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ABSTRAKT 

SYFTE: Syftet var att undersöka kvinnors erfarenheter av amning under barnets fyra 
första månader när de deltagit i amningsförberedande kurs under graviditeten.  

BAKGRUND: Amning ger hälsovinster för barnet genom att minska risker att 
drabbas av olika sjukdomar. För att lyckas med amning önskar kvinnorna stöd från 
omgivningen samtidigt som egna copingstrategierna har avgörande betydelse. 
Tidigare studier belyser utvecklingsbehov av amningsutbildningar.  

DESIGN: Retrospektiv tvärsnittsstudie där svaren på öppna frågor bearbetats med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

METOD: Trehundratre kvinnor svarade på amningshjälpens enkätundersökning 
september, 2012- mars, 2014. Alla kvinnor hade deltagit i amningskurs som erbjudits 
på 32 orter i Sverige. Data analyserade med kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats. 

RESULTAT: Resultatet presenteras som två teman och fyra subteman med 
tillhörande kategorier. Första temat ”stärkt självkänsla när amning fungerar, trots 
amningsproblem som behöver hanteras” med subteman ”Känna stolthet över 
fungerande amning” och ”lösa övergående amningsproblem” beskrev kvinnornas 
erfarenheter av fungerande amningar. Andra temat ”Förlorad självkänsla när amning 
är en ständig kamp” med subteman ”Kämpa med amning trots amningsproblem som 
fortsätter, vilket leder till avveckling” och ”Uppleva krossade förväntningar” som 
visade kvinnornas erfarenheter av misslyckade amningar.  

KONKLUSION: Flertalet kvinnor var hjälpa av att ha deltagit i en 
amningsförberedande kurs under graviditeten. Återkommande amningsproblem 
sänker kvinnans självbild och upplevelse av misslyckande. Barnsjuksköterskor som 
arbetar på barnavårdscentralerna har en viktig betydelse för kvinnor som behöver 
extra stöd med sin amning. Resurser bör satsas för att personal på 
barnavårdscentralerna ska ha uppdaterad amningskunskap och god förmåga att stödja 
vid amningsproblem.  
	
NYCKELORD: Amning, Amningsutbildning, Self-efficacy, Barnsjuksköterska, 
Stöd, Barnavårdscentralen 
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ABSTRACT 

To explore women’s experiences of breastfeeding four months after birth after having 
attended breastfeeding education during pregnancy.  
	
BACKGROUND: Breastfeeding provides health benefits for children. In order to 
succeed with breastfeeding, women need support from family and healthcare 
professionals, but their own coping strategies are crucial. Earlier studies highlight the 
need for further development of breastfeeding education.  
	
DESIGN: A retrospective cross-sectional study with qualitative approach using open 
questions to process the answers.  
	
METHOD:  Between September 2012 and March 2014, 303 women responded to 
Amningshjälpen’s survey. All women had participated in breastfeeding education. 
The data was analysed with qualitative content analysis with an inductive approach. 
	
RESULTS:  The result is presented as two themes and four subthemes with 
associated categories. The first theme, “Strengthened self-esteem when breastfeeding 
works, despite problems during breastfeeding”, with subthemes “Feeling pride from 
succeeding with breastfeeding” and “Solving breastfeeding problems”, described the 
experiences of women who succeeded with breastfeeding. The second theme, “Lost 
self-esteem when breastfeeding is a constant struggle” with subthemes “Struggling 
with breastfeeding, leading to decommissioning” and “Experiencing crushed 
expectations” described the experiences of women who were unsuccessful with 
breastfeeding.  
	
CONCLUSION: Participating in the breastfeeding education helped many women. 
Recurrent breastfeeding problems lower the woman’s self-esteem. Nurses have an 
important role in supporting women who breastfeed. Resources should be put into 
making sure that pediatric nurses’ education in breastfeeding is up to date, and that 
they have the ability to support women with breastfeeding problems.	
		
KEYWORDS: Breastfeeding, Breastfeeding education, Self-efficacy, Pedatric 
Nurse, Support, Child health services  
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Sammanställning  

 

Varför behövdes denna studie göras? 

- Amningstalen fortsätter att minska i Sverige och mer kunskap behövs om 

åtgärder som kan bidra till att fler kvinnor ammar.  

- Amningsutbildning under graviditeten kan vara ett sätt att öka andelen kvinnor 

som följer internationella och nationella rekommendationer om att ge enbart 

bröstmjölk i sex månader. 

- Annan förberedande kunskap efterfrågas av gravida kvinnor, och annan 

rådgivning efterfrågas till amningsstöd 

Vad är huvudfyndet i studien? 

- När kvinnorna var väl förberedda, fick önskat stöd och upplevde lyckad 

amning kände de sig stärkta i sitt självförtroende att klara amningen. 

- Vid känslor av ständig amningsmotgång upplevdes amningen som ett 

stressmoment som eskalerade, vilket ledde till att en del avslutade amningen.  

- Kvinnorna som behövde avveckla amningen kände i regel stor sorg över 

förlorad amning men även känslor av misslyckande, skuldkänslor och hade ett 

dåligt samvete. 

Hur kan uppsatsens fynd användas för att påverka praxis? 

- Sjuksköterskor som arbetar på BVC behöver fortbildning inom amning för att 

på ett uppdaterat och kompetent sätt kunna bistå nyblivna föräldrar med råd 

och stöd vid amning.  

- Vidare behövs mer information till sjuksköterskor på BVC om hur allvarligt 

nyblivna mammor kan beröras av inte få hjälp med en krånglande amning. 
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INLEDNING 
Världshälsoorganisationen (WHO, World Health Organization) rekommenderar 

uppfödning på enbart bröstmjölk, även kallat exklusiv amning, under barnets första 

sex månader. Sverige eftersträvar WHOs rekommendationer i samråd med 

livsmedelsverket (SLV) som förtydligande rekommendationerna om exklusiv amning 

2011 och förordar enbart bröstmjölk som föda under barnets första sex månader och 

därefter långsam introduktion till annan föda. Införandet av annan föda bör ske i 

kombination med amning eller bröstmjölksersättning under barnets första levnadsår 

eller längre. Sedan drygt tio år har amningen minskat i Sverige. Enligt Socialstyrelsen 

senaste amningsrapport från 2016 ammas drygt hälften av svenska barn i enlighet 

med WHO och SLVs rekommendationer (Livsmedelsverket, 2017; Socialstyrelsen, 

2016). Studier visar att amningsutbildning ökar amningsfrekvens och varaktighet. Tät 

uppföljning av amningen, framförallt under första månader, gynnar 

amningsfrekvensen och varaktigheten (Chan, Ip, & Choi, 2016; Küçükoğlu & 

Çelebioğlu, 2014; Hall, McLelland, Gilmour & Cant, 2014). 

BAKGRUND 

Svensk	amningshistoria	
Fram till andra världskriget ammas barnen av sin mamma eller av amma. Efter andra 

världskriget börjar bröstmjölksersättning att produceras och flaskuppfödning blir ett 

alternativ. Tilltron till naturvetenskapen är stark, och läkarna rekommenderar amning 

var fjärde timma för att barnet inte skulle skämmas bort och magen få vila. Resultatet 

av dessa råd blir att nyblivna mammor får minskad bröstmjölksproduktion, barnen går 

ner i vikt och bröstmjölksersättning rekommenderas istället. Amningsfrekvensen 

minskar drastiskt och i början av1970-talet ammar endast 35 % av alla mödrar. På 

1970-talet vänder nedåtgående trenden, mammorna börjar ifrågasätta läkarnas råd om 

amning och att barnen endast ska ammas var fjärde timma. Antalet ammande 

mammor ökar med hjälp av den nybildade föreningen Amningshjälpen (Weimers, 

2008). Sverige ansluter sig 1981 till WHO/UNICEF:s (United Nations International 

Children Emergency Fund) internationell kod med avsikt att främja och stödja amning 

och att marknadsföring av bröstmjölksersättning begränsas (WHO, 2015). Flera 

amningsvänliga sjukhus växer fram vilket innebär att amningen ska skyddas, främjas, 

stöttas och att de ska finnas nationella riktlinjer för att personalen ska ha stöd för att 
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uppnå ökad amningsfrekvens (WHO, 2014). År 2006 avslutas arbetet med att 

certifiera amningsvänliga sjukhus och därefter är det varje enhet eller sjukhus ansvar 

att främja amningen (Weimers, 2008). 

FN:s	barnkonvention	
FN:s barnkonvention är ett globalt juridiskt bindande avtal som står för barnens 

mänskliga rättigheter. Barnkonventionen består av fyra grundläggande- och 

vägledande principer som ska finnas i beaktning vid alla frågor rörande barn. En del 

av barnkonventionen belyser vikten av att föräldrar ska få undervisning om 

barnhälsovård samt amningslära. I Sverige är barnkonventionen ett styrdokument 

inom barnhälsovård (BHV) som bedriver arbetet utifrån barnens perspektiv (Unicef, 

barnkonventionen, 2014). 

WHO:s	tio	amningssteg	
De tio amningsstegen finns som underlag för hur vårdpersonal ska främja, underlätta 

och uppmuntra mammor/föräldrar till amning. Grundläggande för all vårdpersonal är 

att eftersträva att de har tillräckliga kunskaper i att kunna välja, följa och vara 

medvetna om de valda handlingsprogrammen för amning. Vårdpersonal ska kunna 

informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma, kunna visa 

hur man kommer igång samt upprätthåller amning, även om mor och barn behöver 

vara åtskilda från varandra. För att främja amningsetableringen ska barnet ges 

möjlighet att så snart läget är stabilt efter förlossningen att ligga hud mot hud hos 

mamman under en till två timmar. Personal ska uppmuntra mamman/föräldrarna att 

lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och vårdpersonal ska erbjuda 

amningshjälp om det behövs. För framgångsrik amningsetablering ska det nyfödda 

barnet inte erbjudas annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt 

motiverat. Samvård ska bedrivas genom att mammor/föräldrar och det nyfödda barnet 

ska vara tillsammans dygnet runt. Personal ska även uppmuntra mamman att amma så 

ofta barnet vill. Informera mammor/föräldrar om att det vid amningsproblem kan 

undvika att ge barn sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att 

underlätta att amningen ska komma igång. Personal ska uppmuntra och främja att det 

bildas stödgrupper för amning. Alla mammor/föräldrar ska informeras när det skrivits 

ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid amningsmottagning och 

BVC (Socialstyrelsen, 2014).	
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Hälsovinster	vid	amning	
Hörnell, Lagström, Lande och Thorsdottir (2013)  och Younes et al. (2015) 

presenterar i sina översiktsstudier fördelarna med amning ur ett hälsoperspektiv för 

barnen. Antikropparna som överförs från mor till barn vid amning stimulerar 

immunförsvaret hos barnet. Studierna styrker att amning minskar risken för barn att 

drabbas av mag- och tarminfektioner, akuta infektioner såsom feber och 

öroninflammation samt infektionsutlösta luftvägsbesvär. Att introducera gluten under 

tiden barnet ammas är gynnsamt för att inte utveckla intolerans, däremot har man inte 

kunnat bevisa att amning skulle skyddar mot andra allergier eller känsligheter (ibid.). 

