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SAMMANFATTNING 
 

Att stötta mamma och barn i övergången från sondmatning till att barnet kan nutriera sig helt 

genom amning eller flaskmatning är en omfattande och viktig del i omvårdnaden på en 

neonatalavdelning. Tidigare forskning av personalens upplevelser av denna process är 

begränsad. Forskning har mestadels fokuserat på någon eller några aspekter av mammors 

upplevelser av amning/flaskmatning på en neonatalavdelning. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka personalens syn på amning och flaskmatning, samt 

beskriva hur de upplevde att de kunde stötta mamma och barn i processen att gå från 

sondmatning till amning samt hinder och underlättande aspekter. Studiens ansats var 

kvalitativ där tolv intervjuer genomfördes. Vid intervjuerna användes en intervjuguide som 

skapats av författarna och handledaren. 

Resultatet av studien visade att personalen hade en positiv syn på amning. Flaskmatning 

ansågs vara ett bra andrahands alternativ men inte något som borde introduceras först. Då det 

gällde stöttning av mamma och barn upplevdes tidig närhet vara viktigt men även att från 

personalens sida stötta mammans tillit till sin egen förmåga för att underlätta amningen. 

Informanterna betonade vikten av en individanpassad vård både för mammor och barn. 

Informanterna upplevde även att viktfixeringen på avdelningen var frustrerande för både 

mammorna och dem själva. Aspekter som upplevdes underlätta amningsarbetet var tidigare 

erfarenhet hos både personal och mammor. 
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INTRODUKTION 
 

Under året 2001 föddes ca sex procent av alla barn i Sverige före graviditetsvecka 37. Samma 

år föddes, i Dalarna, cirka fem procent före vecka 37 (Socialstyrelsen, 2002). Utvecklingen av 

svensk neonatalvård har ökat överlevnaden för barn som är födda för tidigt. Mellan åren 

1999-2000 överlevde 75 % av de barn som föddes i vecka 25. Vården av dessa barn är dock 

resurskrävande och förorsakar en lång sjukhusvistelse (Socialstyrelsen, 2004). Vården på en 

neonatalavdelning består dock inte enbart av livräddande insatser och teknisk kunskap. Ett 

stort antal av de barn som skrivs in på en neonatalavdelning är inte i behov av intensivvård 

utan skrivs in på en neonatalavdelning för observation och behandling under en kortare period 

( Nyqvist, Sjödén & Ewald, 1994). 

 

På neonatalavdelningen vid Falu lasarett, där föreliggande studie ägt rum, vårdas bland annat 

barn med behov av neonatal intensivvård och barn med olika slags infektioner samt barn som 

behöver annan hjälp i nyföddhetsperioden, exempelvis barn med lågt blodsocker. På 

avdelningen arbetar personalen utifrån en vårdmodell NIDCAP® (Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program) (Introduktionsprogram avd 33, 2002). 

Tyngdpunkten i NIDCAP® är en familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård vilket 

innebär bland annat att barnets utveckling stöds genom en individanpassad vård (Westrup et 

al., 2004). 

 

 

Separation och närhet 

Hos sjuka eller för tidigt födda barn kan den tidiga fysiska kontakten, vare sig det gäller 

amning eller annan fysisk beröring, bli fördröjd mellan mamma och barn eftersom de 

separeras ifrån varandra. Hos mammor som föder barn för tidigt kan denna fördröjning av 

närhet ge upphov till känslor som förtvivlan och sorg (Lupton & Fenwick, 2001). Vikten av 

familjecentrerad vård för barn som vårdas på en neonatalavdelning är väl känt (Harrison, 

1993). Familjecentrerad vård bör baseras på att familjen finns konstant i barnets liv och 

vården ska fokusera på familjen som en helhet (Pearson & Andersen, 2001). En 

familjecentrerad vård bör även baseras på öppen och ärlig kommunikation mellan föräldrar 

och personal med ett samarbete sinsemellan för att försäkra sig om att barnets behov 

tillgodoses (Harrison, 1993).      



