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Sammanfattning 

Bakgrund: Trots starkt underbyggda evidens för amningens betydelse ses en 
nedåtgående trend i amningsstatistiken i Sverige.   

Syfte: Att studera vilka upplevelser och erfarenheter mödrar har av sitt/sina barns 
uppfödning med fokus på det första halvåret. 

Metod: Då syftet var att studera mödrarnas upplevelser och erfarenheter valdes en 
kvalitativ metod. Data samlades in via en internetbaserad enkät bestående av två 
delar; 1) några korta frågor om informantens bakgrund; 2) en kvalitativ del med en 
öppen fråga där informanterna ombads att berätta om sina erfarenheter och 
upplevelser av sitt/sina barns ätande. Berättelserna analyserades med Graneheim och 
Lundmans kvalitativa innehålls analys. Totalt inkluderades 136 mödrar i studien.  

Resultat: Utgångspunkten för majoriteten av mödrarna, både under graviditeten och 
efter förlossningen, var att amma sina barn. De såg amning som en självklarhet, ett 
förstahandsval och det bästa alternativet för barnet. Avgörande för om amningen 
fungerade eller inte verkade dock bero på olika omständigheter runtomkring 
mödrarna snarare än hennes initiala inställning. Ur analysen kunde tre huvudsakliga 
teman skönjas som påverkade möjligheten att få amningen att fungera eller 
möjligheten att avsluta amningen med en bra känsla över beslutet. Dessa teman var: 
trygghet och självkänsla; information och stöd samt bemötande. 

Slutsats: Mödrarna i denna studie önskade ett bättre stöd och bemötande samt rätt typ 
av information. Denna studie kan även visa på att trygghet och god självkänsla hos 
modern har stor betydelse för hennes möjligheter att få en fungerande amning eller 
styrkan att avsluta amningen, om så behövs. Det är därför viktigt att både 
vårdpersonal och moderns närmaste omgivning är medvetna om hur de på bästa sätt 
kan bemöta och stödja henne, såväl i rollen som moder, som i 
amningen/flaskmatningen.   



	   	   	   	   	  
	  

	   	   	   	  

 

Abstract 

Background: Despite strong evidence for the importance of breastfeeding there is a 
declining trend of breastfeeding in Sweden.  

Aim: To study mothers’ experiences of their child/children’s feeding principles with a 
main focus on the first six months.    

Method: Since the aim of the study was to investigate mothers’ experiences a 
qualitative approach was chosen. Data was collected through a web-based 
questionnaire consisting of two parts; 1) a few short questions regarding the 
informants’ background; 2) a qualitative part consisting of an open-ended question 
where the informants were asked to confide their experiences in personally written 
stories regarding their child/children’s eating habits. The stories were analyzed 
according to Graneheim and Lundmans qualitative content analysis. A total of 136 
mothers were included in the study.  

Result: The attitude amongst a majority of the mothers, both during pregnancy and 
after delivery, was to breastfeed their children. They saw breastfeeding as an obvious 
and first-hand choice, and as the best alternative for their child. Determining whether 
the breastfeeding worked out or not seemed to depend upon different circumstances 
around the mother rather than her initial attitude. From the analysis three main themes 
were identified that affected the possibility to make the breastfeeding work out or to 
be able to quit breastfeeding and yet to feel good about the decision. These themes 
were: security and self-confidence; information and support; and treatment.  

Conclusion: The mothers of this study wished for better support, to be treated right 
and to receive correct information. This study could also show that security and self-
confidence was of great importance for the mother’s possibilities to make the 
breastfeeding work but also to give her the strength to quit breastfeeding if needed. 
Thus it is of importance that both the hospital staff and the mother’s closest 
surroundings are aware of the best way to meet and support her, both in her role as a 
mother as well as in her breastfeeding/bottle-feeding. 
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1. Bakgrund 

1.1  Amningsrekommendationer  
För att försäkra optimal tillväxt, utveckling och hälsa hos barn krävs adekvat nutrition 
(1). Bröstmjölk innehåller all den näring barnet behöver för tillväxt och utveckling de 
första sex månaderna efter födseln och är ett naturligt förstahandsalternativ gällande 
barnets kost under spädbarnstiden (2 - 4).  

Världshälsoorganisationen (WHO) har i samarbete med Förenta Nationernas barnfond 
(UNICEF) satt upp globala rekommendationer gällande spädbarnsuppfödning (5). 
Rekommendationerna är bland annat baserade på ovanstående argument och lyder:   

“Exclusive breastfeeding for 6 months (180 days)  

- Nutritionally adequate and safe complementary feeding starting from the age of six 
months with continued breastfeeding up to 2 years of age or beyond (5).”  

Många av WHO:s medlemsländer har valt att tillämpa dessa riktlinjer i sin helhet, 
alternativt skapa nya riktlinjer utifrån de WHO har satt upp (5). Även Sverige har valt 
att tillämpa delar av dessa riktlinjer (6, 7). Den svenska tillämpningen uttrycks i ett 
ställningstagande som Livsmedelsverket (SLV) och Expertgruppen i Pediatrisk 
Nutrition tagit i samråd med Socialstyrelsen och Socialdepartementet. 
Ställningstagandet lyder som följer:  

”Den första tiden är bröstmjölken barnets bästa näring. De flesta barn klarar 
sig utmärkt på enbart bröstmjölk de första sex månaderna av sitt liv. Från 
ungefär sex månader bör amningen av näringsmässiga skäl kompletteras med 
annan föda, men det är fördelaktigt om bröstmjölken utgör en del av kosten 
under hela första levnadsåret eller längre” (7, 8).  

WHO har även arbetat fram definitioner avseende amning (1). I Sverige gäller dock 
Socialstyrelsens definitioner från 2004: 

• ”Enbart ammade ska innefatta barn som fått enbart bröstmjölk (samt 
vitaminer/läkemedel).  

• Delvis ammade ska innefatta barn som förutom bröstmjölk fått 
modersmjölksersättning, smakportioner av puréer, välling och/eller annan 
kost.  

• Ej ammade är barn som ej fått bröstmjölk”(8). 