I en annan litteraturöversikt visar resultatet att barn som ammas risken i mindre 

utsträckning att drabbas av typ-2 diabetes och fetma senare i livet (Horta, Loreta de 

Mola & Victora, 2015). 

Ammande	kvinnors	upplevelser	
Amning har stor betydelse för mor och barn i processen att lära känna varandra. 

Smärtsamma erfarenheter i den inledande fasen kan vara överväldigande för modern. 

Studien drar slutsatsen att det är viktigt att tidigt stödja och stärka modern i sitt 

amningsarbete och se behoven hos den nya familjen (Kronborg, Harder & Hall, 

2015). Majoriteten av alla mödrar i Sverige börjar amma, men ungefär en fjärdedel 

upplever svårigheter under de första veckorna som leder till att de avslutar amningen. 

I samband med amningsproblem och att avsluta amningen uttrycker mödrar krossade 

förväntningar, känsla av otillräcklighet för sitt barn samt att de känner sig avvikande 

från samhällsnormen och utsatt i kontakt med vårdpersonal. Resultatet visar att 

mödrar känner sig ensamma och vilse i sin mödraroll när amningen inte fungerar som 

förväntat (Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012).  

 En dansk studie undersöker mödrar som uppger att de vill amma, men som av olika 

anledningar avslutar amningen. Beslutet att avveckla amningen beskrivs som ett svårt 

beslut att fatta, men mödrarna har barnets hälsa och välbefinnande i främsta focus för 

det beslut som hon fattar. Mödrarna upplever att de befinner sig i en utsatt position 

och får ofta lite förståelse från omgivningen. Vidare beskriver kvinnorna att de har 

svårigheter att förklara varför de ger upp amningen och känner oro för eventuellt 

nästkommande barn, hur de blir med amningen. Författarna betonar att det är viktigt 

att yrkesverksamma inom vården ger uppmärksamhet och stöd till mödrar som måste 

ge upp amningen (Larsen & Kronborg, 2013). 
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Amningsfrämjande	faktorer	
Amningsförekomsten och faktorer som främjar amningen är ämnen som engagerat 

många forskare runt om i världen de senaste åren. Studier visar olika gynnsamma 

strategier som till exempel att blivande föräldrar introduceras till amning redan under 

graviditeten. Identifierade områden som blivande föräldrar behöver utbildning inom 

är exempelvis vad amning innebär, amningsteknik samt amningens hälsoeffekter 

(Hannula, Kaunonen & Tarkka, 2008; Küçükoğlu och Çelebioğlu 2014). 

Amningsförekomsten främjas när föräldrarna ges möjlighet att enskilt och i grupp 

diskutera sina olika föreställningar. Efter förlossning kan praktiskt lärande med fördel 

genomföras och då ska fokus ligga på ett hands off lärande med föräldrarna, vilket 

innebär att vårdpersonal inte ska vidröra barn eller moder. Hands off i kombination 

med professionellt stödjande och uppmuntrande bemötande från vårdpersonal gynnar 

amningens varaktighet (Hannula, Kaunonen & Tarkka, 2008). 

Behovet av amningsstöd är individuellt och kan skilja sig mycket i komplexitet. 

Forskningsresultat visar att kvinnor som får professionell vägledning och stöd på 

individuell nivå känner sig uppmuntrad till fortsatt amning. Moderns eventuella oro 

och omgivningens motstridiga råd bör avhjälpas av vården. Genom individuell 

vägledning känner sig kvinnorna sedda och hörda vilket gynnar deras egne förmåga 

och kapacitet att lyckas med amningen (Kronborg, Harder & Hall, 2015; Hannula, 

Kaunonen & Tarkka, 2008). Utöver behovet av stöd och vägledning visar studien av 

Jager, Brodbent, Fuller-Tyszkiewicz och Skouteris (2013) att ett väsentligt samband 

påvisas mellan psykosociala faktorer och amningens varaktighet. Kvinnans 

självkänsla är en signifikant stark förutsättning för exklusiv amningsavsikt och 

amningens varaktighet. Även mödrarnas inställning till graviditeten, förlossning och 

amningsproblem visar betydelse för amningsavsikt och varaktigheten (ibid.). 

Omgivningens stöd är viktigt för få till en fungerande amning och återkommer i flera 

studier. Mest gynnsamt för alla kvinnor är kombination av den egna inställningen, 

självkänslan, det sociala stödet och uppmuntran från familj och vänner samt det 

samhällssociala stödet från exempelvis BVC och sociala medier, allmänna 

rekommendationer och acceptansen till offentlig amning. Däremot kan olika länders 

kulturella skillnader och förväntningar på kvinnan påverka behovet av stöd 

(Kronborg, Harder & Hall, 2015; Hauck, Blixt, Hildingsson, Gallagher, Rubertsson, 

Thomson, & Lewis, 2016; Williamson, Leeming, Lyttle & Johnson, 2012). 
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Forskning tyder på att barn som enbart ammas vid utskrivning från förlossning/bb 

ammas i större utsträckning vid två månaders ålder jämfört med de barn som får 

tillägg eller som vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning. Högutbildade kvinnor 

ammar i nästan dubbelt så stor utsträckning jämfört med lågutbildade. Studier menar 

att de finns även samband mellan föräldraledighetens varaktighet och hur länge 

barnen ammas (Smith, Hourihane, Kiely & Murry, 2015). I andra studier poängteras 

vikten av uppföljning av hur amningen fortgår. Uppföljningen ska ske i snar 

anslutning till förlossning samt regelbundet under första sex månaderna efter 

utskrivning från bb/neonatalintensivvården (Küçükoğlu & Çelebioğlu 2014; Hall, 

McLelland, Gilmour & Cant, 2014). Slutsatsen som dragits är att det behövs vidare 

forskning om problemlösning i tidigt skede av amningsprocessen vilket kan öka 

amningsfrekvensen (Hall, McLelland, Gilmour & Cant, 2014; Küçükoğlu & 

Çelebioğlu 2014; Smith, Hourihane, Kiely & Murry, 2015). 

Behov	av	amningsutbildning	
En studie gjord i Australien undersökte förstagångsföderskors avsikt att helamma sina 

barn de första sex månader. I resultatet framkommer de att kvinnorna känner ett starkt 

behov stöd från sin omgivning, vänner, böcker och internet eftersom informationen 

från hälso- och sjukvårdspersonal upplevs otillräcklig, och kommer sent i graviditeten 

eller är svårtillgänglig (York & Hoban, 2013). I Tang, Binns, Lee, Pan, Chen och Yu 

(2013) studie visar resultatet att amningsutbildning av personal och föräldrar ökar 

amningsfrekvensen och amningens varaktighet samt motverka användning av 

bröstmjölksersättning. De kvinnor som deltagit i förberedande förlossningskurs och 

får uppmuntrande amningsråd från personal är mera benägen att göra amningsförsök 

(ibid.).  

Enligt en brittiskstudie av Hinsliff-Smith, Spencer och Walsh (2014) vill forskarna 

skapa förståelse för kvinnors upplevelse av amning finner de att kvinnor upplever 

många omvälvande känslor i samband med amningsetableringen. Kvinnorna söker 

ofta stöd hos vårdpersonalen och de tillhör inte ovanligheten att svårigheter upplevs 

vid offentlig amning eller i närhet av vänner och familj. Trots goda intentioner om att 

vilja amma visar det sig att kvinnorna är dåligt förberedda inför svårigheter med 

amningen. Kvinnorna har förutfattade uppfattningar om att amningen ska vara 

naturlig och problem fritt vilket leder till att när de stöter på problem väljer de att 

övergå till bröstmjölksersättning. Efterfrågan om kontinuerligt amningsstöd och mera 
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realistiska amningsutbildningar finns hos kvinnorna. Studien visar även att gravida 

kvinnor har ett tydligt behov av utbildning med fokus på amningens verklighet och 

inklusive nyföddas beteende, vilket forskarna tror kan ha en betydande effekt på 

kvinnornas uppfattning om amning. I studien framkommer de även att vårdpersonal 

identifieras ha behov av lokala riktlinjer som följer de nationella, och ett samarbete 

önskas (ibid.). 

Förbättringskunskap	och	Self-Efficacy	som	teoretiska	referensramar	
Svenska sjuksköterskeföreningen (SSF) har anammat Institute of Medicine of the 

National Academies (IOM 2003) och Quality and Safety Education of Nurses (QSEN 

2005) beskrivning av sex kärnkompetenser som är betydelsefulla för samtliga 

professioner inom hälso- och sjukvård. Kärnkompetensen utgörs av det kunskaper och 

erfarenheter som professionen besitter (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijl & 

Öhlén, 2013.; Ekman &Norberg, 2013). Enligt SSF (2008) kompetensbeskrivning för 

barnsjuksköterskor ska behandling och omvårdnad ske utifrån senaste vetenskapligt 

uppdaterad och beprövad erfarenhet, med barnperspektiv i fokus (ibid.). 

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling ska ske kontinuerligt genom lärande 

förändringsarbeten av vårdprocesser och system. Vårdkvalitet ska följas upp i 

förhållande till patienter och befolkningsgrupp samt ska eftersträva ständigt förbättrad 

kvalitet (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijl & Öhlén, 2013). 

Enligt Bandura (1977) kan olika typer av behandlingar eller yttre påverkan förklara 

och förutsäga psykologiska förändringar i self-efficacy hos människor. Banduras teori 

beskriver hur individen utvecklar self-efficacy baserat på fyra erfarenheteskällor; a) 

En inre påverkan då människans egna erfarenheter av lyckade prestationer har störst 

inverkan; och b) Yttre påverkan när människan iakttar hur andra klarar prestationer, 

vilket kan inspirera och öka den enskildes self-efficacy. Ytterligare faktorer som 

påverkar den kognitiva processen av self-efficacy är bland annat; c) Uppmuntran och 

respons från andra människor samt d) den egna tilltron till att klarar av fysiska och 

psykiska anspänningar. Beroende av erfarenhetskällorna upplevs self-efficacy högre 

ju trovärdigare källan är. Ett samband ses mellan upplevd self-efficacy och 

beteendeförändringar vilket innebär att när personen utför en procedur självständigt 

med goda upplevelser ökar de personens self-efficacy. Personer med bra 

självförtroende och hög self-efficacy har en ökad förmåga att klara av en utmaning 

bättre jämfört med personer med lågt självförtroende och låg self-efficacy, som 
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tenderar att ha svårigheter att anamma positiv feedback (Bandura, 1977; Fossum, 

2007). 

Kvinnors upplevelse av amningsstarten är avgörande för hur den fortsatta amningen 

och dess upplevelse utvecklas. Nyblivna föräldrar behöver engagerad vårdpersonal 

som stöttar och vägleder kvinnan och barnet efter behov såväl som vid svårigheter. 