Ett tillvägagångssätt som används, bland annat i Sverige, för att tidigt uppmuntra närhet 

mellan mamma och barn är känguruvård (Tessier et al., 1998). Då känguruvård tillämpas ska 

barnet ha hud mot hud kontakt med modern eller fadern vilka kan ge värme och stimulans 

(Bohnhorst et al., 2001). I Sverige innebär känguruvård att barnet läggs hud mot hud mellan 

mammans bröst eller på pappans bröst. Barnet har då bara en blöja på sig och föräldrarna har 

lösa kläder på sig som går att öppna framtill (Charpak, de Calume & Ruiz, 2000). Tessier et al 

(1998) undersökte huruvida känguruvård och tidig hud mot hud kontakt kunde bidra till att 

mamman fick en positiv uppfattning om hennes egen förmåga att uppfatta och svara på sitt 

barns signaler. Studiens resultat visade att nära mor-barn kontakt under de första två dagarna 

efter födseln ökade mammans känsla av att duga som mamma åt sitt barn. Vidare visade 

studien att känguruvård kan ha en ”återhämtningseffekt”, det vill säga ett stöd för att 

återhämta sig i den kris som mamman genomgick. 

 

 

Prematura barns sugförmåga 

En effektiv och säker amning kräver inte bara att spädbarnet har en utvecklad sugförmåga, 

utan även förmågan att kunna koordinera sina andning- sug- och sväljreflexer (Mizuno & 

Ueda, 2003). Samordningen av dessa reflexer påverkas bland annat av att barnet är extremt 

för tidigt fött eller sjukt. Att ta hänsyn till spädbarnets fysiologiska stabilitet är därför viktigt 

då det ska bestämmas om huruvida det är lämpligt att amma. Studier om amning har visat att 

ju yngre barnet är vid födseln desto längre tid tar det för barnet att uppnå ett moget 

sugmönster. Med mognad har även ett mer koordinerat sug- svälj- och andningsmönster 

noterats (Ross & Browne, 2002). 

 

I en studie av Nyqvist, Sjödén & Ewald (1999) observerades sugreflexer hos prematura barn 

från vecka 28. Barnets förmåga att genom sugningar tillgodogöra sig bröstmjölk från bröstet 

observerades i vecka 30 och sugningarna utvecklades sedan gradvis. I vecka 32 kunde 

upprepade, långa sugningar noteras och i vecka 36 kunde majoriteten av barnen i studien 

amma fullt. Studien visade vidare att barnets sugbeteende var resultat av träning och 

kontinuerligt stimuli och gjorde det möjligt för barnen att amma tidigare än då barnen 

beräknades vara fullgångna. I en annan studie av Mizuno & Ueda (2002) undersöktes 

sugbeteendet hos prematura barn som föddes i vecka 28-31. Resultatet av studien visade att 

trots att barnen kunde amma i vecka 32 så hade de saturationsnedgångar under amningen 

vilket tydde på att koordinationen mellan sväljning och andning inte var fullt utvecklad. 
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Resultatet av studien visade även att de fanns signifikant skillnad i koordinationen mellan 

sväljning och andning hos barn yngre än vecka 34 och barn äldre än vecka 34.  

 

Det finns även andra faktorer som har betydelse för hur barnet kan suga till exempel samspel 

mellan mor och barn, och antalet amningstillfällen samt hur lång tid varje amningstillfälle tar 

är några viktiga aspekter (Nyqvist, Sjödén & Ewald, 1999). Vid amningen har personalen på 

neonatalavdelningen en viktig uppgift då de bör hjälpa mamman att svara på sitt barns 

signaler. Personalen måste även anpassa miljön till något som spädbarnet klarar av att hantera 

(Nyqvist et al., 1996).  

