 

sammansattes i Sverige för att kunna genomföra BFH s rekommendationer. 

Det fanns en rädsla för den nedåtgående spiralen i amningen och de 

konsekvenser detta medförde beträffande ekonomiska, sociala och 

medicinska aspekter (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009 ).  

 

Baby Friendly Hospital Initiative, (BFHI) grundar sig på 

Innocentideklarationen som innehåller mål på nationell nivå för att främja 

amningen. Dessa mål är att utse en grupp amningssamordnare, att ansvara för 

att de tio stegen till lyckad amning efterföljs av alla BB-avdelningar, att se till 

att den marknadsföring som finns av bröstmjölksersättning efterföljer den 

internationella koden, och att se till att det finns lagar stiftade angående skydd 

för rätten till amning för yrkesverksamma kvinnor (WHO & Fund, 1999). 

Innocentideklarationen har uppdaterats, reviderats och utökats vid flertalet 

internationella möten där personer som varit ledande inom området kring 

amning varit med (Kylberg, et al., 2009).  
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Det var 20 000 sjukhus i 156 länder som introducerade BFHI år 2009. I 

Sverige har förbättringsarbeten och vidareutbildning av personal på samtliga 

kvinnokliniker genomförts efter det att BFHI infördes (Kylberg, et al., 2009). 

 

Vår teoretiska referensram är de tio stegen till lyckad amning som innebär; 

1. Ha en skriven amningsstrategi/handlingsplan som rutinmässigt delges 

all hälsopersonal. 

2. Undervisa all berörd personal i nödvändig kunskap för att genomföra 

denna handlingsplan. 

3. Informera alla gravida och nyblivna mammor om fördelarna med 

amning och hur man upprätthåller amningen. 

4. Uppmuntra och stödja mammor att börja amma sitt nyfödda barn vid 

barnets första vakenhetsperiod, vilket vanligen sker inom två timmar. 

5. Visa mammor hur de ska amma och upprätthålla amningen även om de 

måste vara åtskilda från sina barn. 

6. Nyfödda barn ska inte ges mat och dryck utöver modersmjölk, såvida 

det inte är medicinskt indicerat. 

7. Praktisera samvård, tillåta mammor och barn att vistas tillsammans 

dygnet runt. 

8. Uppmuntra fri amning. 

9. Ge inte nappar till ammande spädbarn, varken sug- eller dinappar. 

10. Uppmuntra bildandet av amningshjälpsgrupper och sedvanlig kontakt 

med barnhälsovården genom att hänvisa mammorna till dem vid 

utskrivningen från sjukhuset/kliniken (WHO, 2009).  
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Det finns några hälsotillstånd hos mamman eller barnet då det 

rekommenderas att mamman inte bör amma antingen tillfälligt eller 

permanent. Det finns då medicinska skäl som ligger till grund för detta.  

Dessa skäl gäller ett fåtal mammor och deras spädbarn. Övervägs 

amningsuppehåll eller nedläggning av amning bör fördelarna, respektive 

riskerna med amning jämföras (WHO & Unicef, 2009). Enligt WHO:s tio 

steg till lyckad amning innehåller punkt nio att inte varken di- eller sug-napp 

skall ges till spädbarn. Dessa kan störa barnet i träningen att suga rätt på 

bröstet. En napp kan trösta barnet utan att ge föda och det kan leda till att 

amningstillfällena blir glesare vilket kan leda till minskad mjölkproduktion. 

Även barnets sugteknik blir annorlunda vilket kan leda till svårigheter med 

amningen. Svårigheter att tolka barnets hungerssignaler kan uppstå vid 

användning av napp (WHO, 2009). Men enligt Socialstyrelsen (2006) visar 

studier på att napp kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd när barnet 

sover och amningen är etablerad.  

 

Fördelar med amning för kvinnan och barnet 

 

Komplettering av bröstmjölksersättning utan medicinska skäl påverkar 

amningen negativt (Ekström & Widström, 2003). Ett nyfött barn får hela sitt 

näringsbehov uppfyllt med bröstmjölken och innehåller även tillväxtfaktorer. 

Barnets immunförsvar byggs upp och minskar därmed risken för infektioner 

genom specifika- och icke specifika immunologiska faktorer. Barnet skyddas 

även mot diarréer, övre och nedre luftsvägsinfektioner, öron- urininfektioner 

och neonatal sepsis. Det har visats att helamning skyddar mot att barnet 

utvecklar allergier, astma och atopiska eksem. Sjukdomar som diabetes, 

fetma och högt blodtryck kan också förebyggas av amning (Ransjö- 

Arvidsson, Sjödin & Widström, 2010).  
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Amningen ger barnet jämfört med bröstmjölksersättning både korta- och 

långsiktiga fördelar ur ett hjärt och kärlperspektiv. Observationsstudier som 

har undersökt långsiktiga fördelar har funnit starka bevis för lägre kolesterol i 

barnets blod (Owen, Whincup & Cook, 2011). För kvinnan skyddar 

helamning delvis mot en ny graviditet, minskar risken för bröst- och 

äggstockscancer senare i livet. Amningen påskyndar även viktnedgång och 

minskar risken för övervikt (WHO, 2009).  

 

Inom en halvtimme efter förlossningen ska nyblivna mödrar ha sitt barn hud 

mot hud för att barnet ska få chansen att göra sugförsök vilket främjar 

amningen. Den tidiga kontakten är mycket viktig för anknytningen (WHO, 

2009). Barnet börjar direkt leta efter mammans bröst och suga på bröstvårtan 

om det efter födseln läggs hud mot hud på mammans bröst. Under denna 

period koordinerar den nyfödda ögon- hand- bröst och mun rörelser och sug 

och rootingreflexen uppstår (Velandia, Matthisen, Uvnäs-Moberg, & Nissen, 

2010). Moderns lukt underlättar initiering av amningen genom att guida det 

nyfödda barnet till bröstvårtan och framkallar rootingreflexen som en viktig 

del i amningsbeteendet. Nyföddas attraktion vid lukten av bröstmjölk är ett 

grundläggande beteende som även finns hos alla däggdjur. Det nyfödda 

barnet har ett mycket känsligt luktsinne och kan skilja på lukten av sin 

mammas bröstmjölk från lukten av någon annan kvinnas bröstmjölk (Yildiz, 

Arikan, Gözum, Tastekin, & Budancamanak, 2011).  
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Amningsstöd från vårdpersonal 

 

Det kan ta tid innan amningen etableras och amningsstarten kan dröja. Det är 

viktigt att vårdpersonalen skapar lugn och trygghet runt omkring mamman. 

Genom att se helheten, barnets beteende och hur mamman/paret mår kan 

vårdpersonalen stödja och vägleda på bästa sätt. Uppmuntran och att belysa 

det som är bra är en stor del i att stötta. Mamman är extra känslig vid 

amningsstart det är därför viktigt att vårdpersonal tänker mycket på hur de 

uttrycker sig. Redan under besöken på MHV bör barnmorskan fråga om vad 

kvinnan har för förväntningar på amningen och erfarenheter för att kunna 

fånga upp och förebygga problem (Widström, 2009).  