Majoriteten av svenska kvinnor påbörjar amning, men ca 25 % upplever 

amningsproblem under de första veckorna vilket leder till att amningen avvecklas. 

Litteraturgenomgången visar att kvinnor som ammar sina barn, utan tillägg av 

bröstmjölksersättning, har ett stort behov av stöd och uppföljning i nära anslutning till 

hemgång från förlossning/bb och under barnets första sex månader för att främjar 

amningens varaktighet. Ökad amningsfrekvens skulle leda till flertalet hälsovinster 

hos barn, kvinnor och familjer. Frågan är om amningsförberedande kurs kan bidra till 

att stärka kvinnor till att helamma i större omfattning? Således kan studie bidra med 

kunskap om hur amningsfrämjande utbildningsinsatser kan främja amningen och dess 

varaktighet.  

SYFTE 
Syfte med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter av amning under barnets 

fyra första månader när de deltagit i amningsförberedande kurs under graviditeten 

METOD 

	Design		

En kvalitativ-ansats valdes för studien då den lämpar sig för tolkning av texter kring 

upplevelser (Polit & Beck, 2014) och genomfördes med induktiv design där 

författarna förutsättningslöst analyserat deltagares fritextssvar med bibehållet kontext 

då innehåll skådats i sitt sammanhang (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). En 

retroperspektiv tvärsnittsstudie där en enkät med öppna och slutna svarsalternativ 

användes. I denna studie bearbetades enkätens öppna svar. Den induktiva 

textanalysen av deltagarnas fria kommentarer gjordes för att belysa deltagarnas 

upplevelser av amning de fyra första månaderna när kvinnorna deltagit i 

amningsförberedande kurs under graviditeten.  
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Urval		
Sensus är ett studieförbund som tillsammans med Amningshjälpen startade ett tre-

årigt projekt 2011, där de erbjöd en kostnadsfri amningsförberedande kurs för 

blivande föräldrar. Målet med kursen var att skapa större tillit till sin förmåga att 

amma när barnet hade fötts. Kursen innefattade fyra tillfällen och var totalt nio 

timmar lång. Kursledare var amningsrådgivare som godkänts av Amningshjälpen. 

Utbildningen innehöll information om amningsteknik, amningshormoner, bröstets 

anatomi och problem som kunde uppstå (Sensus, 2017; Amningshjälpen, 2017).  

Deltagarna i denna studie var kvinnor som under graviditeten deltagit i 

Amningshjälpens amningsutbildning via Sensus. Kursen genomfördes på 32 orter 

fördelat över hela Sverige. Information om amningskursen hade majoriteten fått via 

mödravårdscentralen, genom tidningsreklam, vänner, affischer och Amningshjälpen. 

Alla kvinnor erhöll under första träffen ett informationsbrev som innehöll 

samtyckesblankett för frivilligt deltagande i den datainsamling som planerades (bilaga 

1). Data samlades in vid tre tillfällen (Figur 1), men detta arbete baseras på den enkät 

som distribuerades och besvarades ca 4 månader efter barnets födelse.  

 

Figur 1. Rödmarkerad delen av figuren visar den delen av projektet där data för denna studie hämtats. 

Inklusionskriterier för att delta i denna del av studien var att ha deltagit vid alla 

kurstillfällen och besvarat enkäterna vid kursstart och sista kurstillfället på kursen 

under perioden 120901- 140401. Kvinnorna som avbröt kursen eller inte hade 

besvarat någon av de tidigare enkäterna exkluderades i denna fyra månaders enkät. 

Kurstillfälle	1	
Kursinnehåll:	
Grundläggande	
kunskaper,	Egna	
mål	och	
förväntningar,	
Bröstets	anatomi,	
Amningshormoner
,	Den	första	
amningen	och	
tillfälle	för	frågor.	
Enkät	1:		
Demograbiskdata	+	
Tillit	till	sin	
förmåga	att	amma.	

Kurstillfälle	2	
Kursinnehåll:	
Barnets	signaler,	
Utdrivningsreblexe
n,	Tillräckligt	stort	
tag,	
Amningserfarenhe
t	och	amningsstöd,	
Partner	och	
amning	och	tillfälle	
för	frågor.	

Kurstillfälle	3	
Kursinnehåll:	
Bröstets	utseende,	
Amningsställninga
r,	Handmjölkning,	
Amningshjälpmed
el,	Förvaring	av	
bröstmjölk,	Om	att	
bära	sitt	barn	och	
tillfälle	för	frågor.	

Kurstillfälle	4	
Kursinnehåll:	
Amningsrekomend
ationer,	Statistik,	
Amning	i	olika	
kulturer,	
Svårigheter	och	
lösningar,	Här	
binns	stöd	och	
hjälp,	En	bra	
amningsstart,	
Vidare	läsning,	
Barnkonventionen	
artikel	24,	
Kontaktuppgifter	
och	tillfälle	för	
frågor.	
Enkät	2:	
Tillit	till	sin	
förmåga	att	amma.	

Uppföljning	efter	ca	fyra	
månader	efter	barnets	

födelse	
Enkät	3	via	post:	

Tillit	till	sin	förmåga	att	
amma,	frågor	om	sömn	
och	mat	samt	öppna	

frågor	om	hur	amningen	
fungerat.	
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Uppföljningsenkäten skickades till 421 kvinnor och 303 besvarade enkäten, vilket 

innebar en svarsfrekvens på 72 %. Det lämnar 118 enkäter till bortfall (28 %). Av de 

303 deltagarna hade 160 kvinnor (53 %) lämnat skriftliga kommentarer om sin 

amning som bearbetats i denna studie. De kvinnor som valde att inte lämna skriftlig 

kommentar räknas som internt bortfall, 143 kvinnor (47 %).  

Datainsamling		
Kvinnorna informerades om uppföljningen och att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas närsomhelst vid första kurstillfället och innan några enkäter besvarades. 

Kvinnorna som lämnade sitt samtyckte till att delta svarade på enkäter vid tre tillfällen 

(se figur 1). När barnet var 4 månader från beräknat födelsedatum sändes 

uppföljningsenkäten per post till deltagarna, med följande frågeformulär ”Tillit till sin 

förmåga att amma och frågor om ditt barn och amning” (bilaga 2) med tillhörande 

skriftlig information om hur enkäterna skulle besvaras (bilaga 3). I denna studie har 

data samlats in ur fritextssvar rörande frågan ”hur kvinnorna upplever/upplevde 

amningen av sitt barn”.  En SMS-påminnelse skickades till de kvinnor som inte 

returnerade uppföljningsenkäten till Sensus. Författarna i denna studie fick 

forskningsmaterialet tillhanda via Amningshjälpen och Sensus. 

Etiska	övervägande		
Forskare ska respektera mänskliga rättigheter och grundläggande värden, vilket 

inkluderar deltagarnas självbestämmande och anonymitet. Deltagarna ska få rättvis 

behandling och deras privatliv skyddas (Polit & Beck, 2014; Sandman & Kjellström, 

2013). Inom forskningen finns fyra grundläggande krav som ska beaktas i all 

forskning som bedrivs. Genom informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet ska varje forskare värna om den enskilde deltagares rättigheter och 

värde (Vetenskapsrådet, 2014).  

Alla deltagande kvinnor i studien delgavs information från forskarna muntligen och 

skriftligen vid inbjudan till undersökningen. Kvinnorna delgavs också information om 

att deltagandet kunde avslutas vid vilken tidpunkt som helst och utan att de behövde 

förklara sig vidare för forskarna. Samtliga kvinnor i studien medgav sitt samtycke 

genom att skriva under samtyckesblanketten som erhölls tillsammans med 

informationen om forskningen och kursen. Genom att besvarade enkäter enbart 

märkts med koder och material med personuppgifter med korresponderande kod 
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förvarats inlåst har deltagarnas konfidentialitet bevarats. Originalmaterialet har aldrig 

varit tillgängligt för författarna av denna studie utan endast avidentifierade enkätsvar 

har hanterats. Materialet som delgivits forskarna för denna studie användes endast för 

forskningsändamål. Gällande nyttjandekravet har informationen enbart använts för att 

på ett så korrekt sätt som möjligt belysa brister och förbättringsområden inom det 

aktuella ämnet amning.  

Data	analys		

Samtliga enkäter behandlades gemensamt som en analysenhet. Analysarbetet började 

med att båda författarna läste igenom enkätsvaren för att finna en grov struktur i de 

skriftliga kommentarerna. Därefter identifierades meningsbärande enheter som 

svarades mot studiens syfte och dessas kondenserades till en kortare text. Det centrala 

innehållet i texten bevarades och abstraherades till en eller flera koder. Författarna har 

tagit hänsyn till meningsenhetens kontext. Utifrån koderna med liknande innehåll 

skapades kategorier, subteman och slutligen två teman som beskrev det latenta 

innehållet i data (Lundman & Hällgren- Granheim, 2012). Exempel på den stegvisa 

analysprocessen visas i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 
Meningsenhet Kondenserade 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Fick svamp i brösten tidigt 
och det förstörde mycket av 
amningsupplevelsen då det 
gjorde så jäkla ont att amma. 
Började ge ersättning då för 
att överleva 

Svamp tidigt som 
förstörde 
amningsupplevelse, 
övermäktigt, smärta, 
ersättning 

Bröst-/komplikationer 
smärtan övermäktig 

Avveckla helamning när 
amningsproblem fortsätter 

Upplever att BVC personal 
inte har tillräckligt 
uppdaterad kunskap om 
amning och har därför 
undvikit att prata med dem 

 

BVC behöver uppdaterade 
kunskaper för att ge stöd 

 

Kunskapsbrist Sakna stöd och kunskap 
hos vårdpersonal 

 

….slutade vi med amningen 
då barnet inte längre ville 
ha. Han blev arg/ledsen 
varje gång jag skulle lägga 
till och då kändes det så klart 
inte bra längre 

Barnet ville inte amma, 
arg och ledsen. 

Barnet vägra bröstet Hantera att barnet inte kan 
eller vill helammas  
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Trovärdighet	
Sanningshalten i resultatet handlar om giltighet, att kärnan lyfts, nyckelfynden och de 

typiska som avsetts att studeras och beskrivas också har beskrivits. Läsaren kan ges 

möjlighet att bedöma giltigheten genom citat som redovisas i resultatet och genom 

tydlig redovisning av urval och analysarbete. Överförbarheten bedöms av läsaren och  

är beroende av hur väl urval, deltagare, datainsamling, analys och kontext beskrivs, 

vilket ger en bild av hur väl det aktuella resultatet kan överföras till en annan kontext 

(Lundman & Hällgren- Granheim, 2012). I vår studie har vi redovisat citat från 

deltagarnas fritextsvar som ger läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten. Urval 

och analysarbete har noggrant förklarats i text och kan följas i figur och tabell, vilket 

bidrar till ge läsaren möjlighet att bedöma överförbarheten till annan kontext.  