 

 

Tillmatningsmetoder 

Sondmatning används oftast tilldess att det för tidigt födda barnet är moget att suga på bröstet 

och tillgodogöra sig bröstmjölk. Sonden förs ner genom näsan ner i barnets magsäck. Det 

finns olika metoder för sondmatning, kontinuerlig och intermittent mjölktillförsel. Den 

intermittenta mjölktillförseln tros gynna tarmarnas utveckling och fördelning av 

näringsämnen på grund av mer normal hormonkoncentration i samband med matningen 

(Schanler et al., 1999). Intermittent mjölktillförsel är metoden som används för sondmatning 

på neonatalavdelningen vid Falu Lasarett (Introduktionsprogram avd 33, 2002). 

 

Det finns flera metoder förutom sondmatning som kan användas för barnets näringstillförsel. 

De metoder som finns är bland annat kopp-, och sked- eller flaskmatning. Som ett alternativ 

till flaskmatning har kopp eller sked visat sig vara väl accepterat av prematura barn 

(Schubiger, Schwarz & Tönz, 1997). Lang (2002) menar i sin bok att det för tidigt födda eller 

sjuka nyfödda barnet inte bör ges mat på flaska om intentionen är att barnet skall ammas. Hon 

menar att det är viktigt att barnet lär sig amma utan att bli förvirrat, något som kan ske om 

barnet flaskmatas. Detta på grund av att det krävs ett annat sugmönster för att amma. Vissa 

barn kan äta dels från bröstet och dels från flaskan utan svårighet. Om barnet lärt sig äta på 

bröstet innan flaskan introduceras verkar barn ha mindre problem med två olika sugtekniker.  

Andra studier visar dock på motsatsen, i en studie av Scubiger, Schwarz & Tönz (1997) 

undersökte dock huruvida användandet av bröstmjölksersättning som gavs med flaska, med 

eller utan användande av nappar, under de första fem levnadsdagarna kunde associeras med 

lägre frekvens eller kortare varaktighet av amning under de första sex levnadsmånaderna. I 

studien delades 602 spädbarn in i två grupper, i den ena gruppen (n=294) undveks 
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nappflaskor och nappar under de första fem dagarna och i den andra gruppen (n=308) 

användes konventionella metoder för att tillgodose spädbarnen med näring. Amning 

uppmuntrades i båda grupperna. Resultatet av studien visade att användning av nappflaska 

och napp inte kunde associeras med lägre frekvens eller kortare varaktighet av amning. 

 

 

Bröstmjölkens egenskaper 

Den ideala maten för nästan alla nyfödda är bröstmjölk. Denna mjölk förser barnet med 

tillräcklig energi, proteiner, fett, kolhydrater och vatten för normal tillväxt. Bröstmjölk, till 

skillnad från modersmjölksersättningar, tillgodoser även barnet med variationer av 

antimikrobiella faktorer som skyddar mot infektioner. Bröstmjölken innehåller förutom skydd 

mot infektioner även substanser som fungerar som medlare mellan mor och barn och 

grundlägger en biokemisk och fysiologisk kommunikation (Bernt & Walker, 1999). Studier 

har visat att bröstmjölken kan skydda mot nedre och övre luftvägsinfektioner, 

öroninflammationer och infektioner i urinvägarna. Mjölken kan även skydda barnet mot 

infektioner den närmsta tiden efter födseln genom att, i barnets mun, stoppa bakterier på 

slemhinnorna och stoppa deras ingång till vävnaderna. Barn som får bröstmjölk svarar också 

bättre på vacciner och är bättre skyddade mot andra infektioner såsom nekrotiserande 

enterocolit men framförallt mot luftvägsinfektioner. Bröstmjölkens skydd finns kvar flera år 

efter avslutad amning. Mammor uppmuntras därför att ge sina barn bröstmjölk (Hanson & 

Korotkova, 2002).  