1.2 Amningstrenden i Sverige och globalt 
Amningsfrekvensen i Sverige har pendlat upp och ner under en lång tidsperiod (Figur 
1) (8). Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen enbart ammande barn vid två 
månaders ålder minskade från 75 till 35 procent, samt enbart ammande barn vid sex 
månaders ålder minskade från 40 procent till under 10 procent under perioden 1950-
1970. Under 1970-talet steg dock amningsfrekvensen igen fram till mitten av 1980-
talet. Att amningsfrekvensen steg under 70-talets början kan dels förklaras med att 
Amningshjälpen grundades, vilket ledde till ökad kunskap kring amning bland såväl 
hälsovårdspersonal som föräldrar (9, 10). Vidare bidrog Amningshjälpen till att 
forskning kring ämnet ökade och amning visade sig ha både ett socialt samt ett 
medicinskt värde. Detta resulterade i att mödrarna ammade sina barn längre samt att 
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gamla rutiner ifrågasattes. Frekvensen sjönk återigen för att sedan stiga i början av 
1990-talet, detta genom att man på initiativ av UNICEF och WHO satte in förnyade 
resurser i syfte att främja amning globalt.  

 

Figur 1. Översikt över amningsfrekvensen för enbart ammande barn mellan 1945 och 
2009, Sverige, 2013. Konstruerad utifrån uppgifter från två rapporter. Källa: Statens 
offentliga utredningar och Socialstyrelsen (8, 10).  

Detta arbete kom globalt att bli känt som Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) 
och Amningsvänliga sjukhus i Sverige (10, 11). Till grund för initiativet ligger 
evidensbaserade riktlinjer utarbetade av WHO och UNICEF och kom att heta ”Tio 
steg för en lyckad amning” (Bilaga 1). I samband med initiativet från WHO och 
UNICEF tillsattes även en nationell expertgrupp i amningsfrågor samt en nationell 
amningskommitté i Sverige för att stödja, främja och skydda amning, detta på initiativ 
från regeringen.  

Utöver dessa initiativ vilar det främjande amningsarbetet även på FN:s 
barnkonventions stadgar (10, 11), där artikel 24 särskilt betonar att barns hälsa och 
utveckling bör säkerställas (12). Vidare vilar främjandet av amning dessutom på den 
internationella barnmatskoden (10, 11), vilken togs fram i syfte att stödja, främja och 
skydda amning, samt att säkerställa en säker och etisk marknadsföring av 
bröstmjölksersättningar, nappar och nappflaskor (13). År 1990 togs även 
Innocentideklarationen fram, vilken också ligger till grund för det amningsfrämjande 
arbetet (10, 11). Detta dokument uppdaterades år 2005, dock kvarstår fortfarande 
WHO:s riktlinjer ”Global strategy for infant and young child feeding,”samt 
Innocentideklarationen från år 1990 som grund (14).   

1.3 Nedåtgående trend  
Ovanstående insatser hade framgång i Sverige vilket bidrog till att amningsfrekvensen 
steg (8). På senare år visar dock statistiken återigen på en nedåtgående trend. Detta 
kan delvis förklaras med att definitionerna för amning ändrades år 2004. 
Definitionsändringen innebar att barn som fick smakportioner nu uteslöts ur gruppen 
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för enbart ammade barn. Ändringen av definitionerna är dock inte hela förklaringen 
till denna nedåtgående trend. Statistiken visar nämligen mellan år 2004 och 2010 
minskade andelen enbart ammade barn medan andelen delvis ammade barn ökade. 
Det är dock ännu inte klarlagt vad som orsakar att amningsfrekvensen sjunker men 
det är tydligt att många faktorer kan orsaka problem i amningen. Faktorer som nämns 
i litteraturen är fysisk smärta och tekniska svårigheter, starka åsikter från 
omgivningen och samhället, personalens kunskaper och attityder eller att familjen 
lämnar BB innan amningen är etablerad (11), för att nämna några.  

Trots starkt underbyggda evidens att amning är det bästa för barnet, samt de 
upprättade rekommendationer, dokument och bestämmelser som råder, syns alltså en 
nedåtgående trend kring amning i Sverige. Då anledningen till detta ej är klarlagd 
uppkom ett intresse att studera detta utifrån mödrarnas synvinkel för få veta mer om 
deras upplevelser och erfarenheter relaterat till amning. 

2. Syfte 
Syftet med studien är att studera vilka upplevelser och erfarenheter mödrar har av 
sitt/sina barns uppfödning med fokus på det första halvåret. 

3. Metod 

3.1 Metod för datainsamling 
Data samlades in via en internetbaserad enkät bestående av två delar (Bilaga 2); 1) 
några korta frågor om informantens bakgrund; 2) en kvalitativ del med en öppen fråga 
där informanterna ombads att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av sitt/sina 
barns ätande. I den öppna frågan gavs även exempel på påståenden och frågor att 
beröra i berättelserna. Enkäten konstruerades med hjälp av Google Dokument. 
Datainsamlingen ägde rum mellan den 11-18 februari 2013.  

Denna metod valdes då syftet med studien var att utforska mödrars upplevelser och 
erfarenheter av sitt/sina barns ätande med fokus på det första halvåret. Eget skrivna 
berättelser är ett passande metodval vid studier av kvalitativ karaktär då det är 
önskvärt att få en skildring av ett fenomen där forskaren inte önskar eller kan delta i 
intervjuer (15). De skrivna berättelserna belyser en period eller situation i 
informanternas liv som på ett eller annat sätt beskriver det som undersökningen söker 
svar på. Även av tidsbesparande skäl valdes denna metod då rekryteringstiden för 
intervjuer är längre samt att ett större antal informanter kunde rekryteras.  

Urvalet av informanter gjordes genom ett strategiskt urval då det är essentiellt att 
informanterna har en relation till ämnet och syftet för studien. I denna studie ansågs 
barnets moder ha mest relation till ämnet då mödrar oftast är de som förser barnet 
med föda under det första halvåret. Informanterna rekryterades via två 
internetplattformer. Dels från den sociala nätverksplatsen Facebook© samt 
föräldraforumet Familjeliv.se. Både förstföderskor och omföderskor inkluderades i 
studien och de kunde ha erfarenhet av exklusiv eller delvis amning eller av annan 
uppfödningsmetod. De mödrar som inte innehade ett användarkonto på Facebook© 
eller Familjeliv.se under studiens gång exkluderades från studien, samt de som inte 
hade en dator med internetåtkomst. Utöver dessa hade studien inga 
exklusionskriterier.  