Noggrannhet ökar tillförlitligheten i hela processen, t.ex. genom att alla författare 

deltar i analysarbetet, läser igenom allt material och verifierar sina ställningstaganden 

tillsammans vilket ökar tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren- Granheim, 

2012). I denna studie har författarna läst alla fritextsvar och genomfört analysarbetet 

tillsammans. Analysen är tydligt beskriven med exempel på analysprocessen vilket 

också stärker tillförlitligheten. 

 

RESULTAT 
Totalt deltog 160 kvinnor i enkätundersökningen. Medelåldern för kvinnorna var 30 

år, yngsta deltagaren var 20 år och äldsta var 45 år. Större delen var sammanboende 

eller gifta, mindre än en procent var ensamstående. Förstföderskor utgjorde 80 % av 

deltagarna och resterande hade ett eller flera barn sedan tidigare. De flesta kvinnor 

arbetade eller studerade innan graviditeten, sju procent hade ingen sysselsättning. 

Majoriteten (75 %) av kvinnorna var högskole-/universitetsutbildade, 23 % hade 

gymnasialutbildade och mindre än en procent var lägre utbildade än gymnasium. En 

översikt av resultatets teman, subteman och kategorier presenteras i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Översikt över studiens resultat 

	

STÄRKT	SJÄLVKÄNSLA	NÄR	AMNING	FUNGERAR,	TROTS	AMNINGSPROBLEM	
SOM	BEHÖVER	HANTERAS		
Majoriteten av kvinnorna uttryckt att amningsetableringen var som en ganska 

krånglig och tuff tid. Kunskaper som amningskursen gav har för flertalet av kvinnorna 

bidragit till att amningen kunde fortgå trots amningsbekymmer. När amningen 

etablerats och fungerade upplevdes amningsstunderna härliga. Temats ingående 

subteman ” känna stolthet över fungerande amning” och ”ha mysiga amningsstunder” 

skrivs nedan med respektive kategorier.  

KÄNNA	STOLTHET	ÖVER	FUNGERANDE	AMNING		
Kvinnor med lyckade amningserfarenheter upplevde amningen som väldigt mysig, 

praktiskt och relationsskapande med barnet. Känslor av tacksamhet och lycka bidrog 

till önskan om en långvarig amning. Kategorierna ”ha mysiga amningsstunder” och 

”vara tacksam och nöjd när amning fungerar” beskriver de erfarenheter som bidrog 

till att kvinnorna kände sig stärkta. 

TEMA SUBTEMA KATEGORIER 

Stärkt självkänsla när 

amning fungerar, trots 

amningsproblem som behöver hanteras 

 

 

Känna stolthet över 

fungerande amning  

Ha mysiga amningsstunder 

Vara tacksam och nöjd när amning fungerar 

Lösa övergående amningsproblem 

Känna trygghet i sina kunskaper 

Amningsmöten med vårdpersonal 

Bemästra problem och fortsätta amma 

Förlorad självkänsla 

när amning är en ständig kamp 

 

 

 

 

Kämpa med amning trots  

amningsproblem som fortsätter,   

vilket leder till avveckling 

 

 

Avveckla helamning när  

amningsproblem bara fortsätter 

Hantera att barnet inte kan eller vill helammas 

Sakna stöd och kunskap 

hos vårdpersonal 

Uppleva krossade förväntningar 

 

Hantera vacklande självförtroende  

Hindrad av egen sjukdom och ohälsa 
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Ha	mysiga	amningsstunder	
När amningen fungerade upplevdes amningstunderna som mysiga stunder där kvinnor 

och barn fått en exklusiv kontakt. Kvinnorna uttryckte detta som harmoni och att vara 

ett med barnet. Samhörigheten med sitt barn bidrog till att kvinnorna kände att 

amning var det bästa i världen. När kvinnorna kunde uppleva amningsstunderna som 

mysigt stunder med barnet beskrev de att de själva mådde fantastiskt bra och 

välbehaget bidrog till att amningen upplevdes som en självklar del i att få barn.  

”För mig är amning en del av att få barn, naturligt och väldigt mysigt att ha sin tid 
med bebisen. Jag är väldigt glad att jag lyckats amma hela tiden.” 

 

Vara	tacksam	och	nöjd	när	amning	fungerar	
Upplevelser av fungerande amning framkom i kommentarerna och dessa kvinnor 

beskrev fantastiska upplevelser av glädje, lycka och stolthet samt att de fått en 

ödmjuk inställning till amning. När känslor av belåtenhet och tacksamhet över den 

positiva amningsupplevelsen infann sig hade även självförtroendet stärkts. 

Kvinnornas fokus förflyttades från detaljer till helhetskänslan där amningsstunder och 

relationsutveckling till barnet fick ta plats. Stärkt självförtroendet vid lyckade 

amningsupplevelser bidrog till att omgivningens råd och uppmaningar inte befäst 

samma betydelse eller inverkan på kvinnorna. Lyckade amningsupplevelser bidrog till 

att kvinnornas förhoppning om en långvarig amning ökade.  

 
”Jag älskar att amma henne och tänker göra det så länge hon vill… Tänker inte sluta 
på länge än (om inte hon vill). Jag tror att jag själv blivit säkrare, bryr mig inte lika 
mycket om BVC och andras hysteri kring detta osv + att amningshjälpen och 
amningsutbildning stärkt mig mkt!” 

	

LÖSA	ÖVERGÅENDE	AMNINGSPROBLEM		
Kvinnor som upplevde amningen som svår och stressande uppgav att problemen löste 

sig efter från någon vecka till fyra månaderna. Stor tacksamhet kändes för 

amningskursens innehåll och dess konkreta tips om hur svårigheter kunde tacklas 

medan BVCs kunskaper och råd behövde bli nutida. Kategorierna ”känna trygghet i 

sina kunskaper”, ”amningsmöten med vårdpersonal” och ”bemästra problem och 

fortsätta amma” beskriver kvinnornas egen förmåga att bemästra problem. 
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Känna	trygghet	i	sina	kunskaper	
Många kvinnor som deltagit i amningskursen beskrev stor glädje och tacksamhet över 

att de deltog i kursen. Kvinnornas faktakännedom kring amning efter genomgången 

kurs bidrog till trygghet, lugn, mindre stress och ökad tillit till sin förmåga att amma. 

Etableringen av amning upplevdes som krånglig, och kvinnorna beskrev att 

deltagande i kursen var avgörande för att de övervunnit amningens svårigheter. 

Konkreta tips och strategier kring problemlösning som de fått med sig medförde att 

kvinnorna kände att de kunnat tackla sina amningsproblem i hög utsträckning på egen 

hand. Kvinnorna som hade fortsatt amma efter initiala problem hade förlitat sig på 

den egna kunskapen och magkänslan, men de hade också ifrågasatt information eller 

rekommendationer de fått vilket bidrog med en känsla av minskat förtroende för BVC 

och läkare. Kursen bidrog även till en känsla av förändrad inställning till amning och 

dess varande eller icke varande. 

 
”Tack för allt hjälp jag fick under kursen, det har hjälpt mkt att vilja amma…” 

 

Somliga kvinnor deltog i kursen tillsammans med sin partner som också fått kunskap 

och förståelse för amningens komplexitet. Dessa kvinnor beskrev känslor att vara 

förstådd och avlastad av en förstående partner både mentalt och fysiskt under 

amningens tuffare stunder.  
 
”Amning kan bli jobbigt men det är bra för mitt barn och mig. Jag känner nära med 
mitt barn. Jag tror att Sensus amningskurs var jättebra för mig och min man... Denna 
amningskurs var den bästa saker jag och min man gjorde...” 
 

Amningsmöten	med	vårdpersonal			
Kvinnorna som behövt stöd med amning upplevde vårdpersonal vara i behov av 

utbildning och uppdatering om amning och de blev därför inte trovärdiga i sina råd. 

När stödet uteblev förlitade sig kvinnor på den egna magkänslan och sina egna 

kunskaper och fortsatte amma. 
 

”BVC tycker att man kan ge en flaska ersättning på kvällen om man vill ha bättre 
nätter. Konstigt resonemang enligt mig… BVC personal behöver uppdatera sin 
kunskap kring amning och bröstmjölk omedelbart. De stressar en med mat och 
smakportioner, järnbrist, ”mjölken efter 4 mån är näringsfattig”… Upplever att BVC 
personal inte har tillräckligt uppdaterad kunskap om amning och därför undviker jag 
att prata med dem…” 
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Kvinnorna beskrev också önskemål om bättre samarbete mellan vårdenheter för att 

kunskap och uppföljning skulle upplevas ha en samsyn genom hela vårdkedjan. Vid 

amningsrelaterade bekymmer har kvinnorna upplevt förvirring och osäkerhet när 

motsägelsefulla amningsråd mottagits från BVC, amningskursen och amningshjälpen.  

Bemästra	problem	och	fortsätta	amma		
Kvinnornas erfarenheter av att etablera sin amning beskrevs av många kvinnor som 

krävande, trasslig, omvälvande och komplicerad. De första månaderna kantades av 

svårigheter och påfrestningar av olika karaktär och djup. Åtskilliga kvinnor hade vid 

något tillfälle upplevt amning fysiskt smärtsam på grund av såriga bröstvårtor, 

mjölkstockning, svampangrepp eller mjölkstinna bröst. De fysiska åkommorna 

uttrycktes i huvudsak som stressande, frustrerande och känslor av att vara otillräcklig 

för sitt barn. För en del kvinnor med fysiska besvär blev amningsnapp räddningen för 

att kunna fortsätta amma. Amningsnapp kunde emellanåt upplevas negativt och 

stressande, som ett extra moment i amningsprocedurenen, och något som gjorde att 

amningen känts påtvingad och krånglig men ändå som ett hjälpmedel för att kunna 

lösa de aktuella problemen. Kvinnorna beskrev att de avvecklade amningsnappen så 

snart barnet godtog bröstet utan hjälpmedlet.  
 
”I början gjorde amningen ont och jag fick använda amningsnapp för att bebisen 
skulle få bra tag, gruvade mig då inför amningstillfällena. Efter några veckor kändes 
det bättre, gjorde ej ont och slutade med amningsnapp och det känns bara mysigt och 
positivt med amningen.” 