 

I en nationell studie om föräldrarnas erfarenheter av amningsinformation 

framkom att föräldrarna fick bra information, och att föräldrarna var måna 

om att vilja göra rätt, men saknade rent praktiskt hur de skulle utföra 

amningen på ett korrekt sätt (Craig & Dietfch (2010). Alla mödrar bör 

erbjudas en amningsobservation innan de går hem från sjukhuset. Under detta 

tillfälle sitter vårdpersonal ned och observerar barnets beteende vid bröstet 

samt hur barnet tar tag i bröstet. Under tiden kan föräldrarna ta upp frågor 

och funderingar. Det är viktigt att mamma och barn får möjlighet att vara 

tillsammans dygnet runt för att främja amningen och att partnern får delta i 

omvårdnaden av barnet. Barnmorskan ska lyssna på kvinnans egna kunskaper 

och utgå från den information kvinnan fått tidigare vid stöd i amning 

(Widström, 2009). I Ekström, Matthiensen & Widströms (2003) studie om 

sjuksköterskor och barnmorskor framkom faktorer som fokuserade på att 

göra det enkelt för mödrar att hantera sin amning. Det var viktigt att beakta 

och samtala med patienten om otillräcklig information och grundläggande 

amningskunskaper.  

  



 

  14 (57) 
 

Nyblivna föräldrars erfarenhet av amningsstöd 

Stöd och information från mammans sociala nätverk och professionella 

vårdgivare under och efter förlossningen var viktiga för framgång i 

amningen. Partnerns närvaro efter förlossningen visade också på samband 

med längre total amning. Dessutom om mamman själv blivit ammad länge 

visade på längre amningslängd(Ekström, Widström & Nissen, 2003). Studier 

visar även att kvinnor med högre utbildning ammar längre (Flacking, 

Hegberg Nyqvist & Ewald, 2007; Meedya, Fahy & Kable, 2010 ). BB och 

förlossningspersonalens stöd och information hade också stor betydelse för 

amningslängd och på den positiva upplevelsen av amningen pga. deras första 

kontakt efter förlossningen. Samtal med den ammande mamman samt att 

personalen bidrog med en miljö som gjorde det möjligt för familjen att bo 

tillsammans efter födseln vilket främjade amningen. Dessutom om 

personalen hade positiv inställning och kunskap gjorde att amningen 

främjades (Ekström, Widström & Nissen, 2003).  

 

Det är viktigt att alla mammor får stöd och hjälp i sin amning och erbjuds 

grundkunskap i ämnet. Arbetet börjar på mödrahälsovården, därefter ska 

barnmorskan på förlossningen skapa en så bra miljö som möjligt för 

amningsstarten. På BB ska amningen följas upp och personalen ska stödja 

och stötta. För att bibehålla amningen under barnets första sex månader finns 

barnahälsovården (BHV) för att stötta familjen. Mammans egna 

förväntningar och inställning till amning är centralt när barnmorskan ger råd 

om amning (Kylberg, Westerlund & Zwedberg, 2009). Det är välkänt att 

kvinnor är som mest lyhörda för barnets signaler precis efter födelsen. 

Möjligheten är även större att kvinnorna lyssnar mer aktivt på råd efter 

förlossningen och tar in den informationen de får av vårdpersonalen 

(Ekström, Matthiesen, Widström & Nissen, 2005). 
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Uppmuntran av amningshjälpgrupper 

 

Enligt steg tio i WHO:s tio steg till lyckad amning står att samordnare skall 

uppmuntra bildandet av amningshjälpsgrupper och sedvanlig kontakt med 

barnhälsovården genom att hänvisa mammorna till dem vid utskrivningen 

från sjukhuset/kliniken (WHO, 2009). Amningsstöd och tidig kontakt med 

olika stödgrupper är viktigt efter att barnet är fött. Amningsstöd har till 

exempel uppmärksammats vara bra för en fungerande amning, bra för att 

fånga upp svåra förlossningsupplevelser och för att upptäcka begynnande 

postpostpartumdepressioner. BHV har en framträdande roll och gör en stor 

förebyggande insats inom det ovan nämnda (Strevens, Fadl, Westergren, 

Knutson, & Ny, 2008). Ett annat exempel på amningsstöd är Amningshjälpen 

dit privatpersoner kan vända sig i frågor kring amning. Det är en ideell 

organisation som bedrivs av lokal- och länsgrupper som har stor erfarenhet 

kring amning. Amningshjälpen kan nås genom t.ex. telefon, mail och 

amningsbloggen (Amningshjälpen, 2012). 

 

Problemformulering 

 

Statistik visar att fler och fler kvinnor lägger ner sin helamning efter ca 4 

månader och smakportioner introduceras. För att kunna ge bra amningsstöd 

som blivande barnmorskor är det betydelsefullt att veta vilka erfarenheter de 

nyblivna mödrarna har. Det är därför intressant att ta reda på om det finns 

några skillnader i förberedelse och initiering av amning hos nyblivna mödrar 

mellan de tre kvinnoklinikerna Kalmar Söder (S K-r), Kalmar Norr (N K-r) 

och Blekinge (Bl).  

  

http://www.who.int)/
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Syfte 
 

Syftet med studien var att jämföra nyblivna mödrars erfarenheter av 

förberedelse och initiering av amning mellan tre kvinnokliniker.  

 

Metod 
 

Beskrivande forskning har syftet att observera, beskriva och dokumentera 

aspekter av en situation som den naturligt förekommer. Detta är ett sätt för att 

generalisera hypoteser och utveckla teorier. (Polit & Beck, 2008). I en 

kvantitativ studie ska forskaren förhålla sig objektiv till objektet och 

mätningar genomförs med standardiserade instrument (Forsberg & 

Wengström, 2008). År 2012 utförde två barnmorskestudenter Ericsson och 

Myrén en studie som undersökte nyblivna mödrars erfarenhet och initiering 

av amning i Blekinge. De utformade enkäter som delades ut vid 

efterkontrollen på 6 mödrahälsovårdsmottagningar (MHV) i Blekinge. Deras 

tillvägagångssätt och enkäter användes även vid denna studies genomförande. 

Men i denna studie jämfördes tre kliniker. 

 

Urval 

 

Studien genomfördes på tre kvinnokliniker, Kalmar Söder (11 mottagningar), 

Kalmar Norr (5 mottagningar) och Blekinge (6 mottagningar). Inkluderade 

var nyblivna mödrar som fött barn i slutet av 2012 och början av 2013 och 

kom på efterkontroll på kvinnohälsovårdsmottagningen 6-12 veckor 

postpartum mellan januari och mars 2013. De kvinnor som inte pratade 

svenska exkluderades. Den insamlade datan från Blekinge 2012 lades till och 

ingick i jämförelsen. 
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Enkätens utformning 

 

Frågorna i enkäten (se bilaga 2) är utformade efter WHO:s och UNICEFS 

amningsstrategi ”tio steg till lyckad amning” och utformades 2012 av Myrén 

och Ericsson. Frågor angående attityd och samhällspåverkan har lagts till. 

Bakgrundsdata över deltagarna i studien innefattade kvinnans demografiska 

område, obstetrisk data och barnets födelsedata. Frågor som berörde 

amningsförberdelser under graviditeten var exempelvis hur länge kvinnan 

planerade att amma, hur länge kvinnan och barnmorskan diskuterade amning 

på MHV samt om kvinnan och hennes partner gått i föräldragrupp.  