Rekryteringen via Facebook© gick så tillväga att ett offentligt evenemang skapades 
dit ett antal på över 200 personer bjöds in till en början. Det faktum att evenemanget 
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var offentligt tillät de inbjudna personerna att i sin tur bjuda in personer de kände som 
passade inklusionskriterierna för studien. Rekryteringen skedde således efter 
snöbollsmetoden och slutligen hade 927 personer bjudits in till evenemanget. Av 
dessa angav 140 personer att de hade för avsikt att delta i evenemanget vilket antyder 
att dessa 140 personer antingen svarade på enkäten, eller endast valde att delta för att 
vidare kunna bjuda in ytterligare personer. Rekryteringen via Familjeliv.se utfördes 
via plattformens medlemsforum där en diskussionstråd skapades och ett 
informationsbrev (Bilaga 3) lades ut som en inbjudan till studien. Sammanlagt 261 
personer läste denna information i forumet. Även informanterna som rekryterades via 
Facebook© fick ta del av informationsbrevet. Via informationsbrevet informerades 
informanterna om att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när helst de 
själv önskade samt att all information de lämnade behandlades konfidentiellt och att 
deras identitet är anonym. Informanterna informerades även om studiens syfte och 
upplägg samt vart länken till enkäten kunde nås.   

Totalt inkluderades 136 mödrar som gett fullständiga svar på enkäten. Två 
informanter som inte hade besvarat den öppna frågan exkluderades. Innan studien 
påbörjades utfördes en pilotstudie där fyra mödrar ingick, i syfte att se om enkäten 
förstods samt om korrigering av enkäten behövdes. Till följd av denna pilotstudie 
gjordes några få tekniska korrigeringar av enkäten. De fyra mödrarna från pilotstudien 
är inkluderade bland de 136 informanterna. 

3.2 Analys  
Berättelserna analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 
innehållsanalys (16) och utfördes endast av författaren.  

Analysen innefattade noggrann läsning av alla berättelser minst två gånger, för att få 
en känsla av helheten samt för att se mönster. De mönster som kunde skönjas efter 
denna genomläsning fokuserade på olika omständigheter kring mödrarna som 
påverkade möjligheten att få en fungerande amning/flaskmatning. Då materialet var 
omfattande lästes endast de berättelser som följde detta mönster upprepade gånger, 
vilket totalt blev 108 berättelser. Den totala längden på dessa utvalda berättelser var 
40 A4 sidor skrivna i Times New Roman, 12 pkt. Varje berättelse var i genomsnitt 10 
rader till en halv A4 sida långa, även dessa skrivna i Times New Roman 12 pkt.  

Efter upprepad genomläsning lyftes analysenheter ut ur texten. Analysenheterna som 
valdes hade koppling till de mönster som kunde ses i berättelserna. Ur 
analysenheterna togs meningsbärande enheter fram som sedan konstruerades till 
koder. Koderna kategoriserades därefter tematiskt in i kategorier. Ett exempel på 
analysprocessens gång finns i Bilaga 4.  

4. Resultat 

4.1 Beskrivning av informanterna 
Informanterna bestod av 136 mödrar vars personliga berättelser har legat till grund för 
studien. Mödrarnas åldrar spred sig mellan 21- 65 år, medelåldern var 31 år. Som 
framgår av Tabell 1 var majoriteten av mödrarna gifta eller bodde sambo, drygt 
hälften var förstföderskor och hälften hade angett universitets- eller 
högskoleutbildning längre än 2 år som högsta utbildningsnivå. Barnens åldrar spred 
sig från 0 månader upp till 35 år, medelåldern var 13 år (Tabell 1). De mest 
representerade åldersgrupperna var barn mellan 13-36 månader samt 3-5 år. 
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Tabell 1 – Bakgrundsinformation om studiens informanter och deras barn, Sverige, 
2013.  

 

 

 

4.2 Beskrivning av mödrarnas amningserfarenheter  
Svaren från enkätens kvantitativa del visade att 16 mödrar ammade sitt/sina första 
barn totalt noll månader (Tabell 2), ej ammade barn är de barn som inte fått 
bröstmjölk. Vidare framkom att nästan hälften av de 136 mödrarna ammade sitt/sina 
första barn totalt mellan 7-12 månader (Tabell 2).  

Tjugotvå mödrar ammade sitt första barn exklusivt i noll månader (Tabell 3), vilket 
kan tolkas som att sex mödrar ammade delvis, med tanke på att 16 mödrar inte 
ammade alls med sitt första barn. De flesta av mödrarna ammade sitt första barn 
exklusivt till och med att barnet/barnen var fyra månader gammalt/gamla (Tabell 3), 
många fortsatte dock att amma barnet/barnen exklusivt i fem-sex månader. Efter sex 
månader syntes en dramatisk nedgång vilket tyder på att de flesta slutar amma 
exklusivt efter att barnet är sex månader gammalt.  

 

 

 

 

Ålder  
21-25 år 15 % (n= 21) 
26-29 år 33 % (n= 45) 
30-35 år 37 % (n= 50) 
36-41 år 8 % (n= 11) 
42-65 år 7 % (n= 9) 
Civilstånd  
Gift/sambo 94 % (n= 128) 
Ensamstående/singel 4 % (n= 6) 
Övrigt 2 % (n= 2) 
Högsta utbildningsnivå  
Treårig gymnasieutbildning 19 % (n=26) 
Eftergymnasial utbildning 
(minst 1 år) 

10 % (n= 14) 

Universitets- eller 
högskoleutbildning 2 år eller 
kortare 

10 % (n= 13) 

Universitets- eller 
högskoleutbildning längre än 2 
år 

54 % (n=73) 

Övrigt/Pågående utbildning 7 % (n=10) 
Antal barn  
Ett barn 52 % (n= 71) 
Två barn 30 % (n=41) 
Tre barn 11 % (n=14) 
Fyra barn 5 % (n=7) 
Fem barn eller fler 2 % (n=3) 

Barnens åldrar  
0-6 månader 10 %  

(n= 24) 

7-12 månader 16 %  
(n= 38) 

13-36 månader 22 %  
(n= 53) 

3-5 år 
 

23 %  
(n= 55) 

6-8 år 10 %  
(n= 23) 

9-12 år 4 %  
(n= 9) 

13-15 år 2 %  
(n= 4) 

16-20 år 
 

3 %  
(n= 6) 

21-35 år 10 %  
(n= 24) 

Totalt antal barn 236  
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Tabell 2 – Informanternas duration av total amning, Sverige, 2013.  

 

 

Tabell 3 – Informanternas duration av exklusiv amning, Sverige, 2013.  