 

Det fanns tillfällen när kvinnorna hade upplevt barnets olika känslotillstånd, 

sinnesstämningar och förmågor som problematiska, väldigt stressande och med en 

starkt ökad känsla av misslyckande. När barn ammade ofta uttryckte flera kvinnor att 

nattamningen var extremt krävande och påfrestande då deras partner inte kunde 

avlasta. Någon kvinna uttryckte en önskan om att stänga ”amningsbutiken” och få sova 

ut, hon beskrev situationen som att ”restaurangen alltid stod öppen”.  Somliga kvinnor 

hade känt sig isolerad och instängd i den egna kroppen när barnet varit så beroende av 

bröstet. När familjebilden innefattat syskon beskrev en del av kvinnorna att känslan 

av otillräcklig ökade markant då något barn alltid behövt vänta på sin tur. …” kan bli 

stressad vid amning då syskon också vill ha hjälp och uppmärksamhet.” Men, gemensamt 

för kvinnorna var att de hade upplevt att amningsfördelarna och de goda 

amningsupplevelserna övervann de negativa. När barnet var tre till fyra månader hade 
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kvinnorna i regel känt att amningsproblemen de haft i början vänt. Amning hade blivit 

ordentligt etablerad och de beskrev att den fortsatte med betydligt mindre fysisk 

smärta och stress samt att barnet hade blivit mer tillfreds. När de fysiska besvären och 

stressen släppt beskrevs amningsresan som trivsam och härlig. Kvinnorna som i 

slutändan upplevde en bra amningstid hade sporrat sig själv under de kämpigare 

tiderna med mantran som ”… de är en övergående påfrestning, amningen innebär fördelar för 

barnet.” De framkom även att vetskapen och tankar kring hur relationsskapande 

amningen var bidrog till den fortsatta amningen.  
 

”Hade sår som återkom de 3 första månaderna- jag hade jätte ont inser jag i efterhand 
men glad att jag kämpade på. Jag har litat helt på min sons signaler om när han vill 
amma… Håll ut, ge inte upp i början för det blir lättare och bättre… Amningen 
krånglad i början vilket gjorde att man kände sig misslyckad. Det var krångligt då och 
sonen inte gick upp tillräckligt. Nu fungerar det felfritt och är enkelt och jag trivs med 
det...”  

 

FÖRLORAD	SJÄLVKÄNSLA	NÄR	AMNING	ÄR	EN	STÄNDIG	KAMP		
 Amningskursen bidrog till att kvinnorna i studien fick en ökad målbild av att lyckas 

med sin amning. De kvinnor som upplevde amningsbekymmer som övermäktiga och 

som hade stark tilltro till BVCs råd övergick till delamning eller avslutade amningen 

helt, vilket senare resulterade i att flera av dessa kvinnor ofta uttrycket känslor av 

misslyckande, skam och skuld gentemot barnet. Temats ingående subteman ” kämpa 

med amning trots amningsproblem som bara fortsätter, vilket leder till avveckling” 

och ” Uppleva krossade förväntningar”.” beskrivs nedan med respektive kategorier. 

KÄMPA	MED	AMNING	TROTS	AMNINGSPROBLEM	SOM	FORTSÄTTER,	VILKET	LEDER	TILL	
AVVECKLING	
De flesta kvinnorna upplevde fysiska eller psykiska svårigheter med amning vid något 

tillfälle. Kategorierna ”avveckla helamning när amningsproblemen bara fortsätter”, 

”hantera att barnet inte kan eller vill helammas” och ”sakna stöd och kunskap hos 

vårdpersonal” beskriver kvinnornas erfarenheter av att känna amningen som 

övermäktig eller att BVCs råd som ledande till en avvecklad amning. 

Avveckla	helamning	när	amningsproblemen	bara	fortsätter	
 När olika amningsrelaterade problem avlöste varandra under amningstiden upplevde 

somliga kvinnorna att amningen blev en större belastning än tillgång och till slut 

bestämde de sig för att ge upp amningen. Fysiska åkommor såsom såriga bröstvårtor, 

mjölkstockning och inflammation beskrevs som bidragande orsaker till att amningen 
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upplevts outhärdligt. Vid fysiska besvär hade kvinnorna försökt att härda ut med hjälp 

av amningshjälpmedel såsom amningsnapp, pumpning och flaskmatning utan att 

dessa bidrog till att lösa problemen. Den fysiska smärta och behovet av 

amningshjälpmedel hade i vissa fall ökat den mentala smärtan hos kvinnorna, vilket i 

sin tur medförde att stress och ångest inför amningsstunderna tog över, vilket ledde 

till att kvinnorna valde att delamma eller att lägga ned amningen helt. Andra tillstånd 

som medverkade till avslutad helamning var när kvinnorna upplevde att de hade dålig 

eller avtagande mjölkproduktion eller att de kände sig obekväma med att amma. 

Stressen över att behöva amma ofta eller ständigt vara tillgänglig för barnet var andra 

orsaker som kvinnorna angav bidrog till att de inte stod ut med att helamma eller 

amning överhuvudtaget. Övergången från helamning till att använda 

bröstmjölksersättning förklarades med att de var enda sättet de såg för att orka själva. 

 

”… Svårt att komma igång. Kände mig lite låst i början då amningen kom så ofta. Fick 
svamp i brösten tidigt och det förstörde mycket av amningsupplevelsen då det gjorde så 
jäkla ont att amma. Började ge ersättning då för att överleva. Sen blev jag lite bekväm 
och kände att för oss fungerade det bäst att amma kväll natt morgon och sen ge 
ersättning dagtid… Producerade inte tillräckligt med mjölk och jag hade inte den 
aptiten så jag blev stressad och mådde dåligt! Ersättning är toppen alternativ…” 

. 

Hantera	att	barnet	inte	kan	eller	vill	helamma	
Några kvinnor beskrev situationer när barnet kämpat emot bröstet, var väldigt 

missnöjd och protesterade samt hade svårt att komma till ro som oerhört påfrestande. 

För varje amningstillfälle som barnet och amningen strulade, desto mer stress 

skapades hos kvinnorna som tillslut inte såg någon annan utväg än att ge 

bröstmjölksersättning som komplement till amningen. När bröstmjölksersättningen 

accepterades av barnet tappades intresset för bröstet relativt snabbt och amningen 

fasades ut.  

 

”När vi introducerade flaskan ville dottern själv ej ha bröstet, så vi slutade tvärt 
eftersom det blev psykiskt jobbigare för mig att försöka tvinga dottern till bröstet.”  

 

Andra situationer när amningen avslutats tidigare än kvinnorna önskat har varit 

tillfällen barnets tillstånd komplicerades av någon fysisk sjukdomsbild eller 

missbildning.  
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Sakna	stöd	och	kunskap	hos	vårdpersonal	
När amningsbekymmer uppstått eller kvinnorna behövt amningsråd har många haft 

upplevelser av att hälso- och sjukvårdspersonal hade en förlegad syn och kunskap 

inom amning samt dess varaktighet. Kvinnor med amningsproblem hade sökt stöd för 

amning i huvudsak hos BVC, vilket resulterade i besvikelse för många kvinnor då de 

upplevde uteblivet amningsstöd och istället hade personalen förespråka 

bröstmjölksersättning. När barnen hade haft för långsam viktuppgång eller om barnet 

sov oroligt om nätterna upplevde de att sjuksköterskorna på BVC stirrade blint på 

tillväxtkurvor och förespråkade komplettering med bröstmjölksersättning eller tidigt 

introduktion av smakportioner istället för att fråga kvinnan vad hon önskade göra 

beträffande amningen. Kvinnorna kände stark tilltro till BVC och anammade deras 

råd, vilket resulterat i att barnen snabbt föredragit flaskmatning. Kvinnorna nämnde 

att de hade önskat bättre stöd till amning och hur amningen kunde främjas istället för 

tillmatning med flaska. Andra situationer där stödet hade betydelse var de yttre 

påtryckningarna från släkt och vänner som medförde att en del kvinnor upplevde sig 

som sämre mammor, vilket bidrog negativt till amningens varaktighet.  

”Ångrar att vi började med gröt vid 4 mån. Vårt barn har legat över medel på vikt 
kurvan men hade gjort ett litet hopp nedåt. BVC sa att ev behövde han mer mat än min 
bröstmjölk, som ersättning, gröt etc. och blev väldigt stöttad i beslutet att försöka med 
gröt på en gång. Såhär i efterhand hade jag väntat till nästa koll för att se, eller lyssna 
till mitt barn… Eftersom alla tjatade om hur bra amningen är bestämde jag och min 
man oss för att uthärda amningen tills dottern blev 3 mån, sedan skulle vi börja trappa 
ner. Jag tvingade mig själv att amma...” 

	

UPPLEVA	KOSSADE	FÖRVÄNTNINGAR	
Flertalet av kvinnorna hade upplevt efter genomgången kurs en förstärkt målbild av 

att kunna amma. När amningen inte blev som de föreställt sig upplevdes skam och 

skuld över misslyckandet vilket i vissa fall ledde till psykisk sjukdom. Kategorierna 

”hantera ett vacklande självförtroende” och ”hindrad av egen sjukdom och ohälsa” 

beskriver de erfarenheter som bidrog till att kvinnorna kände sig förkrossade av den 

avvecklade amningen.  

Hantera	ett	vacklande	självförtroende	
Majoriteten av kvinnorna upplevde att de inte önskade annat än helamning, men 

processen att få barn och försöka amma hade upplevts som stressande. Kvinnorna 

uttryckte att efter genomgången amningskurs förstärktes målbilden samt önskan att 

kunna amma. När amningen inte fungerade enligt förväntningar de hade, beskrev de 
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hur drömmar krossades och många beskrev hur drömmar krossande och många 

beskrev hur de hade upplevt en stor sorg över sin förlorade amning. Känslor av 

misslyckande, dåligt samvete, skam och skuld gentemot barnet uppstod när kvinnor 

kände sig tvingande att övergå till delamning eller behövde lägga ned amning helt. 

Dessa följande uttryck stämde överens med vad många kvinnor uttryckte. 

 

”Ville gärna amma, det var min målbild under graviditeten. Kände mig väldigt 
misslyckad när det inte gick… Amningshjälpens kurs var fantastiks men våga också 
prata om att det är okej om det inte går. Jag skämdes för att jag inte kunde amma...”  

 

Hindrad	av	egen	sjukdom	och	ohälsa	
I vissa fall hade kvinnorna en grundsjukdom som krävde medicinering som inte 

lämpade sig tillsammans med amning. Andra gånger hade kvinnor upplevt 

amningsproblem som så övermäktiga att de bidrog till att kvinnan utvecklade psykisk 

ohälsa och då riktades också kritik och missnöje över kursens innehåll. I samband 

med att psykisk ohälsa utvecklades, framkom också missnöje över kursens innehåll. 

Kvinnorna som inte kunde fortsätta med amningen som följd av egna hälsoproblem 

beskrev att de tyckte att kursen glorifierat amning och gav bilden av att alla kunde 

amma och talade för lite kring amningssvårigheter samt beskrev att kursen bidragit till 

att de kände en ökad press och stress kring amning.  

 
 ”Ångrar att jag blev deprimerad och tyckte att jag var usel innan jag bestämde mig 
för att lägga av. Jag kände mig så säker på att kunna amma efter kursen så när det inte 
fungerade blev jag knäckt… Jag satt och pumpade bröstmjölk till att jag kraschade och 
gick in i en stressrelaterad förlossning depression...”  

 

DISKUSSION 
Studiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenheter av amning de fyra första 

månaderna när de deltagit i amningsförberedande kurs under graviditeten. Uppsatsen 

visade att för somliga kvinnor hade kursen bidragit till att de kände sig trygga och 

säkra i sin kunskap, löste problem på egen hand och kunde övervinna svårigheter. 