Deltagarna fick även frågor om vad de använde för informationskällor för 

inhämtning av information om amning och vad de och deras partner hade för 

inställning till amning under graviditeten. Det ingick också frågor om hur 

kvinnorna påverkats av närstående och/eller av attityder i samhället. Under 

området initiering av amning fanns frågor om första amningstillfället, första 

hudkontakten, vilken sorts hjälp och i vilken utsträckning kvinnan fick hjälp 

och om stödet var tillräckligt hos personalen på förlossningen och BB. 

Mödrarna tillfrågades om barnet fick bröstmjölksersättning, på vilken 

indikation samt om barnet använde tröstnapp. Slutligen tillfrågades om 

mödrarnas förväntningar och tvivel inför amningen.  

 

I kvantitativ forskning används två viktiga kriterier för att bedöma kvalité på 

studien. Dessa är reliabilitet och validitet. Reliabiliteten hänvisas till 

tillförlitligheten som är viktig i tolkning av resultatet i statistiska analyser 

(Polit & Beck, 2008). Hög reliabilitet visar på god överrensstämmelse mellan 

mätningarna med samma mätinstrument under olika tillfällen. Mätsäkerheten 

är hög (Forsberg& Wengstöm, 2008). Med validitet menas att resultaten är 

opartiskt, övertygande och välförankrat. Det avser ett mätinstruments 

förmåga att mäta det som ska mätas (Polit & Beck, 2008). 
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Det var 35 frågor med slutna svarsalternativ främst ja- och nej-svar samt 

flervalssvar med möjlighet till egna kommentarer på ett flertal av frågorna i 

enkäten. Ursprungsenkäten har validerats beträffande innehåll och relevans 

(Polit och Beck 2008). Yngve Hofvander, professor Emeritus tidigare chef 

för nationell barnhälsovård på Uppsala universitet som arbetat med området 

BFHI granskade frågorna och några små förändringar gjordes efter hans 

synpunkter. De tidigare barnmorskestudenterna Ericsson och Myrén testade 

enkäterna på kvinnor på en av mödrahälsovårdsmottagningarna beträffande 

användarvaliditet (Polit & Beck, 2008). Utefter dessa svar gjordes inga 

ändringar. Det tog ca15 minuter att besvara enkäten. 

 

Datainsamling  

 

Skriftlig information som innehöll studiens inklusions- respektive 

exklusionskriterier, hur bortfall ska dokumenteras och hur studien ska 

presenteras för deltagarna gavs ut till barnmorskorna på de olika 

mödrahälsovårdsmottagningarna (MHV). Barnmorskorna på respektive 

MHV ombads att dela ut enkäterna (se bilaga 3). Deltagarna gavs möjlighet 

att fylla i enkäten i väntrummet hos barnmorskan när de gjort sin 

efterkontroll. Den besvarade eller obesvarade enkäten lades i ett kuvert som 

förslöts av deltagaren själv och lades i en svarslåda. Med enkäten medföljde 

ett informationsblad (se bilaga 1) där det informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att det inte skulle påverka den kommande vården om kvinnan 

valde att inte delta. Deltagarnas svar var anonyma och gick inte att spåra till 

den enskilda individen. Författarna hämtade in enkäterna på några utvalda 

MHV och andra skickades via internpost till dessa. Enkäterna förvarades 

hemma hos en av författarna.  
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Etiskt övervägande 

 

Skriftligt godkännande gavs av verksamhetschef och chef för 

mödrahälsovården för norra länet samt södra länet. Svarslådan låstes in av 

barnmorskorna på MHV tills studiens ansvariga hämtade dem. Svaren som 

kvinnan lämnade var anonyma och kunde inte spåras till den enskilda 

individen. Enkäternas svar lästes enbart av forskargruppen och deras 

handledare. Kvinnan kunde känna sig tvingad att fylla i enkäten eftersom hon 

uppmanades att besvara den på MHV. Möjligheten att inte fylla i enkäten 

fanns då hon kunde lämna den blank i ett förseglat kuvert. Studien har 

godkänts av Etiska kommittén sydost, DNR EPK 102-2011. Ny förfrågan om 

etiskt godkännande för denna datainsamling gjordes 2013. Ingen ny ansökan 

behövde inkomma.  

Analys 

 

För att kunna analysera data från enkäterna användes programmet SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) version 18. Den statistiska 

signifikans nivån sattes till p<0,05. På kvantitativa normalfördelade variabler 

användes parametriska test Anova. På kvantitativa (och kvalitativa) 

snedfördelningar användes icke parametriska test Kruskal Wallis. De 

kommentarer som fanns valdes bort och analyserades inte.  
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Resultat 
 

På kvinnoklinik Kalmar Söder och Kalmar Norr föddes det 1671 respektive 

861 barn under år 2012. I Blekinge föddes det 1600 barn under 2011. I 

Kalmar Söder var det bokat 278 efterkontroller, Kalmar Norr 140 och i 

Blekinge128 under de aktuella månaderna.  

På kvinnoklink Kalmar Söder blev det inte dokumenterat hur många som 

valde att inte ta emot enkäten. På en MHV i Kalmar Norr var det 4 kvinnor 

som valde att inte ta emot enkäten och i Blekinge var det 5 kvinnor. 

Uppgifter om antalet kvinnor som uteblev från sin efterkontroll saknades i 

Kalmar Söder och i Kalmar Norr men i Blekinge var det 3 kvinnor. Alla 

enkäter i Kalmar Söder och Kalmar Norr användes i studien. I Kalmar Söder 

blev det 134, Kalmar Norr 74 och Blekinge 98 enkäter, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 48 % i Kalmar Söder, 53 % i Kalmar Norr och Blekinge 

76,6 %. Se tabell 1.  
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Tabell 1 Antal svarande på respektive MHV 

Mödrahälsovårdsmottagnings ort 

 

Antal svarande. andel i % på 

respektive kvinnoklinik 

 Antal svarande (%) 

Karlskrona. Trossö 14 (14.3) 

Karlskrona. Lyckeby 24 (24.5) 

Ronneby 15 (15.3) 

Karlshamn 19 (19.4) 

Olofström 10 (10.2) 

Sölvesborg 16 (16.3) 

Totalt i Blekinge 98 (100) 

  

Emmaboda   5 (3.7) 

Färjestaden 19 (14.2) 

Gudmundsgården 35 (26.1) 

Högsby   4 (3) 

Mönsterås 12 (9) 

Norrliden   5 (3.7) 

Nybro 22 (16.4) 

Smedby 12 (8.9) 

Södermöre 16 (12) 

Torsås   4 (3) 

Totalt i Södra Kalmar län 134 (100) 

  

Gamleby   8 (10.8) 

Hultsfred 19 (25.7) 

Oskarshamn 15 (20.3) 

Vimmerby 23 (31.1) 

Västervik   9 (12.1) 

Totalt i Norra Kalmar län 74 (100) 
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Tabell 2 Demografisk och Obstetrisk bakgrundsdata om deltagarna 

 

Bakgrundsdata 

 

 

S K-r 

 n=134 

N K-r 

n =74 

Bl 

n =98 

 

P-värde 

     

Paritet     0.106 

Förstföderskor  66 (49.3 ) 37 (51.4) 61 (62.9)  

Omföderskor  68 (50.7) 35 (48.6) 36 (37.1)  

Ej besvarade    0   2   1  

     

Moderns ålder     0.56 

Medelålder SD(5.089)  29.9 29.7 28.2  

Ej besvarade  23 12 18  

     