Antal 
månader 

0 mån 1mån 2 mån 3mån 4 mån 5 mån 6 mån 7mån Efter 
7mån 

Första 
barnet 
(n= 136) 

16% 
(n=22) 

2% 
(n=3) 

8% 
(n=11) 

10% 
(n=13) 

26% 
(n=36) 

15% 
(n=21) 

18 % 
(n=24) 

4% 
(n=6) 

----- 

Andra 
barnet 
(n= 65) 

12% 
(n=8) 

2% 
(n=1) 

9% 
(n=6) 

5% 
(n=3) 

17% 
(n=11) 

25% 
(n=16) 

26% 
(n=17) 

3% 
(n=2) 

2% 
(n=1) 

Tredje 
barnet 
(n=27) 

19% 
(n=5) 

4% 
(n=1) 

4% 
(n=1) 

7% 
(n=2) 

11% 
(n=3) 

30% 
(n=8) 

19% 
(n=5) 

7% 
(n=2) 

---- 

Fjärde 
barnet 
(n=11) 

18% 
(n=2) 

---- ---- 9% 
(n=1) 

9% 
(n=1) 

9% 
(n=1) 

36% 
(n=4) 

18% 
(n=2) 

---- 

Femte 
barnet 
(n=4) 

50% 
(n=2) 

---- ---- ---- ---- ---- 50% 
(n=2) 

---- ---- 

Antal 
månader 

0 mån 1-3 mån 4-6 mån 7-9 mån 9-12 
mån 

> 12 
mån 

Första 
barnet 
(n= 136) 

12 % 
(n=16) 

15 % 
(n=20)  

19 % 
(n=26)  

26 % 
(n=36) 

21 % 
(n= 28) 

7 % 
(n=10) 

 

Andra 
barnet 
(n= 66) 

9 % 
(n=6) 

13 % 
(n=8) 

22 % 
(n=14) 

21 % 
(n=14) 

15 % 
(n= 10) 

21 % 
(n=14) 

 

Tredje 
barnet 
(n= 25 ) 

12 % 
(n=3) 

12 % 
(n=3) 

12 % 
(n=3) 

16 % 
(n=4) 

24 % 
(n = 6) 

24 % 
(n=6) 

 

Fjärde 
barnet 
(n= 11)  

9 % 
(n=1) 

9 %  
(n=1) 

------ 18 % 
(n=2) 

9 % 
(n= 1) 

55 % 
(n=6) 

Femte barnet 
(n= 4) 

50 % 
(n=2) 

------- ------ ------ 25 % 
(n= 1) 

25 % 
(n= 1) 
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Majoriteten hade generellt en positiv inställning till amning som företeelse. Några 
mödrar höll med om att deras inställning till amning inte ändrades med tiden medan 
andra inte alls höll med om detta, en del höll delvis med i påståendet. Vid påståendet 
”Min egen amningserfarenhet har varit huvudsakligen positiv” höll majoriteten delvis 
med och de flesta övriga höll fullständigt med. De flesta av mödrarna uppgav även att 
de inte hade någon åsikt i/inte visste om erfarenheterna kring amning skilde sig 
mellan barnen. Många mödrar uppgav även att de antingen höll fullständigt eller 
delvis med i påståendet om att ha fått tillräcklig med råd och stöd kring sitt/sina barns 
ätande.  

4.3 Amning som utgångspunkt 
Utgångspunkten för majoriteten av mödrarna, både under graviditeten och efter 
förlossningen, var att amma sina barn. De såg amning som en självklarhet, ett 
förstahandsval och det bästa alternativet för barnet. Endast några få av studiens 
mödrar hade redan innan barnets födelse bestämt sig för att inte amma, detta gällde 
oftast omföderskor med negativa erfarenheter av amning. De flesta mödrar hade svårt 
med amningen i början, oftast tog det några dagar eller veckor innan amningen 
fungerade bra. Avgörande för om amningen fungerade eller inte verkade bero på olika 
omständigheter runtomkring mödrarna, så som fysiska och psykiska påfrestningar, 
snarare än moderns initiala inställning.  

Ur analysen kunde tre huvudsakliga teman skönjas som påverkade möjligheten att få 
amningen att fungera eller möjligheten att avsluta amningen med en bra känsla över 
beslutet. Dessa teman var: trygghet och självkänsla; information och stöd samt 
bemötande. Figur 2 visar dessa tre skönjbara teman och sambandet mellan 
fysiska/psykiska påfrestningar hos modern samt vilka potentiella utfall som kunde 
följa.

 

Figur	  2.	  Omständigheter relaterade till moderns fysiska/psykiska påfrestningar 
påverkar amningens utfall, Sverige, 2013.  
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4.4 Fysisk och psykisk påfrestning 

4.4.1 Fysisk påfrestning 
Fysiska påfrestningar och komplikationer var ofta orsaken till att problem med 
amningen uppstod. Många mödrar hade problem med mjölkstockning, såriga 
bröstvårtor, infektioner och svamp. Många upplevde även brist på sömn samt en 
känsla av att vara tömd på kraft och energi. Andra komplikationer som kunde 
försvåra/hindra amningen förekom också, som exempelvis blodförlust och 
näringsbrist.  

”Men min kropp orkade inte [amma] och jag blev helt utmattad och 
utmärglad av det.” (Informant 20) 

4.4.2 Psykisk påfrestning 
En övervägande del av mödrarna kände sig dessutom bundna, isolerade och ensamma 
när de ammade. Detta då barnet behövde ammas ofta och länge vilket gjorde att det 
var smidigast att vara hemma. En del mödrar upplevde även att de inte vågade amma 
utanför hemmet. 

”Jag kämpade på med amningen men det var psykiskt påfrestande och jag 
kände inte att jag vågade ta mig ut och amma på andra platser än hemma 
eftersom han ibland bara skrek och vägrade ta bröstet.” (Informant 37) 

Dessa fysiska och psykiska påfrestningar bidrog, enligt mödrarna, till att de inte 
orkade eller kunde amma i den utsträckning som önskades och förväntades, antingen 
av dem själva eller av andra.    

4.5 Vikten av rätt stöd, bemötande och tydlig information 
Hur väl mödrarna lyckades tackla de påfrestningar som uppstod berodde mycket på 
vilket stöd, bemötande och information de fick.  

4.5.1 Behov av stöd och hjälp 
Betydelsen av tillräckligt stöd och sympatiskt bemötande från såväl vårdpersonal som 
närstående var något som majoriteten av mödrarna ansåg vara viktigt. Några mödrar 
medgav att de aldrig hade klarat av amningen om det inte vore för det stöd de fick i 
samband med amningen. I stödet fann de kraft att orka fortsätta då amningen var svår 
och smärtsam. Framförallt det stöd mödrarna fick från barnets fäder upplevdes 
otroligt betydelsefullt. Nästan hälften av mödrarna upplevde dock att de blev lämnade 
åt sig själva och sitt eget omdöme den första tiden på BB då de hade önskat att få mer 
stöd i amningen.  