Dessa erfarenheter bidrog till att kvinnorna kände sig stärkta och fyllda av 

självförtroende att fortsätta amma. Andra kvinnor beskrev hur de trots kursen hade 

ständiga amningsproblem som inte löste sig, vårdpersonalen hjälpte dem inte att 

komma vidare utan föreslog åtgärder som ytterligare bidrog till att amningen blev 
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besvärligare, och de krossade drömmarna och förväntningarna på en fungerande 

amning tog hårt på deras psykiska välbefinnande och självförtroendet som mamma. 

Personalen på BVC upplevdes ha dåliga kunskaper vilket hanterades olika av alla 

kvinnor, antingen ignorerades råden av de kvinnor som kände sig trygga i sin egen 

kunskap, medan de kvinnor som kände sig osäkra följde råden som sedan bidrog till 

att amningen blev ännu sämre fungerande.  

I resultatet från uppsatsen framkom de att kvinnor önskar råd från vårdpersonal som 

är professionella och moderna med förankring till den enskilda individens kontext. 

Studier av Barimani, Vikström, Rosander, Forslund-Frykefal och Berlin (2017)  

bekräftar uppsatsens resultat. De visar att utbildning ger trygghet till föräldraskapet 

samt vikten av att den utbildning som ges till föräldrar ska vara av hög kvalitet. 

Vidare menar de även att vårdpersonalen behöver vara närvarande för förädlarna, 

våga ställa obekväma och öppna svåra frågor och därefter låta familjen tala ut om hur 

den nya familjesituationen upplevs just nu (ibid.).  

Vissa deltagare i studien hade ett stort behov av kontinuerligt stöd från sjukvården 

och sina anhöriga för att försöka lösa sina problem. Uppsatsens resultat 

överensstämmer med tidigare studier av Coates, Ayers och Visser (2014) där de 

framkommer att första året som nybliven förälder är omvälvande och att de kan finnas 

blandade känslor inför anpassningen till den nya rollen som förälder. De poängterar 

vikten av goda relationer till vårdpersonal men även att vänner och släkt med 

amningserfarenheter kan upplevas som hjälpande stöd i amningsprocessen (ibid.). 

Andra studier visar att partners stöd, tillgänglighet och förståelse är viktiga faktorer 

till lyckad exklusiv amning. Vilket överensstämmer med vad somliga deltagare i vår 

studie uttryckte, eftersom resultaten visar att kvinnor uppskattar stödet av sin partner 

vilket främjar amningens etablering och varande (Abbass-Dick, Stern, Nelson, 

Watson & Dennis, 2015; Su och Ouyang, 2016)  

Vidare i vår studie kunde man se att många kvinnor upplevde fysiska besvär, antingen 

vid enstaka eller återkommande tidpunkter med amningen under de första månaderna. 

Flertalet kvinnor blev hjälpt av amningsnapp, samtidigt som nappens funktion och 

varande upplevdes också besvärlig och ledde i flera fall till avvecklad amning. Vårt 

resultat bekräftas till viss del av studier gjorda av Kronborg, Foverskov, Nilsson och 

Maastrup (2017) där de visar att 22 % av ammande kvinnor behöver amningsnapp 
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första tiden och 7 % fortsätter mamman med amningsnapp under hela amningstiden. 

Amningsnappens funktion beskrivs som hjälpande, men även att en del tycker sig bli 

beroende av den och kan ändå uppleva smärta och att proceduren att amma blir 

omständlig. Resultatet visar att sannolikhet för att behöva använda amningsnapp ökar 

för kvinnor som är förstagångsmammor, är unga och lågutbildade samt vid övervikt 

hos mamman, tidigt född och låg födelsevikt på barnet. Den danska studiens resultat 

visar även användning av amningsnapp innebär tredubbel risk att den exklusiva 

amningen bryts. Forskarna i studien drar slutsatsen att amningsnapp kan vara en bra 

tillfällig lösning vid amningsproblem, men är nödvändigtvis inte en stödjande lösning 

av amningsproblem när mammorna är oerfarna och behöver extra stöd i början av 

amningsperiod, inlärningsfasen (ibid.) 

Genomgående vid positiva och negativa amningserfarenheter var att vårdens stöd 

genom information, kunskap och rekommendationer upplevdes som bristfälliga och 

eftersatta. Kvinnorna upplevde inkonsekventa och paradoxala råd och uppmaningar 

från BVC som skapade förvirring och ambivalens kring vad som var de bästa för 

barnet och hur kvinnorna skulle främja amningen. Vi anser att det är vårdpersonalens 

och enhetens ansvar att upprätthålla uppdaterade kunskap kring amning för att kunna 

ge tillfredställande stöd till kvinnorna, vilket stödjs på sätt och vis av Garner, Ratcliff, 

Thornburg, Wethington, Howard och Rasmussen (2016). De studerar hälso- och 

sjukvårdspersonalens upplevda roller och erfarenheter med av att tillhandahålla 

amningsrelaterad vård. Garner et al. (2016) menar att det är dålig kontinuitet i 

amningsvården. Vårdpersonal hänvisar ofta till annan vårdpersonal gällande 

amningsråd, vilket resulterar i att stödet till kvinnorna uteblir. Anledningen till att 

vårdpersonal hänvisar vidare till annan vårdpersonal beror på tidsbrist, 

kompetensbrist, dålig kommunikation och dåligt samarbete mellan professionerna. 

Endast en liten del av vårdpersonalen försöker överbygga dessa luckor om råd för att 

förbättra kontinuiteten. Vårdpersonalen upplever sig vara osäkra på om deras hjälp är 

effektiv. Trots detta uppger vårdpersonalen att amning är det bästa valet för 

spädbarnsmatning. Även om resultat liknande som Garner et al. (2016):s studie av 

personalen inte framkommer i detta arbetes resultat där de nyblivna mammornas 

erfarenheter står i fokus kan vi likheter mellan uteblivet eller villrådiga stöd och 

upplevelsen hos sjukvårdspersonal om sin egen okunskap och tidsbrist och de 

erfarenheter som deltagarna i denna studie beskrev.  
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I uppsatsen vara kvinnor tydliga med en önskan om att vårdpersonal behövde få 

samsyn i amning och sträva mot rekommendationerna som finns för att upplevas 

betryggande och professionella samt för att främja exklusiv amning. Studier gjorda av 

Ekström och Thorstensson (2015) samt Blixt, Mårtensson och Ekström, (2014) visar 

på likartade studieresultat gällande effekten av processorienterad utbildning av 

vårdpersonal. Resultaten visar förbättrat professionellt bemötande och förändring i 

vårdgivarens inställning till stöd kring amning och föräldrahjälp. Resultatet av 

Ekström och Thorstensson (2015) visar att personal som genomgått utbildning har en 

förbättrad attityd till amningsstöd, vilket genererar i föräldrar som upplever 

professionellt stöd som utvecklar snabbt starkt känsloband till barnen. Likaså kan en 

förbättrad amningsetablering ses. Enligt Blixt, Mårtensson och Ekström (2014) 

upplever kvinnor att stödet de får från utbildad personal leder till 

bröstmjölksproduktionen fortgår i minst tre månader eller längre än planerat i 

jämförelse med kvinnor som inte får samma amningsstöd där risken ökar att 

amningen avvecklas före tre månaders ålder (ibid.).  Socialstyrelsens vägledning till 

BVC och sjuksköterskor som tjänstgör inom BVC har som mål att främja hälsa och 

utveckling hos barn, förebygga ohälsa, tidigt identifiera problem och vid problem 

initiera åtgärder för hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. BVC-sjuksköterskan föreslås 

erbjuda råd och stöd till föräldrar och barn som gynnar barnets utveckling. Ge 

individuellt utformade råd, erbjuda hälsokontroller av alla barn och uppmärksamma 

barnets närmiljö (Rikshandboken 2015).	

I uppsatsens resultat framkom att somliga kvinnors negativa upplevelser kring amning 

fick flertalet att må väldigt dåligt. Utifrån kvinnornas svar upplevde vid att de fanns 

samband mellan det psykiska måendet och hur väl amningsetableringen gått. Studier 

av Rahman et. al (2015) stärker vår intolkade förståelse och visar att perinatal 

depression är associerat med kortare helamning och upplevelsen hos kvinnorna av 

reducerad mängd bröstmjölk, vilket resulterar i färre dagar helamning. Mödrar med 

ihållande depression upphör med helamning tidigast. Studien visar även att de inte 

föreligger någon skillnad i producerad bröstmjölk mellan deprimerade eller icke-

deprimerade mödrar (ibid.). Vidare visar studier av Figueiredo, Canario och Field 

(2013) att mödrar som var deprimerade under tredje graviditetstrimestern och inte var 

deprimerade tre månader efter förlossningen var de som helammade längst. Studien 

visade även att mödrarna blev mindre deprimerade av att helamma sina barn (ibid.)  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att amningens framgång är beroende av flera 

faktorer, men de central faktorn ur kvinnornas perspektiv är den egna tilltron till sin 

förmåga att klara av uppgiften att amma. Kvinnor som fick sin amning att fungerar 

beskrev på ett målande sätt hur amningen bidrog till ett ökat välbefinnande och stärkt 

självkänsla ju bättre amningen fortskred. Lika väl som de negativa erfarenheterna 

bidrog till att kvinnorna tappade självförtroendet och tron till sin förmåga att amma. 

Resultatet i vår studie stärks av tidigare forskning som menar att kvinnor skattar sin 

förmåga att amma högt under barnets första levnads vecka, vilket ökar i takt med 

antal veckor med framgångsrik amning. En signifikant bidragande faktor till ökad 

amningsfrekvens är kvinnornas utbildningsnivå (Pakseresht, Pourshaban & Khalesi, 

2017). Vidare menar studien av Aghdas, Talat och Sepideh (2014) att antalet barn 

som ammas gynnas av att barnet så snart de är möjligt får vistas hud mot hud med 

mamman, vilket vi eftersträvar i Sverige. Resultatet av en annan studie menar att 

kvinnor som har barn sedan tidigare skattar sin egenförmåga högt enligt self-efficacy 

skalan. Slutsatsen dessa forskar drar är att tidigare amningserfarenheter ökar 

kvinnornas tilltro till att klara av kommande amningen i hög utsträckning (Gercek, 

Sarikaya- Karabudak, Celik & Saruhan, 2017). I enlighet med Banduras teori och den 

forskning vi tagit del av bör sjuksköterskan sträva efter att främja kvinnors positiva 

erfarenheter av amning genom att stödja och finnas till, men även tillåta kvinnan att 

försöka på egen hand samt som vårdpersonal visa tillit och tilltro till kvinnors 

förmågor och vilja till försöka amma. Vi anser att sjuksköterskan kan främja ökad 

Self-efficacy hos kvinnor som har i avsikt att amma, genom välplanerade 

föräldrautbildningar, amningsundervisning samt tät uppföljning. 