 

Andra studier har även visat att bröstmjölk kan ha en positiv effekt på barns kognitiva 

förmåga. Bröstmjölkens effekt på spädbarnets hälsa och utveckling började diskuteras redan 

för ett halvt sekel sedan då ammade barn sades få bättre kognitiv förmåga i barndomen än 

barn som matades med modersmjölksersättning (Oddy et al., 2003). En studie (Oddy et al., 

2003) undersökte huruvida tiden som ett barn ammades hade något samband med dess 

kognitiva förmåga. Resultatet visade bland annat att barn som ammades längre än sex 

månader hade högre verbalt IQ än barn som aldrig ammats. En annan studie av Horwood, 

Darlow & Mogridge (2001) studerade också bröstmjölkens effekt på barns kognitiva förmåga 

i samband med amningstidens längd. Resultatet visade att de barn som exklusivt fick 

bröstmjölk i fyra månader eller mer hade högre kognitiv förmåga. Horwood, Darlow & 

Mogridge (2001) påpekade dock att föräldrars egen kognitiva förmåga kunde inverka på 

barnens resultat i denna typ av studie.  
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Hos prematura barn anses fördelarna med bröstmjölk öka ytterligare. Studier har visat att det 

finns många skillnader i den bröstmjölk som mammor till för tidigt födda barn producerar i 

jämförelse med den mjölk som mammor till fullgångna barn producerar. I mjölken som 

mammor till för tidigt födda barn producerar finns det bland annat ökad mängd proteiner och 

aminosyror. De olika typer av proteiner som finns i bröstmjölken har större fysiologisk balans 

och innehåller många antibakteriella egenskaper (Hanson & Korotkova, 2002). Anderson, 

Johnstone & Remley (1999) fann att lågviktiga barns kognitiva förmåga fick ökade fördelar 

av amning gentemot barn med normal födelsevikt.  

 

 

Bröstmjölksproduktion 

Många faktorer som mammans hälsotillstånd, intag av föda och vätska, mediciner, frekvens 

samt varaktighet av bröststimulation kan påverka bröstmjölkproduktionen (Hill, Aldag & 

Chatterton, 1999). Även kejsarsnitt kan påverka och försena mjölkproduktionen (Dewey et 

al., 2003). Mjölkproduktionen påverkas även av frisättning av hormoner som stimulerar 

utdrivning av bröstmjölken (Hill, Aldag & Chatterton, 1999). 

 

För att stimulera bröstmjölkproduktionen bör mammor pumpa ur mjölk med jämna 

mellanrum, mellan fem till sex gånger om dagen eller var tredje timme för att det skall vara 

optimalt (Black & Hylander, 2000). Att tömma brösten på mjölk kan ske antingen manuellt 

eller mekaniskt med hjälp av en pump (Aguayo, 2001). 

 

En av utmaningarna för personalen på en neonatalavdelning är att stödja mammorna att 

komma igång med bröstmjölksproduktionen trots att de initialt inte kan amma. För att 

minimera stressen för mamman är det även viktigt att känslomässig stötta henne då hon måste 

pumpa ut mjölk till sitt barn. Platsen som pumpningen äger rum på bör vara lugn, tyst och 

enskild (Aguayo, 2001). Mammor till för tidigt födda barn står, i vissa fall, inför veckor och 

månader av urpumpning av mjölk innan barnet klarar av att amma så ofta som behövs för att 

underhålla mammans mjölkproduktion (Baker & Rasmussen, 1997). 

 

Hill, Aldag & Chatterton (1999) undersökte huruvida tidigare erfarenhet av amning kunde 

resultera i högre mjölkmängder vid pumpning. Resultatet av studien visade att mammor med 
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tidigare erfarenhet av amning pumpade ut högre mängder bröstmjölk under de första fyra 

veckorna än mammor utan tidigare erfarenhet av amning. 