”Amning är fantastiskt - men inte helt enkelt. Mammor behöver mycket stöd 
och hjälp från barnmorskor m fl för att det ska fungera. Min upplevelse av de 
få dagarna på bb är att man lämnas alldeles för mycket åt sig själva...” 
(Informant 45)  

De mödrar som hade bestämt sig för att inte amma redan innan barnets födelse eller 
de som avslutade amningen efter en tid upplevde även de att stöd och hjälp var av stor 
betydelse för dem.  
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”Även vi som flaskmatar kan behöva stöd och uppmuntran... Har inte fått 
någon information/hjälp från vården!” (Informant 129) 

4.5.2 Bemötande från vårdpersonal  
Bemötandet från vårdpersonal hade också stor betydelse. Mödrarna önskade att bli 
sedda och bemötta med sympati och lugn för att lyckas med amningen. 

”När jag fick mitt första barn var jag dock orolig att amningen inte skulle 
komma i gång eller fungera. Fick då prata med en barnmorska på BB. Hon 
bemötte mig med ett fantastiskt lugn och ingav trygghet. Hennes svar på min 
fråga om vad man gör om inte amningen kommer i gång var, "Då har man två 
alternativ. Det ena är att låta barnet svälta, men det tycker jag inte att vi i 
Sverige ska behöva göra. Det andra är att ge barnet ersättning, och då får 
man ta spott och spe av andra mammor, särskilt dem med mycket bröstmjölk, 
men det tar man, för barnet mår bra!" För mig var dessa ord en underbar 
befrielse.” (Informant 8) 

Andra mödrar upplevde dock att de inte blev tagna på allvar av vårdpersonalen när de 
ställde frågor, var oroliga eller hade problem med amningen. Många mödrar upplevde 
även att deras kroppar blev behandlade som allmän egendom vilket skapade en känsla 
av att de blev förbisedda och kränkta. 

”Bemötandet från barnmorskorna på förlossningen var inte hedervärt för 
dem. För när man bad om hjälp och hade funderingar så känner man sig 
dumgjord för att de inte fungerade och att man övervägde att inte fortsätta 
amma...” (Informant 29) 

Många mödrar kände sig dessutom pressade av vårdpersonal samt övrig omgivning 
att amma till varje pris, annars upplevde de sig anses vara dåliga mödrar, både enligt 
sig själva och enligt personal samt övrig omgivning. Även en del av de som fick 
amningen att fungera kände att de var otillräckliga som mödrar, särskilt om deras 
mjölk inte var tillräcklig för att barnet skulle växa och gå upp i vikt. En del mödrar 
kände dessutom skuld i att de inte upplevde amningstillfällena som mysiga stunder 
utan snarare som något jobbigt.  

”Amningen har varit lite känslig upplever jag och när vi märkte att det inte 
riktigt räckte till för att lillan skulle bli mätt kom även en del känslor av att jag 
själv skulle vara otillräcklig som mamma.” (Informant 108) 

Som en följd av att de kände sig dåliga och otillräckliga vågade en del inte visa 
omgivningen att de gav sitt barn mat via flaska istället för via bröstet. Detta gällde de 
mödrar som, av olika anledningar, valde att avsluta amningen och ge sitt barn 
modersmjölksersättning istället. Dessa mödrar upplevde tillika att de blev ifrågasatta i 
sitt beslut att inte försöka eller fortsätta amma.  

”Skämdes däremot varje gång jag tog fram flaskan, och smusslade med den så 
gott jag kunde, så ingen skulle se att jag var en "dålig mamma"...” (Informant 
103) 

4.5.3 Otydlig och otillräcklig information – både gällande amning och 
flaskuppfödning   
Mödrarna beskrev ofta de amningsråd de fick på BB som otydliga och otillräckliga. 
De upplevde även att personalen gav dubbla budskap kring amningen vilket skapade 
förvirring och osäkerhet hos dem.  



	   	   	   	   	  
	  

	   	   	   	   	   	  14	  

”På BB däremot tyckte jag att de sa olika saker och att jag blev förvirrad och 
ledsen kring min amningssituation.” (Informant 88) 

Det var inte enbart amningsråden som var otydliga och otillräckliga, det framkom 
även att det var svårt för mödrarna att få korrekt information om 
modersmjölksersättning. Detta skapade en känsla av att inte bli sedda eller 
prioriterade. 

”Gemensamt för alla tre spädbarnsperioderna har varit den oerhörda 
svårigheten att få korrekt information om bröstmjölksersättning. Som 
flaskmatande förälder är man oerhört utsatt och alltid i underläge (eftersom 
man underförstått är en dålig förälder). Företagen som tillverkar ersättningen 
vågar inte ens svara på enkla frågor om dosering eller informera om när de 
bytt innehåll i paketen.” (Informant 7) 

4.6  Trygghet och självsäkerhet   
Självsäkerhet och trygghet i modersrollen var också något som upplevdes som viktigt 
för mödrarna. Ökad självsäkerhet ledde till att de lyssnade mer till barnets signaler i 
samband med amningen snarare än att lyssna till de många åsikter som kom från olika 
håll. Ökad självsäkerhet hjälpte också mödrarna att få en positiv upplevelse av den 
första tiden med barnet. Av att de kände säkerhet och stöttning kunde de slappna av 
samt komma in mer i sin modersroll. De hade även lättare att se barnet och kunna 
njuta av att vara mamma oavsett hur de beslöt att fortskrida med amningen. De beslut 
mödrarna ställdes inför var att antingen försöka få amningen att fungera eller att 
avsluta den. Att ta dessa beslut samt att känna frid i det tagna beslutet var lättare för 
mödrarna då de kände sig säkra och stöttade.  

”Jag tror att det är mycket mammans personlighet som avgör hur saker och 
ting kommer bli/funka. Såklart man inte kan styra allt. Men eftersom jag känt 
mig så trygg i allt vad mammarollen innebär så har man heller inte stött på 
särskilt mycket som varit jobbigt.”(Informant 21) 

Många mödrar blev chockade över hur svårt och smärtsamt det kunde vara att amma. 
De önskade att de blivit mentalt förberedda på att amningen kunde innebära 
svårigheter och fysisk smärta. Att vara mentalt förberedd var dessutom något de 
upplevde kunde öka självsäkerheten och tryggheten i modersrollen och i amningen.   