Nationalitet    0.647 

Svensk 124 (92.5) 65 (89) 88 (89.8)  

Annan   10 (7.5)   8 (11) 10 (10.2)  

Ej besvarade   0   1   0  

     

Utbildning     0.150 

Grundskola   3 (2.2)   7 (9.5)   4 (4.1)  

Gymnasium 62 (46.3) 37 (50) 49 (50.5)  

Högskola/universitet 69 (51.5) 30 (40.5) 44 (45.4)  

Ej besvarad   0   0   1  

     

Förlossningssätt     0.778 

Vaginal 121 (90.3) 64 (87.7) 86 (87.8)  

Sectio   13 (9.7)   9 (12.3) 12 (12.2)  

Ej besvarade 

 

  0   1   0  

Född graviditetsvecka     0.87 

Medelvärde SD (1.996)  39.4 40 39.3  

Ej besvarad    3   1   0  

     

Barnets ålder vid EK     0.003 

Medelåldersveckor SD(5.089)  10.6   9.0   8.4  

Ej besvarad   0   0   0  

     

Kön     0.616 

Pojke  70 (52.2) 37 (50) 54 (55.1)  

Flicka  62 (46.3) 36 (48.6) 43 (43.9)  

Tvillingar    2 (1.5)   1 (1.4)   1 (1)  

Ej besvarad    0   0   0  
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Bakgrundsdata över deltagarna 

 

Kvinnornas medelålder tillsammans på alla tre kvinnoklinikerna var 29,3år 

och det fanns ingen signifikant skillnad mellan de tre kvinnoklinikerna 

beträffande åldern. På alla tre kvinnoklinikerna var majoriteten av kvinnorna 

svenskfödda. Majoriteten på alla tre kvinnoklinikerna hade gymnasie- eller 

högskolekompetens och de flesta födde vaginalt. Gemensamt för alla tre 

kvinnoklinikerna var att kvinnorna var förlösta i fullgången tid efter 

gravv.37+0. Det fanns en signifikant skillnad gällande barnets ålder vid 

efterkontrollerna mellan de tre kvinnoklinikerna. Se tabell 2. 

 

Amning vid efterkontroll 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnoklinikerna men gemensamt 

för alla tre kvinnoklinikerna var att lite mer än hälften av alla nyblivna 

mödrar ammade helt vid efterkontrollen. (p = 0.098) se figur 1.  

Figur 1. Ammar helt vid efterkontrollen.( n = 301) 
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Amningsplanering under graviditet 

 

Det var ingen signifikant skillnad mellan kvinnoklinikerna vad beträffar de 

kvinnor som planerat amma helt i 6 mån. Cirka hälften av alla kvinnor på de 

tre kvinnoklinikerna hade planerat att amma i 6 månader (p= 0.534).  

Se figur 2.  

 

 

  
Figur 2. Amningsplanering under 

graviditet. (n = 302) 
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Amningsinformation av personal 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnoklinikerna gällande tiden 

för amningssamtal, deltagande i föräldragrupp samt amningsdiskussion på 

föräldragrupp. Se tabell 3. 

 

Tabell 3 Amningsinformation av personal 

 

 

S K-r  

 

N K-r 

 

Bl  

  

P-värde 

Amningssamtal 

med barnmorskan 

 

n = 130 

 

n = 74 

 

n = 98 

 

0.385 

30-60min 32 (24.6)   9 (12.2) 18 (18.4)  

20-30min 23 (17.7) 15 (20.3) 26 (26.5)  

10-20min 34 (26.2) 31 (41.9) 34 (34.7)  

Mindre än 10min 39 (30.0) 17 (23.0) 16 (16.3)  

Aldrig amningsprat   2 (1.5)   2 (2.7)   4 (4.1)  

     

Föräldragrupp 

under graviditet 

 

n = 130 

 

n = 74 

 

n = 98 

 

0.819 

Ja 66 (50.0) 33 (44.6) 47 (48.0)  

Nej 64 (48.5) 41 (55.4) 51 (52.0)  

     

Amningsdiskussion 

på föräldragrupp?  

 

n = 59 

 

n = 36 

 

n = 51 

 

0.131 

Ja 64 (85.3) 32 (84.2) 42 (89.4)  

Nej  10 (13.3)   5 (13.2)   2 (4.3)  

Minns ej   1 (1.3)   1 (2.6)   3 (6.4)  

     

     

 

Förhållningssätt till amning  

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan de tre kvinnoklinikerna 

gällande varken kvinnan eller partnerns inställning till amning. Se tabell 4. 
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Tabell 4 Förhållningssätt till amning 

 S-K-r 

 

N-K-r Bl P-värde 

Kvinnans 

inställning till 

amning under 

graviditeten 

 

 

 

n = 134 

 

 

 

n = 74 

 

 

 

n = 98 

 

 

 

0.237 

Positiv 125 (93.3) 64 (86.5) 90 (91.8)  

Negativ      2 (1.5)   1 (1.4)   1 (1.0)  

Varken positivt eller 

negativt 

    7 (5.2)   9 (12.2)   7 (7.1)  

 

Partners inställning 

till amning under 

graviditeten 

 

 

n = 134 

 

 

n = 73 

 

 

n = 98 

 

 

0.761 

Positiv 121 (90.3) 64 (87.7) 89 (90.8)  

Negativ     1   (0.7)   0 (0.0)    1 (1.0)  

Varken positiv eller 

negativ 

  12  (9.0)   9 (12.3)   8 (8.2)  

     

Kvinnans 

inställning till 

amning vid EK 

 

 

n = 134 

 

 

n = 74 

 

 

n = 98 

 

 

0.071 

Positiv 119 (88.8) 61 (82.4) 92 (93.9)  

Negativ      0 (0.0)   4 (5.4)   1 (1.0)  

Varken positiv eller 

negativ 

  15 (11.2)   9 (12.2)   5 (5.1)  

     

Partners inställning 

till amning vid EK 

 

n = 134 

 

n = 73 

 

n = 98 

 

0.667 

Positiv 119 (88.8) 63 (86.3) 89 (90.8)  

Negativ     0 (0.0)   3 (4.1)   2 (2.0)  

Varken positiv eller 

negativ 

  15 (11.2)   7 (9.6)   7 (7.1)  

     

Påverkan av 

närstående 

 

n = 133 

 

 n = 74 

 

n = 97 

 

0.642 

Ja, till att amma 41 (30.8) 20 (27.0) 32 (33.0)  

Ja, till att inte amma   1 (0.8)   0 (0.0)   1 (1.0)  

Nej, de har inte 

påverkat mig 

91 (68.4)  54 (73.0) 64 (66.0)  

     

Attityder till 

amning och 

samhällspåverkan  

 

 

n = 134 

 

 

n = 74  

 

 

n = 97 

 

 

0.356 

Ja, till att amma 35 (26.1) 14 (18.9) 27 (27.8)  

Ja, till att inte amma   1 (0.7)   0 (0.0)   0 (0.0)  

Nej, det har inte 

påverkat mig 

98 (73.1) 60 (81.1) 70 (72.2)  
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Amningsstöd av personal 

 

Det fanns signifikanta skillnader mellan de tre kvinnoklinikerna om var 

kvinnorna ansågs sig fått tillräckligt stöd i amningen av personalen. I Kalmar 

Söder var det 68.7 % och i Kalmar Norr var det 65.2% som inte ansåg att de 

fått tillräckligt stöd på MHV, medan det i Blekinge var 40.2%. Även stödet 

på BB visade på signifikanta skillnader mellan kvinnoklinikerna (p = 0.001) 

se tabell 5.  