METODDISKUSSION		
Kvalitativ studie är ett naturligt val av studiedesign när upplevelser skall undersökas. 

En svårighet med kvalitativa studier är dock att läsaren inte har tillgång till 

originalmaterialet och kan jämföra med författarens tolkningar (Polit & Beck, 2014). 

Valet av induktiv analysmetod föll sig naturligt för oss när ingen given hypotes fanns 

från början. En deduktiv analysmetod skulle i den här studien styrt oss med en teori. 

Nu har vi istället använt oss av en induktiv metod som gav oss möjlighet till ett 

filosofiskt och öppet tänkande för att inte förbise viktigt resultat (Polit & Beck, 

2014).  
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Författarnas förkunskaper om amning och ammande barn var goda då båda arbetar 

med barn och personligen har amningserfarenhet, denna förståelse av amning kan 

bidra till att stärka förmågan att tolka resultatet (jfr. Polit & Beck, 2014). Trots detta 

kan vi ha förbisett eller tolkat resultatet på ett sätt som inte var den deltagande 

kvinnans grundtanke, detta på grund av våra tidigare erfarenheter i livet och den 

personliga tolkningen av skrivet svar. Vi har tillsammans gjort reflektioner av 

kvinnornas texter, kring ämnet och försökt se till eventuella tolkningsmöjligheter av 

skrivet svar.  

Datamättnad i en kvalitativ studie är som känt svår att säkerställa i och med att inga 

garantier finns för att ny information kan tillföras genom att lägga till ytterligare 

datamaterial. Datainsamling för studien gav många likvärdiga svar och således anser 

vi att en viss datamättnad ses för just denna deltagargrupp efter dessa 

utbildningstillfällen. Om en ny studie med en förändring av kursens tyngdpunkt samt 

om enkäten skulle revideras kan resultatet förändras förenligt med det nya innehållet. 

Vi upplever att analysarbete givit styrka till studien i och med att processen är 

beskriven i både text och tabell samt att vi tillsammans analyserat och tolkat 

materialet i nära samspel mellan varandra (jfr. Thorén- Jönsson, 2012).  

De interna bortfallet för den specifika fråga som undersöktes var på 47 %. Vi har valt 

att inte lägga stor vikt på detta specifika bortfall i och med att frågan ingick i en större 

studie och vi tror inte att bortfallet påverkar resultatet i allt för hög utsträckning. Det 

kan ju också vara så att de 47 % som inte har skrivit någon fritextkommentar har 

antingen ammat utan problem eller haft sådana besvär som man mår dåligt av så att 

man vill inte svara. Ingen analys av andra svar har gjorts som skulle kunna säga något 

om hur amningen upplevts av de kvinnor som inte skrivit kommentarer på denna 

fråga. I större studier förekommer naturliga bortfall på specifika frågor (Ejlertsson, 

2014).  

Författarna anser att huvudkraven för de etiska övervägandena för forskning är 

uppfyllda i enlighet med Vetenskapsrådets grundläggande krav för etik, vilka är 

beskrivet under metodavsnittet i denna studie. När studien är godkänd återlämnas 

datamaterialet till Amningshjälpen och Sensus tillsammans med en kopia av denna 

rapport för återkoppling av resultatet.	
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Tidigare forskning visar att högutbildade kvinnor tenderar att söka kunskap och amma 

i högre utsträckning jämförelsevis med de kvinnor som saknar utbildning (Acharya & 

Khanal, 2015). Utfallet av vår studie borde blivit annorlunda om deltagarna valts ut 

slumpmässigt istället för som i denna studie då deltagarna själva fått söka sig till 

utbildningen. Ett slumpmässigt urval skulle kunna leda till en spridning i 

utbildningsnivå jämfört med denna studie då majoriteten av kvinnorna var 

högutbildade. Vi föreställer oss då att deltagarna inte skulle varit lika pålästa om 

amning, således skulle utfallet ammande kvinnor möjligtvis kunna vara större efter 

avslutad kurs. Utmaningen som kvar står är dock att nå ut till de lågutbildade 

kvinnorna som tenderar att efterfråga kunskap och utbildning i lägre utsträckning 

(Pakseresht, Pourshaban & Khalesi, 2017). Urvalet för denna studie gjordes av 

författarna när de tog beslut om att analysera fritextsvaren i utvärderingen av 

Amningshjälpens amningsutbildning. Vidare kan begränsningar ses i analysarbetet av 

deltagarnas skrivna fritextssvar. Enligt Polit och Beck (2014) kan korta skriftligasvar 

från deltagarna vara svåra att analyser, just för att de är kortfattade. Författarna hade 

inte möjlighet att ställa följdfrågor för att få djupare förståelse av deltagarnas 

skriftliga svar, vilket kan ses som ett problem i och med att skriven text kan vara svår 

att tolka, som exempelvis var deltagaren, som skrev texten, ville lägga vikt och 

betoning av sina kommentarer. 

KONKLUSION  
Flertalet kvinnor i studien var hjälpta av att ha deltagit i amningsförberedande 

utbildning under graviditeten. Kunskaperna kvinnorna fått med sig bidrog till att en 

del hade verktyg att hantera amningsproblemen och uppnå lyckade 

amningsupplevelser. När amningsproblem var återkommande upplevdes känslor av 

misslyckande och en sänkt självbild, vilket ledde till att en del kvinnor avvecklade 

amningen. Barnsjuksköterskan som arbetar på BVC har en mycket viktig betydelse 

för de kvinnor som behöver extra stöd och hjälp med sin amning. Kvinnorna som 

lyckas med sin amning får en stärkt självbild och upplever amningen som härlig och 

som en naturlig del i att få barn. 

KLINISK IMPLIKATION 

Genom vår studie kan amningsvägledande professioner få hjälp i sitt dagliga arbete 

att vägleda och stötta kvinnor i amningsrelaterade frågor. För att förbättra 
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amningsutfallet i Sverige behöver barnsjuksköterskorna bli medvetna om hur ofantligt 

viktiga deras råd är och vilken central roll de har för kvinnorna som avser att amma, 

samt vilka möjligheter som finns för att främja amningen. Utifrån studiens resultat ser 

vi det som ytterst viktigt att hela vårdkedjan får gemensamma fortlöpande- och 

evidensbaseradeutbildningar, för att alla som arbetar med amningsfrågor ska ge råd 

med liknande innehåll på ett professionellt sätt. För att främja amningen anser vi att 

ett införande av amningsutbildning till alla blivande föräldrar i det nationella 

programmet för mödra- och barnhälsovård skulle kunna ge kunskap till föräldrar som 

främjar amningen. Vidare forskning skulle kunna kartlägga om ett nationellt 

amningsunderlag till BVC skulle kunna hjälpa att fånga upp eventuella 

amningsproblem och hur amningen faktiskt upplevs under barnets första sex månader. 

Amningsunderlaget skulle kunna vara ett verktyg med lagom annorlunda, öppna och 

utmanande frågor, vilket skulle kunna bidra till att kvinnorna kände sig hörd och fick 

det individuella stödet som behövs för lyckade amningsupplevelser och således 

främja amningens varande.  

 

TACK! 

Stort tack till Amningshjälpen och Sensus för att vi fick möjlighet att vara en del av er 

enkätundersökning. Tack till alla deltagare som tagit sig tid att besvara enkäten. Samt 

ett stort tack till handledare Margareta Persson som kommit med många intressanta 

idéer, konstruktiv kritik och glada tillrop!	  
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Institutionen	för	kvinnors	och	barns	hälsa	 	

Uppsala	universitet	

Till dig som går på Sensus amningskurs för blivande föräldrar 

Förfrågan om att delta i en studie om tillit till amning 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie för att undersöka kvinnors tillit till amning. 
Studien kommer att användas som ett led i att utvärdera Sensus amningsutbildning. Om du 
väljer att delta innebär det att du kommer att svara på fem enkäter vid tre olika tillfällen. 

Tillfälle 1. På första träffen på din amningsutbildning svarar du på en enkät om demografiska 
data, t.ex. din ålder och utbildning. Dessutom fyller du i enkäten Tillit till din förmåga att 
amma, som innehåller 14 påståenden om amning som du tar ställning till.  

Tillfälle 2. På sista träffen på din amningsutbildning svarar du återigen på enkäten Tillit till 
din förmåga att amma. 

Tillfälle 3. Då ditt barn är ca fyra månader får du två enkäter på posten. Den ena är återigen 
enkäten Tillit till din förmåga att amma, och dessutom ombeds du att svara på en enkät som 
innehåller frågor om ditt barns mat och sömn. 

Du kanske blir uppringd då barnet är cirka fyra månader för en telefonintervju om  dina 
upplevelser kring amningen av barnet. 

Enkäterna som du fyller i kommer att kodas så att dina svar inte kommer att kopplas ihop 
med ditt namn. Ledarna på din amningsutbildning kommer alltså inte att veta hur du svarar. 
Studien genomförs av studenter på Uppsala universitet och är ett examensarbete på avancerad 
nivå på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn- och 
ungdomar. Studien kommer att presenteras för andra studenter och för de som arbetar med 
Sensus amningskurs. 

Det är helt frivilligt att medverka och fylla i enkäterna. Om du inte vill delta behöver du inte 
förklara varför.  

Huvudansvariga för studien: 

Anouk Jolin 

Projektledare för Amningskurs för blivande föräldrar 
Sensus studieförbund 
anouk.jolin@sensus.se 

Eva-Lotta Funkquist, lektor 

Handledare för studien 

Barnsjuksköterska, barnmorska  
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SAMTYCKESBLANKETT   Kod nr   

Jag vill delta i en studie 

om kvinnors tillit till amning 
Det innebär att: 

Ø Du fyller i fem enkäter vid tre olika tillfällen.  

Ø Du kanske blir uppringd då barnet är cirka fyra månader för en telefonintervju om  
 dina upplevelser av amning och matning av barnet. 