”Med första barnet var jag lite chockad över att ingen talat om för mej hur 
oerhört ont det kunde göra att amma. Jag kom inte ihåg någon 
amningsinformation, jag vet bara att jag saknade att vara förberedd på 
smärtan.” (Informant 2) 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att utforska mödrars upplevelser och erfarenheter ansågs en 
kvalitativ ansats vara lämplig. Att använda sig av skrivna berättelser istället för 
intervjuer medförde att författaren inte påverkade informanterna med sin närvaro. 
Dock innebar detta metodval att följdfrågor ej kunde ställas i syfte att få mer 
utvecklade svar. Det var heller inte möjligt att ta del av kroppsspråk, ansiktsuttryck 
eller röstläge. Information av värde för studien kan därför ha missats. Som ett sätt att 
få mer innehållsrika svar gavs dock exempel på frågor och påståenden för mödrarna 
att beröra i sina berättelser. Urvalet av dessa påståenden och frågor kan ha påverkats 
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av författarens egen förförståelse och därmed styrt informanterna i en viss riktning. 
Detta kan även ha begränsat innehållet i deras berättelser då det kan ha medfört att 
vissa informanter endast svarade på de frågor och påståenden som angavs.  

Den egna förförståelsen kan dessutom haft inverkan på tolkning och analysering av 
studiens data. Detta då författaren är dietist och har både teoretiska kunskaper och 
praktiska erfarenheter kring ämnet som studeras. Den egna förförståelsen hanterades 
genom att ta emot synpunkter på enkätens innehåll under utformandet, samt genom att 
fördjupa och utöka kunskapen kring studiens område genom att studera ny 
information kring ämnet samt kritiskt granska tidigare förvärvad kunskap.  

Ytterligare en styrka med studien är det faktum att dataanalysen genomförts av en och 
samma person vilket säkerställer att alla berättelser blivit analyserade på samma sätt. I 
denna studie ansågs barnets moder ha mest relation till ämnet då mödrar oftast är de 
som förser barnet med föda under det första halvåret. Således inkluderades endast 
mödrar i studien då det fanns en önskan om att få en homogen grupp av informanter. 
Dock hade fädernas upplevelser kunnat ge en mer nyanserad helhetsbild av 
föräldrarnas upplevelser, vilket även hade varit av intresse. Emellertid fanns ej 
möjlighet till detta i denna studie.  

Studiens mödrar rekryterades från hela Sverige och mödrar ur alla åldersgrupper blev 
inkluderade vilket gav ett variationsrikt datamaterial. Det variationsrika datamaterialet 
ökar överförbarheten av studiens resultat på mödrar från olika åldersgrupper och 
platser i Sverige.  

Informanterna rekryterades via Facebook© och Familjeliv.se, vilket var ett effektivt 
rekryteringssätt då det är lätt att nå en stor mängd informanter på kort tid. Dock kan 
studien gått miste om värdefull information då de mödrar som inte hade dator med 
internetåtkomst, användarkonto på Facebook© eller Familjeliv.se exkluderades.  

5.2 Resultatdiskussion  
För i princip alla studiens mödrar var det en självklarhet att de skulle amma, vilket de 
bestämt sig för redan under graviditeten. Trots denna utgångspunkt var det ändå 
många som inte fick amningen att fungera och istället tvingades ge upp tidigare än 
planerat. Detta faktum bjuder in till att reflektera kring hur detta kan komma sig. Då 
denna studie visar på att stödet vid både amning och flaskmatning i många fall var 
bristfälligt, att bemötandet stundtals upplevdes kränkande och den information 
mödrarna fått skapade förvirring och osäkerhet, antas att dessa områden är av stor 
betydelse för hur väl amningen/flaskmatningen kan komma att fungera.  

Något som har setts i tidigare studier är att moderskapet är starkt sammankopplat med 
amning (17). Att kunna amma är även något som anses symbolisera en god mor (18). 
Vad är då en god mor? Enligt mödrarna i min studie verkar en god mor vara någon 
som kan finnas där för sitt barn för att förse barnet med tillräcklig näring för att kunna 
växa. Sambandet mellan moderskapet och amningen blev synligt även i min studie då 
många av mödrarna ansåg sig vara otillräckliga och dåliga om de inte svarade upp 
mot sina egna eller omgivningens förväntningar att hon ska amma. Om amningen inte 
fungerar blir det ett slag emot hennes identitet som mamma och hon kan komma att 
ifrågasätta sig själv som moder och som individ (18). Detta kan i sin tur påverka nästa 
barns amning negativt men även hur modern fortsätter att se på sig själv. Hur hårt 
slaget blir kan möjligtvis påverkas av hur höga moderns förväntningar är samt hur 
starkt självförtroende modern har. Mödrarna i min studie upplevde att deras 
självsäkerhet i modersrollen påverkade hur väl de kunde möta negativt beteende och 
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motgångar. Att självsäkerhet i modersrollen är viktigt och betydande är även något 
som kunnat ses i tidigare studier (17-20).  

Stöd var något som mödrarna i min studie upplevde kunde öka deras självsäkerhet 
såväl som deras möjligheter att få en fungerande amning/flaskmatning. Det är även 
väl känt sedan tidigare att stöd från både vårdpersonal och övrig omgivning är av stor 
betydelse för hur väl amningen fungerar (21-23). Dock var det många mödrar i min 
studie som fann att stödet, framförallt från vårdpersonalen, var bristfälligt. Brist på 
både stöd och självförtroende kan göra det svårt för mödrarna att helt gå in i 
modersrollen. För att mödrarna skall ha möjlighet att få amningen att fungera bör de 
därför få stöd och uppmuntran i sin modersroll och amning. Är det då legitimt att 
tänka att barnmorskor och övrig vårdpersonal inte ger mödrarna stöd? Enligt min 
åsikt behöver det inte vara så. Det skulle snarare kunna handla om att barnmorskan 
och den nyförlösta modern antingen har olika sätt att kommunicera med varandra 
vilket gör att de inte förstår varandra. Det kan också handla om att modern rent 
psykiskt befinner sig på ett ställe där hon inte är mottaglig för råd utan snarare 
behöver någon att tala med som hon känner förtroende för. Eller kanske så minskar 
behovet av praktiska råd om modern blir bemött på rätt sätt, vilket är något som 
kunde ses i min studie. I en tidigare studie diskuteras även möjligheten att modern 
som inte får amningen att fungera befinner sig i en typ av kris och därför behövs ett 
visst bemötande för att modern ska uppfatta att hon får rätt stöd (18). Man vill anta att 
vårdpersonal har kunskap om hur de bäst bemöter sina patienter, dock verkar det 
ibland brista. Detta tyder på att personalen behöver ökad kunskap i hur mödrarna 
upplever den hjälp och det stöd de får. Följaktligen hade det varit av intresse att 
studera även personalens upplevelser av vad ett bra stöd innebär samt hur deras 
upplevelser stämmer överens med mödrarnas.  