 

Tabell 5 Amningsstöd av personal 

 S K-r 

 

N K-r Bl P-värde 

 

Amningshjälp på 

BB 

 

 

n = 131 

 

 

n = 72 

 

 

n = 96 

 

 

0.929 

Ingen hjälp alls 20 (15.3) 13 (17.8) 29 (30.2)  

Muntligt stöd/råd 70 (53,4) 35 (47.9) 25 (26.0)  

Hjälp att lägga 

barnet vid bröstet 

17 (13.0) 11 (15.1) 10 (10.4)  

Handgriplig hjälp 

med tag om bröstet 

och/eller barn 

24 (18.3) 13 (17.8) 32 (33.3)  

     

Amningshjälp av 

personal 

 

  n = 130 

 

  n = 72 

 

 n = 94 

 

0.064 

Varje 

amningstillfälle 

  6 (4.6)   8 (11.1)   5 (5.3)  

Mer än hälften av 

amningstillfällena 

15 (11.5)   6 (8.3)   7 (7.4)  

Ungefär hälften av 

amningstillfällena 

16 (12.3) 11 (15.3)   8 (8.5)  

Mindre än hälften 

av 

amningstillfällena 

64 (49.2) 31 (43.1) 42 (44.7)  

Inget 

amningstillfälle 

29 (22.3) 16 (22.2) 32 (34.0)  

     

Önskat mer hjälp n = 131 n = 72 n = 96 0.237 

Ja 22 (16.8) 15 (20.5) 25 (26.0)  

Nej 109 (83.2) 57 (78.1) 71 (74.0)  

     

Tillräcklig stöd på 

MHV 

 

n = 131 

 

n = 69 

 

n = 89 

 

0.000 

Ja 41 (31.3) 24 (34.8)  58 (59.8)  

Nej 90 (68.7) 45 (65.2)  31 (40.2)  
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Stöd på 

Förlossningen 

 

n = 131 

 

n = 68 

 

 n =97 

 

0.088 

Ja 69 (52.7) 27 (39.7)  55 (56.7)  

Nej 62 (47.3) 41 (60.3)  42 (43.3)  

     

Stöd på BB n = 131 n = 68 n = 96 0.001 

Ja 101 (77.1) 59 (86.8)  59 (61.5)  

Nej   30 (22.9)   9   (13.2)  37 (38.5)  

     

Stöd på BHV n = 131 n = 68  n = 97 0.630 

Ja 57 (43.5) 33 (48.5)  48 (49.5)  

Nej 74 (56.5) 35 (51.5)  49 (50.5)  

 

 

Tröstnapp och bröstmjölksersättning 

 

Kvinnorna i studien tillfrågades om barnet fått bröstmjölksersättning på BB. I 

Kalmar söder var det totalt 38.1% som fått bröstmjölksersättning vid ett eller 

flera tillfällen. I Kalmar norr var det 39.5% och i Blekinge 42.8%. (p = 0.205) 

I Kalmar söder var det 75.9% som använde tröstnapp, i Kalmar norr 79.5% 

och i Blekinge 87.9%. (p = 0.026) 

 

Informationshämtning om amning 

 

Internet var ett av de forum som flest av kvinnorna sökte information. I 

Kalmar söder var det 41.4%, i Kalmar norr 49.3% och i Blekinge 46.4%  

(p = 0.513). Familj/vänner kom som nummer två. I Kalmar söder var det 

30.8%, Kalmar norr 41.1% och Blekinge 38.1%, (p = 0.280) som sökte 

information hos sina vänner.  
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Metoddiskussion 

 

Urval  

 

Data insamlades under en tidsbegränsad period mellan v2- 14, år 2013. Hade 

tidsperioden varit längre kunde vi fått fler svarande vilket ger ett resultat som 

varit mer representativt för gruppen. En svarsfrekvens på 80 procent eller 

högre ger styrka åt enkätstudier. Barnmorskorna arbetar oftast ensamma på 

MHV och deras arbetssituation kan ha gjort att utdelning av enkäter glömts 

bort. Den låga svarsfrekvensen ses som en svaghet hos studien. En 

powerberäkning skulle kunna ha utförts för att få med tillräckligt många för 

att kunna generalisera resultatet i studien. Detta gjordes inte.  

Olika insamlingsmetoder används för att välja ut personer i kvantitativa 

studier. När forskaren vill göra en undersökning av patienter i sjukvården är 

konsekutivt urval relevant (Forsberg & Wengström, 2008) och det användes i 

denna studie. Alla kvinnor som kom på efterkontroll mellan v 2-14 år 2013 

var inkluderade i studien. De kvinnor som inte pratade svenska var redan på 

förhand exkluderade ur studien.   

Bortfall 

 

Vid användandet av enkäter som mätinstrument i en undersökning kan brister 

i administrationsrutinerna innebära en risk för externt bortfall som skall 

redovisas. I denna studie har det varit svårt att beskriva bortfallet och en av 

anledningarna har varit att det har glömts bort att dokumenteras av 

barnmorskan. Detta är ej unikt för denna studie utan studier visar att 

urvalsförfarandet när vårdpersonal delar ut enkäter inte alltid följs (Forsberg 

& Wengström, 2008).  
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Detta kan bero på att instruktionerna ej varit tydliga, eller att ett nytt moment 

kan vara svårt att få in som en rutin när det bara gäller under en begränsad 

period. Troligast är att arbetssituationen för personalen är tidspressad. I några 

få enkäter har deltagaren hoppat över vissa frågor både i bakgrundsdata och 

de följande frågorna vilket blev ett internt bortfall. Alla enkäter som samlades 

in användes i studien.  

 

Enkätens utformning 

 

För att en studies resultat ska vara tillförlitligt är det av stor vikt att det kan 

generaliseras över på andra grupper och omgivningar. Studier med stark 

reliabilitet och validitet har hög generaliserbarhet (Forsberg & Wengström, 

2008). Enkäten som ingick i studien har används tidigare och var granskad av 

professor Yngve Hofvander för att säkerställa enkätens innehållsvaliditet. 

Enkäten användes i studien som genomfördes under 2012 på deltagare i 

Blekinge vilket stärker reliabiliteten. Det ger styrka åt studien då enkäten inte 

används för första gången.  

 

Frågorna som ingår i enkäten var inte utformade av författarna av den här 

studien vilket kan påverka, men författarna har varit i kontakt med de som 

tidigare gjort studien samt haft samma handledare som hade kunskapen om 

enkäten. Detta styrker förfarandet. Det fanns vissa brister i enkäten 

exempelvis frågor som kunde uppfattas på olika sätt. Mätinstrumentet gav de 

svar som behövdes för att matcha studiens syfte. Eftersom denna studie hade 

samma tillvägagångsätt som den förra kan det ses som en styrka. 
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Etiskt övervägande 

 

Kvinnor som inte ammar och istället flaskmatar skulle kunna känna sig 

utanför pga. att de exkluderats i studien. Ett antagande är att enkäten kan 

påverka kvinnorna känslomässigt. De skulle kunna känna sig nedvärderade 

då amning generellt sätt är ett laddat ämne anser författarna. 