 

 

Mammornas oro vid amning 

För mammor till barn som föds för tidigt kan många utmaningar och orosmoment uppstå 

(Thoyre, 2000). De kan känna att de inte hunnit förbereda sig ordentligt på föräldrarollen. För 

all barns mammor kan dock en inläggning på neonatalavdelningen påverka mammornas 

bilder på sig själva i sin mammaroll, samt deras uppfattning om vad som gör en mamma till 

en ”bra” mamma (Lupton & Fenwick, 2001). 

 

Utmaningarna för mammor till prematura barn kan vara att försäkra sig om att barnet är tryggt 

under amning och även försäkra sig om att barnet får i sig tillräckligt med bröstmjölk samt 

hur de ska fortsätta med amningen hemma. Barnets trygghet under amning kan spegla sig i 

oro över att barnet kan sätta i halsen eller att mamman upplever att barnet äter för fort 

(Thoyre, 2000). Oro över att barnet inte får i sig tillräckligt med mat vid amningen kan grunda 

sig i att mammorna är oroliga att barnet är mer sårbart för otillräckligt näringsintag på grund 

av dess storlek. Mammor är även ängsliga att de inte har tillräckligt med mjölk för att 

tillgodose barnets behov. En använd strategi för att se till att barnet får i sig tillräckligt med 

mat är att mammor kompletterar amningen med flaskmatning (Kavanaugh et al., 1995). 

 

Mammors råd till personal på neonatalavdelningar bestod i att personalen bör ge spontana och 

överensstämmande råd om amning som en rutinåtgärd. Mammorna ansåg även att det var 

brist på avskildhet då de skulle amma. Mammorna kände sig konstant iakttagna av personal 

och de andra föräldrarna. Detta ansågs kunna avhjälpas om personalen informerade 

mammorna när de kunde ta med barnet från salen och föreslog andra ställen som de kunde 

amma på (Nyqvist, Sjödén & Ewald, 1994). 

 

 

Amningsincidens  

I Sverige blir för tidigt födda och lågviktiga barn oftast utskrivna från sjukhuset när de kan 

nutriera sig helt via bröst och/eller flaska (Flacking et al., 2003). En svensk studie (Flacking et 

al., 2003) visade att 93 % (n=65) av de lågviktiga barn, det vill säga barn som vägde mindre 

än 2500 gram, som vårdades på en neonatalavdelning fick moderns mjölk vid utskrivning. Av 
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dessa 65 barn fick 95 % av barnen bröstmjölken via bröstet och fem procent via flaska. Två 

månader efter utskrivning fick 82 % (n=63) av barnen bröstmjölk (helt eller delvis).  

 

I en amerikansk studie börjar cirka 55 % av samtliga kvinnor amma och endast 36 % av 

mammorna till lågviktigt födda barn. Med kortare sjukhusvistelser i Amerika är barnets 

förmåga att suga bra på bröstet sällan ett kriterium för utskrivning (Hill, Ledbetter & 

Kavanaugh, 1997). I en senare publicerad amerikansk studie (DiGirolamo, Grummer-Strawn 

& Fein, 2003) ammade 59 % (n=935) av mammorna till fullgångna barn sex veckor efter 

utskrivning. Resultatet visade att personalens attityd påverkade längden på hur länge 

mammorna ammade. Enligt mödrarna uttryckte endast 39 % av läkarna och 58 % av övrig 

sjukhuspersonal att de föredrog någon särskild matningsmetod. Resultatet av studien visade 

vidare att de mammor som kommit i kontakt med sjukvårdspersonal som rekommenderade 

amning fortsatte amma efter utskrivning. De mammor vars läkare var neutrala eller negativa 

inför frågan om amning slutade amma strax efter hemkomsten eller valde att inte amma alls.  

 

 

Personalens bemötande 

Utvecklingen av neonatalvården under de senaste decennierna har lett till höga förväntningar, 

både hos professionen och hos föräldrar (Aubrey & Yoxall, 2001). 