Mödrarna i min studie önskade dessutom att få bli mentalt förberedda på att amning 
kunde vara svårt och smärtsamt. Jag tolkar det som att det är möjligt att mödrarna har 
en förväntan på att amning endast är något mysigt och naturligt som alla klarar av 
utan problem. Det är dock inte konstigt att mödrarna har denna föreställning enligt 
min mening. Ser man till bilden av hur en ammande moder framställs i media 
exempelvis, ses ofta en nöjd och glad bebis i famnen på en harmonisk mamma. Detta 
kan med lätthet ge mödrar orealistiska förväntningar på amningen. Att denna 
romantiserade bild ger mödrarna orealistiska förväntningar är även något som kunnat 
ses i en annan studie (18).  

Den information de fått från vården upplevdes av många mödrar i min studie som 
otillräcklig, otydlig och gav dubbla budskap, och som i slutändan ledde till att de 
kände förvirring och osäkerhet. Detta resulterar i att de inte vet hur de ska göra när 
amningen inte fungerar. Det kan då ligga nära till hands för mödrarna att tänka att de 
gör fel och lägger på sig skuld som gör att de känner sig dåliga och otillräckliga. 
Kanske hade mödrarna känt sig mer sedda om vårdpersonalen hade gett mödrarna 
mer individanpassade råd samt en realistisk framställning av amningen istället för 
otydliga och dubbla budskap. I tidigare studier har man kunnat visa på att råd 
anpassade efter moders eget specifika behov signalerar att barnmorskan har lyssnat på 
just henne och sett hennes behov vilket även har uppfattats som att de blir sedda och 
uppmuntrade i sin amning (19,22,23). Vidare kan detta leda till att de har förbättrade 
chanser att få en fungerande amning/flaskmatning men även till att upplevelsen av 
amningen/flaskmatningen blir positiv.  

De resultat som framkommit i studien är inte så förvånande eller revolutionerande. 
Dock hade jag, innan denna studie tog form, funderingar över olika potentiella 
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orsaker till den sjunkande amningsfrekvensen som råder i landet. Något jag antog då, 
som inte är i enlighet med mina resultat, var att den nedåtgående amningstrenden i 
Sverige skulle kunna ha påverkats av den pågående samhällsdebatten om könens 
jämställdhet. Jag antog att det hos föräldrarna kunde anses som ojämställt att endast 
kvinnan hade rätt till att ansvara för uppfödningen av barnet och att detta kunde 
medföra att bröstmjölksersättning användes mer frekvent, så att mannen och kvinnan 
kan dela lika på matningen av barnet. Dock är dessa funderingar något jag mer eller 
mindre har fått lämna eftersom att ingen av mödrarna i studien antydde detta. Utifrån 
denna studie tolkar jag det som att orsakerna till den nedåtgående trenden snarare 
beror på andra omständigheter. Mannen visade sig dessutom ha en stor och viktig 
betydelse för kvinnans möjlighet att lyckas med amningen. Att mannen utgör ett 
betydande stöd är även något som har setts i tidigare studier (11,17,23).  

6. Slutsats 
Mödrarna i denna studie önskade ett bättre stöd och bemötande samt rätt typ av 
information. Denna studie kan även visa på att trygghet och god självkänsla hos 
modern har stor betydelse för hennes möjligheter att få en fungerande amning eller 
styrkan att avsluta amningen, om så behövs. Det är därför viktigt att både 
vårdpersonal och moderns närmaste omgivning är medvetna om hur de på bästa sätt 
kan bemöta och stödja henne, såväl i som rollen som moder som i 
amningen/flaskmatningen. 

7. Yrkesrelevans 
Dietistens roll hamnar naturligt inom näringslärans område då denne har 
expertkompetens inom området nutrition. Dock kan det vara av värde att lära sig mer 
om lyhördhet och bemötande även som dietist för att kunna förmedla stöd och 
uppmuntran i amningen/flaskuppfödningen på rätt sätt.  

8. Tack 
Ett stort tack vill riktas till alla studiens informanter som tog sig tid att delta i denna 
studie. Ett särskilt tack även till de fyra mödrar som ställde upp i pilotenkäten och till 
de som korrekturläst uppsatsen.  
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Bilaga 1 – Tio steg till lyckad en amning 
 
Varje enhet som arbetar med mödravård och vård av nyfödda bör (11, 12): 
 
1. Ha en skriven amningsstrategi/handlingsplan som rutinmässigt delges all 
hälsovårdspersonal.  
 
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, som vanligen sker inom två timmar.  
 
5. Visa mammor hur de ska amma och upprätthålla amningen, även om de måste vara 
åtskilda från sitt barn.  
 
6. Inte ge nyfödda barn mat eller dryck utöver bröstmjölk, såvida det inte är 
medicinskt indicerat.  
 
7. Praktisera samvård – tillåta mammor och barn att vistas tillsammans dygnet runt.  
 
8. Uppmuntra fri amning.  
 
9. Ej ge nappar till ammade spädbarn, vare sig sug- eller dinappar.  
 
10. Uppmuntra bildandet av stödgrupper för amning och till sedvanlig kontakt med 
barnhälsovården genom att hänvisa mammorna dit vid utskrivning från 
sjukhuset/kliniken.  
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Bilaga 2 – Enkät  
 
Del 1 - Bakgrundsfrågor 
 
Fråga 1. Hur gammal är du?  
 
 
 
Fråga 2. Utbildningsnivå  
 
  ☐  Grundskola/Folkskola 
  ☐  Realskola/2-årig gymnasieskola 
  ☐	 Gymnasieutbildning (3-årig) 
  ☐	 Eftergymnasial utbildning (minst 1 år) 
  ☐	 Universitet/Högskoleutbildning (2 år eller kortare) 
  ☐	 Universitet/Högskoleutbildning (längre än 2 år) 
  ☐	 Övrigt:_______________________________  
 
Fråga 3. Civilstånd  
 
  ☐	 Gift/Sambo 
  ☐	 Ensamstående/Singel 
  ☐	 Övrigt: 
 
Fråga 4. Hur många barn har du? 
 
  ☐	 1 
  ☐	 2 
  ☐	 3 
  ☐	 4 
  ☐	 5 eller fler 
 
Fråga 5. Är ditt barn en pojke eller flicka? 
 
 Pojke Flicka 
Första barnet   
Andra barnet   
Tredje barnet   
Fjärde barnet   
Femte barnet   
 
 
Fråga 6. Hur gammalt/gamla är dina barn? * 
Svara i månader eller år. Skriv: Första barnet - 2 månader, andra barnet - 3 år etc. Var 
tydlig med att ange år eller månader. 
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Fråga 7. Hur länge har du totalt ammat ditt/dina barn? 