 

I enkäten var svaren anonyma och författarna anser därför att kvinnan kunde 

svara ärligt på frågorna. Eftersom enkäten kunde lämnas in blank fanns 

möjligheten för kvinnan att inte behöva berätta för barnmorskan om hennes 

inställning till deltagandet. Därmed kunde kvinnan ur etisk synpunkt känna 

sig anonym. 

 

Analys 

 

För att undvika fel som påverkar den signifikanta skillnaden bör 

gruppstorleken beräknas i förväg, en powerberäkning. Power är ett mått på en 

studies sannolikhet. (Forsberg & Wengström, 2008). Någon powerberäkning 

är inte gjord vilket är en svaghet i studien. Författarna ringde till enhetschef 

på MHV på de två klinikerna och fick uträknat hur många efterkontroller som 

skulle ske mellan v 2-14 under år 2013. Därefter trycktes det upp 390 

respektive 100 enkäter som delades ut till MHV.  

Svarsinmatningen gjordes i SPSS av författarna som inte använt programmet 

innan. Detta har medfört att vissa småfel har uppstått pga. den mänskliga 

faktorn. Men detta har inte påverkat det slutliga resultatet.  
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Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att jämföra nyblivna mödrars erfarenheter av 

förberedelse och initiering av amning mellan tre kvinnokliniker.  

Jämförelsevis visade inte studien någon signifikant skillnad mellan 

kvinnoklinikerna beträffande de kvinnor som planerat amma helt i 6 mån. 

Det framkom att lite mer än hälften av alla kvinnorna på två av 

kvinnoklinikerna som deltog i studien ammade helt vid efterkontrollen. 

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2010 om amning och föräldrars rökvanor 

var det 69 % av alla barn som vid två månaders ålder ammas helt i Sverige, 

vilket styrker vårt resultat. På kvinnoklinik Kalmar Norr däremot var det 

strax över 50 % som ammade helt vid efterkontrollen av kvinnorna i vår 

grupp vilket är ca 17 procentenheter under riksgenomsnittet. Vår grupp i 

Kalmar norr skiljer sig jämförelsevis med Socialstyrelsens rapport (2010) 

som visar att 82,35 % av kvinnorna ammade barnet helt eller delvis vid två 

månaders ålder.  

 

Majoriteten av vår grupp i Kalmar Norr hade gymnasiekompetens. Detta 

resultat tror vi kan ha påverkat utfallet av amningslängden. Studier som andra 

gjort visar att de kvinnor som ammar längre, har högre utbildning (Flacking, 

Hegberg Nyqvist & Ewald, 2007; Meedya, Fahy & Kable, 2010 ). Enligt 

statistiska centralbyråns statistik (2012) över utbildning, är det inom Kalmar 

län 20 % kvinnor som endast har treårig gymnasial utbildning, och 22 % hade 

högskolekompetens. I Blekinge län var det 19 % som hade gymnasial 

utbildning och 24 % som hade högskolekompetens. Genomsnittet för hela 

riket ligger på 20 % för de kvinnor med gymnasial utbildning och 28 % för 

de kvinnor med högskolekompetens.   
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Det skiljde sig signifikant mellan de tre kvinnoklinikerna angående 

amningsstödet av personal på MHV och BB. Detta kan bero på vilka 

grundförutsättningar det finns på de olika kvinnoklinikerna för att möta de 

olika behoven av amningsstöd för kvinnorna. I Kalmar finns till exempel 

amningsmottagning närliggandes vid BB och personalen kan utbyta hjälp 

med varandra kring amningsstöd eller lotsa kvinnorna dit både under BB-

tiden och efteråt vilket vi ser som en styrka. Detta finns inte på alla 

kvinnokliniker. De ammande kvinnorna i Kalmar Söder upplevde att de fick 

mest hjälp från BB. I Blekinge ansåg sig kvinnorna fått lika mycket hjälp på 

både MHV och BB. Däremot ansåg sig både kvinnorna i Norr och Söder att 

de inte fått tillräckligt stöd i amningen på MHV. Alla kvinnorna i studien 

ansåg att stödet minskade med tiden. Generellt sett skattade de flesta 

kvinnorna stödet lägst på BHV. Detta känns oroande eftersom steg tio i BFHI 

uppmuntrar till kontinuerlig kontakt med BHV för att de nyblivna mödrarna 

ska få stöd i sin amning.  

 

Ett samarbete mellan MHV, BB och BHV kan leda till bättre stöd för 

kvinnorna i amningen. Där finns det möjlighet till utbyte av erfarenhet och 

kunskap mellan personalen. Detta stöds av BFH:s tio steg till lyckad amning 

samt en studie av Ekström, Widström & Nissen (2003). De belyser att stöd 

från personal, partner och närstående har positiv inverkan på amningslängden 

och självförtroendet. Kronborg & Vaeth, (2009) menar att bekräftelse i 

början av amningen visat sig ha betydelse för kvinnorna.  
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På de tre kvinnoklinikerna upplevde den största delen av de nyblivna 

mödrarna att de fått hjälp av personal på BB mindre än hälften av alla 

amningstillfällena. Kan den hjälp de fått varit tillräcklig? Majoriteten av de 

nyblivna mödrarna önskade dock inte mer hjälp med amningen av personlen. 

Enligt Ekstörm, Guttke, Lenz & Hertfelth Wahn (2011) är tidig initiering av 

amning en viktig faktor för lyckad amning. Initieringen startades inom 24 

timmar hos 90 % av de deltagande mödrarna i studien. Studien visade även 

på att de kvinnor som träffat en barnmorska med mer utbildning inom 

amning under graviditeten, värderade stödet efter förlossningen högre. 

Kvinnorna rapporerade även en högre frekvens med amningstillfällen där de 

fått hjälp av personal under de första 24 timmar på BB. Detta kan ha berott på 

kvinnornas kunskap angående amningsrutiner. 

 

Uppmuntran och vägledning är en viktig del i stödet till mödrarna som 

bygger upp deras självtillit och deras förmåga att lyckas med amningen 

(Ekstörm, Guttke, Lenz & Hertfelth Wahn, 2011). Stöd är centralt i BFHI och 

ingår i många av de tio stegen. Vår studie visar att kvinnors erfarenhet av 

stöd vid initiering av amning skiljde sig mellan kvinnoklinikerna och mellan 

MHV, förlossningen, BB och BHV. Det här kan vara en vägledning var 

insatser bör initieras. Detta skulle gynna alla parter, dvs både sjukvården och 

de nyblivna mödrarna.  

 

Det var ett stort antal av mödrarna på alla tre kvinnoklinikerna som använde 

napp till sina barn. nappen introducerades alltifrån barnets första levnadsdygn 

till barnet var 3 månader. Enligt Kronborg och Vaelth (2009) bör napp 

undvikas de första veckorna efter födseln. Tidig nappanvändning skapar 

större risk för felaktig amningsteknik och nedläggande av amningen. 
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Enligt steg nio i BFHI ska inte nappar ges till ammande spädbarn. Detta kan 

vara svårt att efterfölja för personalen då föräldrarna själva kan ta med sig 

napp till kvinnokliniken. Ett antagande är att föräldrarna väljer att ta med 

napp till sitt barn för att lugna barnet, när de inte har möjlighet att på annat 

sätt ge tröst, eller för att hjälpa barnet att somna. Det kan även bero på att 

föräldrar har kunskap om att napp minskar risken för plötslig spädbarndöd 

och därför väljer använda napp. Personalen bör därför uppmärksamma 

föräldrarna på att nappen inte bör användas innan amningen är etablerad. 