 

Ort och datum   _____________________________________________ 

 

Ditt namn   _____________________________________________ 

 

Ditt hemtelefonnummer  _____________________________________________ 

 

Ditt mobilnummer  _____________________________________________ 

 

Din mejladress   _____________________________________________ 

 

Din gatuadress   _____________________________________________ 

 

Ditt postnummer och ort _____________________________________________ 

 

Ditt födelseår   _____________________________________________ 

 

Beräknat förlossningsdatum _____________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 
 

Signatu
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Tillit	till	din	förmåga	att	amma	

	

Välj det svar som passar bäst på följande påståenden, som beskriver om du litar på din 
förmåga att amma din nyfödda bebis. Vänligen markera svaret genom att ringa in det 
nummer som bäst beskriver hur du känner. Det finns inget rätt eller fel svar. 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 1	=	litar	inte	alls	på	min	
förmåga	

	 	 	 	 	 	 	 	 2	=	litar	inte	helt	på	min	
förmåga	

	 	 	 	 	 	 	 	 3	=	litar	ibland	på	min	
förmåga	

	 	 	 	 	 	 	 	 4	=	litar	på	min	förmåga	

	 	 	 	 	 	 	 	 5	=	litar	helt	på	min	
förmåga	

Litar	inte	alls
	 	
	
	 Litar	helt
	 	
	 	
	 	

1	 Jag	kan	alltid	avgöra	att	mitt	barn	får	tillräckligt	med	mjölk	 1	 2	 3	 4	 5	

2	
Jag	kan	alltid	klara	av	amning	lika	bra	som	jag	klarar	av	andra	
utmaningar	

	

1	 2	 3	 4	 5	

3	
Jag	kan	alltid	amma	mitt	barn	utan	att	ge	bröstmjölksersättning	som	

tillägg	
1	 2	 3	 4	 5	

4	 Jag	kan	alltid	se	till	att	mitt	barn	har	bra	tag	under	hela	amningen	

	
1	 2	 3	 4	 5	
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5	
Jag	kan	alltid	genomföra	varje	amning	på	ett	för	mig	tillfredställande	

sätt	
1	 2	 3	 4	 5	

6	 Jag	kan	alltid	klara	av	att	amma	även	om	mitt	barn	gråter	 1	 2	 3	 4	 5	

7	 Jag	kan	alltid	komma	fram	till	att	jag	vill	fortsätta	amma	 1	 2	 3	 4	 5	

8	
Jag	kan	alltid	känna	mig	bekväm	med	att	amma	med	andra	
familjemedlemmar	närvarande	

	

1	 2	 3	 4	 5	

9	 Jag	kan	alltid	känna	mig	nöjd	med	min	amningsupplevelse	 1	 2	 3	 4	 5	

10	 Jag	kan	alltid	hantera	det	faktum	att	amning	kan	ta	mycket	tid	 1	 2	 3	 4	 5	

11	
Jag	kan	alltid	låta	barnet	amma	klart	på	ett	bröst	innan	jag	byter	till	
nästa	bröst	

	
1	 2	 3	 4	 5	

12	 Jag	kan	alltid	fortsätta	att	amma	mitt	barn	vid	varje	amningstillfälle	 1	 2	 3	 4	 5	

13	 Jag	kan	alltid	klara	av	att	fylla	mitt	barns	amningsbehov	 1	 2	 3	 4	 5	

14	 Jag	kan	alltid	avgöra	när	mitt	barn	ammat	klart	 1	 2	 3	 4	 5	
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Frågor om ditt barn och amning   Kodnummer: 

 

1. Mitt barn föddes efter vecka:…………+…………(t.ex. 39+3) 

 

2. Jag fick en (ringa in det som stämmer). 

�Flicka 

�Pojke 

  

3. Barnet vägde______gram 

 

4. Jag födde (ringa in det som stämmer 

Vaginalt 

�kejsarsnitt 

 

5. Jag gick hem direkt från förlossningen (och vårdades alltså inte på 
BB). 

�JA 

�NEJ 

�Jag födde hemma 

6. Om du vårdades på BB, hur många dygn vårdades du där?………. 
dygn. 

7. Om du vårdades på neonatalen, hur många dygn vårdades du 
där?………. dygn. 

8. Får ditt barn bröstmjölk? 
 Ja (gå till fråga 9) 

� Nej (gå till fråga 11) 

9. Hur får ditt barn bröstmjölk
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Barnet får enbart bröstmjölk (och eventuella mediciner eller 
vitaminer, men inte smakportioner eller vatten). 

och får bröstmjölken (ett eller flera alternativ) 

�	via amning  �	via flaska  �	på annat sätt___________ 

� Barnet får delvis bröstmjölk (och också bröstmjölksersättning, 
välling, smakportioner, mat eller gröt). 

Och får bröstmjölken (ett flera alternativ) 

�	via amning  �	via flaska  �	på annat sätt____________ 

Om du svarat enbart gå till fråga 13) om du svarat delvis gå till 
fråga 10). 

10. Om du ammar delvis, vad ger du ditt barn mer än bröstmjölk och 
hur många gånger per dygn (under den senaste veckan)? 

bröstmjölksersättning________ gånger per dygn       

välling________gånger per dygn 

gröt________gånger per dygn 

smakportioner________ gånger per dygn    

smakprov ________ gånger per dygn    

 fast föda/barnmat ________ gånger per dygn 

 annat _________________ gånger per dygn 

11. Vid vilken ålder efter födelsen fick ditt barn för första gången…?  

(Ringa in det som stämmer av veckor eller månader) 

bröstmjölksersättning ________  veckor/månader     � inte alls 

(efter utskrivning; ersättning i samband med födelsen behöver inte 
anges)
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välling  ________ veckor/månader        � inte alls 

smakportioner ________  veckor/månader     � inte alls 

smakprov  ________  veckor/månader     � inte alls 

12. Om du inte ammar nu, när slutade du att amma? 

Barnet var (från födelsen) ________veckor/månader (ringa i det 
som stämmer av veckor eller månader) 

13. Vad stämmer på ditt barn den senaste veckan?   

Använder ditt barn tröstnapp?  

	 �	Ja,	dagligen	�	Ibland	�	Nej,	aldrig  

Suger barnet på tummen eller fingrar?  

	 �	Ja,	dagligen	�	Ibland	�	Nej,	aldrig  

Suger barnet på amningsnapp då det ammar? 

	 �	Ja,	dagligen	�	Ibland	�	Nej,	aldrig  

Matas barnet med nappflaska?    

	 �	Ja,	dagligen	�	Ibland	�	Nej,	aldrig  

14. Var har barnet sovit på natten den senaste veckan?   

Barnet sover i eget rum   

	 �	Ja,	alltid	�	Ibland	�	Nej,	aldrig  

Barnet sover i egen säng i mitt/vårt sovrum   

	 �	Ja,	alltid	�	Ibland	�	Nej,	aldrig  

Barnet sover i min/vår säng    

	 �	Ja,	alltid	�	Ibland	�	Nej,	aldrig
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15. Har ditt barn haft något/några av följande 
problem den senaste veckan 

Markera med lämplig siffra vad som gäller för ditt 
barn. 

0= Inga besvär 

1=Lätta besvär 

2=Svåra besvär 

3=Mycket svåra 
besvär 

Kräkningar  

Kolik (magont och ihållande skrik)  

Ihållande skrik  

Svårtröstad  

Svårsövd  

Sömnproblem  

Svårt att amma  

Krånglar med maten  

Dålig viktuppgång  

Annat, vad: 

______________ 

 

	

Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående svar 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________
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16. Om du har slutat amma, varför slutade du?  
(du kan välja flera alternativ) 

� Min bröstmjölk tog slut 

� Barnet var aldrig nöjt 

� Jag ville inte amma längre 

Barnet ville inte amma längre 

� Dålig viktuppgång hos barnet 

� Någon i min omgivning ville inte att jag skulle amma längre 

Det var jobbigt att amma på nätterna 

� Annat, nämligen:_________________________________ 

17. Hur har du upplevt stödet från omgivningen för dina beslut kring 
amningen? 

Personal på neonatalavdelningen 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

Min partner 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

BVC personal 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd	 �  

inte aktuellt  

Föräldragrupp på BVC 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

Information jag läst 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt
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Min mamma 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

Min pappa 

� mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd	

	 � inte aktuellt  

Mina syskon 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

Mina svärföräldrar 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

Mina vänner 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

Amningsmottagningen 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

Amningshjälpen	  

� mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt  

Sensus amningsutbildning 

 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt 

Annat _____________ 

	 � mkt bra stöd � bra stöd � inte bra stöd � mycket dåligt stöd 

	 � inte aktuellt 
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18. Vem/ vilket har betytt mest för dina beslut kring amningen? 
_______________________________________________________
______ inte aktuellt  

19. Följande påståenden handlar om hur du upplever/ upplevde 
amningen av ditt barn.  

Fråga 

 

 

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte  

särskilt 
bra 

Stämmer  

ganska 
bra 

Stämmer 
precis 

1) Jag blir/ blev stressad av att 
amma 

 

    

2) Att amma är härligt     

3) Ibland känns/ kändes det som om 
min mjölk inte räcker/räckte när jag 
ammar 

    

4) Det är viktigt att barnet får styra 
när det vill amma 

    

5) Det känns tryggt att veta hur 
mycket barnet får i sig 

    

6) Det är bra om barnet ammar ofta     

7) Amningen har gett mig bra 
självförtroende 

    

8) Amning är enkelt     

9) Jag har känt mig tvungen att 
amma 

    

10) Det är bra om barnet ammar på 
bestämda klockslag 

    

11) Amningen har fått mig att känna 
mig misslyckad 

    

12) Amning är mer än bara mat     

13) Det är krångligt att amma     

14) Det är bra om barnet ammar 
sällan 

    

15) Jag blir/ blev lugn av att amma     

16) Jag ammar/ ammade eftersom 
det är bra för barnet, men jag gillar 
inte att amma 
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Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående svar 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Fortsätt gärna på andra sidan 

Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående svar 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  
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Institutionen	för	kvinnors	och	barns	hälsa	 	

Uppsala	universitet	

Till	dig	som	har	gått	på	Sensus	amningskurs	för	blivande	föräldrar	och	deltar	i	en	studie	om	
amning	

Nu	är	ditt	barn	ca	fyra	månader	och	det	är	dags	för	sista	delen	av	studien	som	du	är	med	
i.	Du	får	här	två	enkäter	att	fylla	i.	Det	första	är	en	enkät	som	du	har	fyllt	i	förut,	den	
handlar	om	din	tillit	till	din	förmåga	att	amma.	Den	andra	enkäten	handlar	om	ditt	barns	
mat	och	sömnvanor.	

Vi	vore	tacksamma	om	du	fyller	i	dessa	enkäter,	lägger	dem	i	bifogat	kuvert	och	postar	
dem	till	oss.	

Enkäterna	som	du	fyller	i	kommer	att	kodas	så	att	dina	svar	inte	kommer	att	kopplas	
ihop	med	ditt	namn.	Ledarna	på	din	amningsutbildning	kommer	alltså	inte	att	veta	hur	
du	svarar.	Studien	genomförs	av	studenter	på	Uppsala	universitet	och	är	ett	
examensarbete	på	avancerad	nivå	på	Specialistsjuksköterskeprogrammet	med	
inriktning	hälso-	och	sjukvård	för	barn-	och	ungdomar.	Studien	kommer	att	presenteras	
för	andra	studenter	och	för	de	som	arbetar	med	Sensus	amningskurs.	Det	är	helt	
frivilligt	att	medverka	och	fylla	i	enkäterna.	Om	du	inte	vill	delta	behöver	du	inte	
förklara	varför.		

	

Med	vänliga	hälsningar	
	
Huvudansvariga	för	studien	
	
Anouk	Jolin	
Projektledare	för	Amningskurs	för	blivande	föräldrar	
Sensus	studieförbund	
anouk.jolin@sensus.se	
	
Eva-Lotta	Funkquist,	lektor	
Handledare	för	studien	
Barnsjuksköterska,	barnmorska	
Eva-Lotta.funkquist@kbh.uu.se	
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