 
 
 
 
Fråga 8. Hur länge ammande du exklusivt? 
Dvs. barnet åt enbart bröstmjölk och vitaminer/mineraler och ev eventuellt medicin 

 
 
 
 
 
Fråga 9. Vid vilken ålder började barnet att äta puré eller smakportioner? 
 

 
Innan 4 

månaders 
ålder 

Vid 4 
månaders 

ålder 

Vid 5 
månaders 

ålder 

Vid 6 
månaders 

ålder 

Vid 7 
månaders 

ålder 

Efter 7 
månaders 

ålder 
Första barnet       
Andra barnet       
Tredje barnet       
Fjärde barnet       
Femte barnet       

 
 
 
 
 
 
 

 0 mån 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 7-9 mån 9-12 
mån 

Mer än 
12 mån 

Första 
barnet           

Andra 
barnet           

Tredje 
barnet           

Fjärde 
barnet           

Femte 
barnet           

 Vid 0 
mån 

Vid 1 
mån 

Vid 2 
mån 

Vid 3 
mån 

Vid 4 
mån 

Vid 5 
mån 

Vid 6 
mån 

Vid 7 
mån Efter 7 mån 

Första barnet          
Andra barnet          
Tredje barnet          
Fjärde barnet          
Femte barnet          
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Fråga 10. Gradera vad som stämmer bäst in på dig. 
 
 

 
 
Del 2 - Skriv dina tankar och erfarenheter 
 
Fråga 11. Berätta hur dina erfarenheter och upplevelser av barnets/barnens 
ätande med fokus på det första halvåret. * 
 
Du	  kan	  exempelvis	  berätta	  om	  hur	  tankarna	  gick	  kring	  val	  av	  uppfödningsmetod-‐	  
var	  valet	  självklart	  eller	  inte?	  Hur	  var	  din	  inställning	  till	  amning	  under	  och	  efter	  
graviditeten?	  Förändrades	  inställningen	  något?	  Hur	  upplevde	  du	  det	  bemötande	  
du	  fick	  av	  sjukvården	  (MVC,	  BB	  och	  BVC)	  och	  omgivningen	  runt	  omkring	  dig	  
(barnets/barnens	  pappa,	  mor-‐	  och	  farföräldrar,	  syskon,	  vänner)?	  Hur	  upplever	  
du	  den	  information	  du	  fått	  kring	  spädbarnsuppfödning?	  Vart	  har	  du	  hittat	  
informationen?	  Om	  du	  har	  fler	  än	  ett	  barn-‐	  har	  upplevelsen	  kring	  barnens	  ätande	  
det	  första	  halvåret	  varit	  lika	  för	  alla	  barnen?	  Om	  det	  är	  något	  annat	  du	  önskar	  att	  
berätta	  kring	  ditt	  barns	  ätande	  det	  första	  halvåret,	  gör	  gärna	  det.	  Du	  har	  
möjlighet	  att	  skriva	  hur	  mycket	  eller	  lite	  du	  vill	  i	  rutan	  här	  nedanför. 
 

 
Håller 

fullständigt 
med 

        

Håller 
inte 
alls 
med 

Vet 
ej/ingen 

åsikt 

Min generella 
inställning till amning 
som företeelse är 
positiv.  

           

Min inställning till 
amning har förändrats 
med tiden. 

           

Min egen 
amningserfarenhet har 
varit huvudsakligen 
positiv.  

    
        

Amningserfarenheten 
har varit olika med de 
olika barnen. 

           

Har fått tillräckligt 
med råd och stöd kring 
mitt/mina barns 
ätande. 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till informanter  
 
Till dig som mamma! 

Mitt namn är Caroline Hjorth, jag studerar vid institutionen för kostvetenskap vid 
Umeå Universitet. Under vårterminen kommer jag att utföra en studie om 
spädbarnsuppfödning som ligger till grund för min D-uppsats. Om materialet blir 
tillräckligt intressant kan det även resultera i en vetenskaplig artikel. Syftet med 
studien är att studera vilka upplevelser och erfarenheter du som mamma har av 
barnets uppfödning med fokus på det första halvåret. Du, i egenskap av mamma, 
inbjuds till att delta i denna studie.  

Studien genomförs med hjälp av en internetbaserad enkät, vilket kräver att du har 
tillgång till en dator med internetåtkomst. Enkäten finner du i länken som följer:  

Enkäten är helt anonym dvs. jag kommer inte veta vem du är. Enkäten består av två 
delar, dels några få bakgrundsfrågor och dels en öppen fråga där du ombeds att skriva 
ner dina tankar och erfarenheter kring ditt/dina barns ätande med fokus på det första 
halvåret.  

Du har möjlighet att berätta så mycket eller lite du vill i svaren. Ifyllandet av enkäten 
beräknas ta ca 5-10 minuter beroende på hur mycket du har att berätta i den öppna 
frågan. Då enkäten är besvarad och sparad kommer svaren att läsas och analyseras av 
mig.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan välja att avbryta deltagandet när som 
helst under studiens gång. I den färdiga uppsatsen kommer ingen enskild person gå att 
identifiera.  

Målet är att studiens resultat skall bidra till en ökad förståelse för hur mödrar upplever 
matningen av sina barn under det första halvåret. Jag är mycket tacksam om du ville 
bidra med din berättelse. 

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till 
mig eller min handledare, Agneta Hörnell. 

 

Med Vänlig Hälsning  

Caroline Hjorth 
Leg. Dietist 
 

073-0213656 
cahj0005@student.umu.se  

 

 

Agneta Hörnell  

Professor, leg Dietist 

Institutionen för kostvetenskap   

Umeå Universitet 

 

090-7869568 
agneta.hornell@kost.umu.se
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Bilaga 4 – Exempel på innehållsanalys  
 

 
 

Analysenhet Meningsbärande 
enhet 

Koder Kategori 

Bemötande och 
stöd från både 
sjukvårdspersona
l och omgivning 
påverkar 

Mjölkproduktionen kom 
aldrig igång. Under mer 
än en veckas tid var 
mina skinnflådda, 
blödande bröst allmän 
egendom på bb. Alla 
klämde, handmjölkade 
och kopplade mig till 
maskiner som gjorde 
fruktansvärt ont medan 
de hela tiden tjatade om 
att detta minsann var 
DET BÄSTA för min 
bebis.  

 

Personalen visade 
ingen hänsyn till 
moderns integritet och 
känslor.  

 

 

 

Vikten av rätt stöd, 
bemötande och tydlig 
information  