Enligt Socialstyrelsen (2006) kan därför napp användas när barnet ska sova 

om amningen är etablerad.  

 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara hur vårdpersonalen ska kunna 

nå fram till de blivande ammande kvinnorna. Exempelvis skulle anpassad 

information främja amningen. Internet och familj var de källor där flest 

kvinnor sökte hjälp och information. Förslagsvis skulle alla inom vårdkedjan 

kunna använda sig av detta sätt delvis för att förmedla sig för att nå fram till 

sina blivande/nyblivna mödrar.  

 

Dessa 3 punkter anses uppsatsen tillföra: 

 Främja ett starkare samarbete mellan enheterna 

 Vetskapen om var kvinnorna upplevde sig få mest och minst stöd i sin 

amning 

 Utökad kunskap kring initiering och förberedelse av amning 
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Konklusion 

 

Denna studie visar på att mer än 50 % av kvinnorna ammade helt vid 

efterkontrollen på alla de tre kvinnoklinikerna. De tre kvinnoklinikerna 

arbetar alla efter Baby Friendly Hospitals tio steg till lyckad amning, och 

amningsstöd är en mycket viktig del i dessa steg. Stödet skiljer sig åt mellan 

kvinnoklinikerna. På alla kvinnoklinikerna fick under 50% av alla barn 

bröstmjölksersättning vid ett eller flera tillfällen på BB. Internet var ett forum 

där flest kvinnor sökte information om amning.  
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Bilaga 1 
Härmed tillfrågas Du som ammar- eller ger 

bröstmjölksersättning till ditt barn om deltagande i denna 

amningsstudie  

 

Varför görs studien?  

Syftet med vår studie är att jämföra nyblivna mödrars erfarenheter och 

initiering av amning mellan tre kvinnokliniker.  

Kalmar läns landsting och Kronobergs landsting är amningsvänliga landsting 

eftersom de arbetar utefter WHO´s riktlinjer ”Tio steg till en lyckad amning” 

men antalet kvinnor som ammar sina barn minskar visar studier. I vårt 

kommande yrke som barnmorskor vill vi kunna vara ett stöd för nyblivna 

mödrar i sin amning. Din erfarenhet är därför av stor vikt för oss och vi är 

tacksamma om du vill medverka i studien.  

 

Vilka vänder vi oss till och hur går studien till?  

Nyblivna mödrar som kommer till kvinnohälsovården för efterkontroll i hela 

Kalmar län mellan januari och mars 2013 kommer att få delta i studien 

genom att besvara enkät frågor. Deltagandet är frivilligt och anonymt, vill du 

inte delta kan du avstå utan att det påverkar din fortsatta vård. Efter ditt besök 

hos barnmorskan ber vi dig att fylla i enkäten i väntrummet och när du är klar 

lägger du den i kuvertet och försluter det, för att sedan lägga det i svarslådan i 

väntrummet. Om du inte vill delta lägger du den obesvarade enkäten i ett 

kuvert och försluter det och lägger i den i svarslådan. Enkäten tar upp frågor 

som berör ämnet amning men även frågor om din bakgrund och din 

förlossning tas upp. Det kommer att ta 15 minuter att svara på enkäten.  

Inga obehöriga kommer kunna ta del av dina enkätsvar och alla uppgifter 

behandlas så uppgifterna inte kan spåras till den enskilde individen.  Du 

godkänner att vi tar del av dina uppgifter genom att du besvara enkäten.  
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Redovisning sker på gruppnivå och ingen enskild person kan identifieras. 

Resultatet redovisas i en magisteruppsats. 

 

Tack för din medverkan!  

Om du vill ha ytterligare information kring studien kontakta oss:  

 

 

Handledare: 

Marie Oscarsson,   

Leg. barnmorska  

Lektor  

Tfn: 0480-44 6 80  

marie.oscarsson@lnu.se 

 

Nathalie Sigvardsson Linda Karlholm 

Barnmorskestudent  Barnmorskestudent 

Tfn:0733509286 Tfn: 0735989441 

ns222dq@student.lnu.se lk22fp@student.lnu.se 

 

 

Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet, Kalmar 

  

mailto:marie.oscarsson@lnu.se
mailto:ns222dq@student.lnu.se
mailto:lk22fp@student.lnu.se
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Bilaga 2 

Enkät 

Bakgrundsdata: 

Förstföderska  ☐ Omföderska  ☐ Ålder: …………. 

Utbildning: 

☐ Grundskola 

☐ Gymnasium 

☐ Högskola/universitet 

 

Var är du född? 

☐ Sverige 

☐ Annat land, vilket ………………………... och jag har bott i 

Sverige i ………år 

 

Förlossningssätt: 

☐ Vaginal förlossning 

☐ Kejsarsnitt 

 

Barnet fött i graviditetsvecka: ……………. 

 

Barnets ålder nu: …………veckor Kön:  Flicka  ☐   Pojke  ☐     

Tvillingar  ☐ 

 

Födelsevikt: …………gram Födelselängd: …………cm 
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Barnet ammas:  

☐ Helt 

☐ Delvis 

☐ Inte alls 

 

1. När du var gravid, hur länge planerade du då att du skulle amma 

barnet? 

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

☐ Amma helt i minst 6 månader utan att ge bröstmjölksersättning 

☐ Amma helt i 4 till 6 månader utan att ge bröstmjölksersättning 

☐ Amma helt i högst 4 månader utan att ge bröstmjölksersättning 

☐ Att redan från början amma delvis, d.v.s. att amma och ge 

bröstmjölksersättning 

☐ Jag planerade inte hur länge jag skulle amma 

☐ Jag var osäker på om jag skulle amma☐ Jag tänkte inte amma 

 

2. Hur mycket ammar du ditt barn nu? 

☐ Helt 

☐ Delvis 

☐ Inte alls 

Om” inte alls” vad är orsaken till att du inte ammar? 

…………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………… 
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3. Hur lång tid sammanlagt pratade du och din barnmorska på 

kvinnohälso-vårdsmottagningen om amning? (sätt kryss i den ruta 

som stämmer bäst in på dig) 

☐ 30-60min 

☐ 20-30min 

☐ 10-20min 

☐ Mindre än 10 min 

☐ Vi pratade aldrig om amning 

 

4. Har du gått i föräldragrupp under denna graviditeten? 

☐ Ja 

☐ Nej (gå vidare till fråga nr 6) 

 

5. Diskuterades amning vid någon föräldragruppsträff? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Minns inte 

 

6. Har du under graviditeten själv inhämtat information om 

amning? Vart har du isåfall hämtat informationen? (sätt kryss i 

den/de rutor som stämmer bäst in på dig) 

☐ Böcker 

☐ Tidningar 

☐ Internet 

☐ Familj/vänner 

☐ Har inte inhämtat information själv 
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7. Hur var din inställning till amning under graviditeten? 

☐ Positiv 

☐ Negativ 

☐ Varken positiv eller negativ 

 

8. Hur var din partners inställning till amning under graviditeten?  

☐  Positiv 

☐ Negativ 

☐ Varken positiv eller negativ 

 

 

9. Hur är din inställning till amning idag? 

☐ Positiv 

☐ Negativ 

☐ Varken positiv eller negativ 
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10. Hur är din partners inställning till amning i dag? 

☐ Positiv 

☐ Negativ 

☐ Varken positiv eller negativ 

 

11. Har dina närstående påverkat dig i din inställning till amning?  

☐ Ja, till att amma 

☐ Ja, till att inte amma 

☐ Nej, de har inte påverkat mig 

 

12. Har attityder i samhället påverkat dig i din inställning till 

amning? 

☐ Ja, till att amma 

☐ Ja, till att inte amma 

☐ Nej, det har inte påverkat mig 

 

13. Hade barnet hudkontakt med dig direkt efter förlossningen?(om 

nej gå vidare till fråga 17) 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Minns ej 

Kommentar: 

…………………………………………………………………………………

…. 
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14. Ungefär hur länge hade du hudkontakt med barnet direkt efter 

förlossningen? (sätt kryss i den ruta som stämmer bäst in på dig) 

☐ Mindre än 30 minuter 

☐ Mellan 30 - 60 minuter 

☐ Mellan 60 – 90 minuter 

☐ Mer än 90 minuter 

 

15. Hudkontakten med barnet avslutades när … (sätt kryss i den ruta 

som stämmer bäst in på dig) 

☐ 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 

…………………………………………………………………………….. 
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16. Hann barnet suga på bröstet innan hudkontakten med barnet 

avslutades? (sätt kryss i den ruta som stämmer bäst in på dig) 

☐ Ja, sög ordentligt 

☐ Ja, sög lite 

☐ Nej, men försökte 

☐ Nej, gjorde inga försök att suga 

☐ Jag hade i förväg bestämt mig att inte amma (gå till fråga nr 26) 

☐ Annat 

…………………………………………………………………………… 

 

 

17. Tog barnet bröstet själv vid första amningstillfället? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

18. Vilken hjälp fick du av personalen på förlossningen vid första 

amningen? (sätt kryss i den/de rutor som stämmer bäst in på dig) 

☐ Ingen hjälp alls 

☐ Muntligt stöd/råd 

☐ Hjälp att lägga barnet vid bröstet 

☐ Handgriplig hjälp med tag om bröst och/eller barn 
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19. Hur lång tid tog det innan barnet sög på bröstet första gången 

efter förlossningen? (sätt kryss i den ruta som stämmer bäst in på 

dig) 

☐ Mindre än 1 timme 

☐ Mellan 1-2 timmar 

☐ Mellan 2-4 timmar 

☐ Mellan 4-6 timmar 

☐ Mellan 6-12 timmar 

☐ Mer än 12 timmar 

 

20. Hur tycker du att det gick för barnet att suga vid första 

amningstillfället? 

☐ Mycket Bra 

☐ Bra 

☐ Dåligt 

☐ Mycket Dåligt 

Kommentarer: 

…………………………………………………………………………………

.. 
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21. Vilken hjälp fick du av personalen på BB med amningen? (sätt 

kryss i den/de rutor som stämmer bäst in på dig) 

☐ Ingen hjälp alls 

☐ Muntligt stöd/råd 

☐ Hjälp att lägga barnet vid bröstet 

☐ Handgriplig hjälp med tag om bröst och/eller barn 

 

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

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

☐ Varje amningstillfälle 

☐ Mer än hälften av amningstillfällena 

☐ Ungefär hälften av amningstillfällena 

☐ Mindre än hälften av amningstillfällena 

☐ Inget amningstillfälle 

 

23. Skulle du önskat att du fått mer hjälp av personalen med 

amningen? 

☐ Ja 

☐ Nej 

Om Ja, Beskriv den hjälp du önskat få:  

…………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 
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24. Upplever du att du fått tillräckligt stöd i amningen av 

personalen? (sätt kryss i den/de rutor som stämmer bäst in på dig) 

☐ Ja på: ☐ Kvinnohälsovårdsmottagningen 

  ☐ Förlossningen 

  ☐ BB 

  ☐ Barnhälsovården 

☐ Nej  

kommentar:……………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 

 

25. Upplevde du dig tillräckligt förberedd inför första 

amningstillfället?   

☐ Ja 

☐ Nej 

Om Nej, varför kände du dig inte tillräckligt förberedd?  

…………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 
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26. Har du varit åtskild från barnet efter förlossningen eller under 

tiden på BB? 

☐ Ja 

☐ Nej 

Om Ja, av vilken anledning var ni åtskilda?  

…………………………………………………………………………………

………………... 

 

27. Har ditt barn fått bröstmjölksersättning på BB? (sätt kryss i den 

ruta som stämmer bäst in på dig) 

☐ Ja vid 1-2 tillfällen 

☐ Ja vid 3-4 tillfällen 

☐ Ja vid fler än 4 tillfällen 

☐ Ja fick enbart bröstmjölksersättning 

☐ Nej har inte fått någon bröstmjölksersättning (gå vidare till 

fråga nr 30) 

 

28. Av vilken anledning fick ditt barn bröstmjölksersättning? 

Kommentar: 

…………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 
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29. På vilket sätt matades barnet med bröstmjölksersättning? 

☐ Nappflaska 

☐ Kopp 

☐ Sked 

☐ Spruta 

☐ Annat: 

……………………………………………………………………………. 

 

30. I vilken grad upplever du att personalen tog hänsyn och lyssnade 

på dig under BB-tiden? 

☐ Mycket hög grad 

☐ Hög grad 

☐ Låg grad 

☐ Inte alls 

 

 

 

31. Använder ditt barn tröstnapp? 

☐ Ja 

☐ Nej 

Om Ja, hur gammalt var barnet när det fick nappen första gången?  

…………………………………………………………………………………

…………........... 
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32. Har du någon gång tvivlat på din förmåga att amma? (sätt kryss i 

den/de rutor som stämmer bäst in på dig) 

☐ Ja, före barnets födelse 

☐ Ja, efter barnets födelse 

☐ Nej har aldrig tvivlat 

 

33. Har amningen stämt överens med de förväntningar du hade 

innan barnets födelse? 

☐ Ja 

☐ Nej 

Om Nej, vad är annorlunda mot vad du förväntade dig?  

…………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………

………………. 

 

34. Känner du till någon stödgrupp för amning? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

35. Har du haft kontakt med någon stödgrupp för amning? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

 
Hej! 

Mitt namn är Nathalie, jag och Linda är barnmorskestudenter. Vi gör en 

Magisteruppsats ang amning som vi presenterade för ett tag sedan. 

Här kommer enkäterna samt kuvert att lägga dem i.  

Enkäterna delas ut v2-14 till de nyblivna mammorna, för mer info se 

försättsblad till enkäterna. 

Enkäterna skickas därefter tillbaka till oss (via internpost till 

Gudmundsgården) 

 

Stort tack för att ni vill hjälpa oss med denna undersökning. 

Vid frågor eller om ni behöver fler enkäter eller kuvert är ni välkomna att 

höra av er till oss. 

 

God Jul och Gott nytt år 

 

/Mvh Nathalie Sigvardsson, Barnmorskestudent  

Tel: xxxx-xxxxxx, mail: xxxxxx 

 

Linda Karlholm, Barnmorskestudent 

Tel: xxxx-xxxxxx, mail: xxxxxx 

 