 

I en studie (Bialoskurski, Cox & Wiggins, 2001) undersöktes mammornas behov och 

prioriteringar på en neonatalavdelning. Resultatet av studien visade att det är viktigt för 

sjukvårdspersonalen att ta hänsyn till mammornas individuella behov på grund av att 

tillfredsställelse av dessa behov är av vikt för mammornas välbefinnande. 

I en uppmuntrande omgivning kan amning bibehållas hos mammor till prematura barn under 

och efter sjukhusvistelsen (Hill, Ledbetter & Kavanaugh, 1997). För att lyckad amning ska 

vara möjligt behöver mamman ägnas uppmärksamhet och ges stöd som är kompetent, 

konsekvent och respektfullt (Aguayo, 2001).   

 

Bernaix (2000) undersökte vilka faktorer som påverkade personalens föresatser att uppmuntra 

mammor att amma. Resultatet visade att attityder, livserfarenheter och utbildning formar 

personalens attityder och övertygelser angående hur viktigt det är att stötta mamman i 

amningsprocessen.    
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Det finns dock få publicerade studier och inga svenska studier, som beskriver personalens 

upplevelser av att stödja mammor och barn i övergången från sondmatning till amning. Det 

finns därför ett behov av att studera detta. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur personalen på en neonatalavdelning ser på amning och 

flaskmatning samt hur de upplever att de kan stötta mamma och barn i den successiva 

övergången från sondmatning till amning. Vidare avses att beskriva det som personalen 

upplever som svårigheter respektive underlättande då de ska stötta mamma och barn att gå 

från sondmatning till amning. 

 

 

Frågeställningar 

 Hur beskriver personalen den egna synen på amning och flaskmatning? 

 Hur upplever personalen att de stöttar barn och mamma i den successiva processen att 

gå från sondmatning till amning? 

 Vilka svårigheter/hinder upplever personalen då de ska stötta mamma och barn att gå 

från sondmatning till amning?  

 Vad upplever personalen underlättar då de ska stötta mamma och barn att gå från 

sondmatning till amning? 

 

 

Definitioner 

 Amning- avses då barnet får bröstmjölk från bröstet. 

 Flaskmatning- avses då barnet får bröstmjölk eller modersmjölksersättning på flaska  

 Prematura barn- avser barn som är födda före vecka 37. 
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METOD 
 

Design 

Studiens har använt en kvalitativ ansats och resultat redovisas utifrån en innehållsanalys. 

 

 

Urval och population 

För att genomföra föreliggande studie inhämtades godkännande av Högskolan Dalarnas 

forskningsetiska kommitté. Tillstånd för genomförande inhämtades även av 

verksamhetschefen vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Dalarna samt 

avdelningsföreståndare på den avdelning där studien ägde rum. 

 

Urvalet av informanter har genomförts systematiskt. Urvalsprocessen har skett i två steg. I 

första steget bad författarna avdelningsföreståndaren om en förteckning över samtlig personal 

som uppfyllde de inklusions- och exklusionskriterier som studien föreskrev. 

Inklusionskriterierna var: 1) informanternas profession skulle vara läkare, sjuksköterska eller 

barnsköterska; 2) informanterna skulle vara fast anställda på Barn- och ungdomsmedicinska 

kliniken Dalarna; 3) informanterna skulle ha arbetat på avdelningen i mer än ett år. 

Exklusionskriterierna var: 1) längre tids tjänstledighet; 2) längre tids sjukskrivning; 3) 

föräldraledighet under tiden för intervjuerna. De personer som uppfyllde inklusionskriterierna 

erhöll en förfrågan om deltagande i studien. I ett medföljande missivbrev ( bilaga 1) 

förklarades studiens syfte, vad ett deltagande innebar samt att ett eventuellt urval skulle göras 

bland de som accepterade ett deltagande. På svarstalongen fick informanterna lämna uppgift 

om yrke samt antal arbetade år på neonatalavdelningen. 

I andra steget valde författarna ut 15 personer av de som accepterat deltagande. Urvalet 

gjordes selektivt utifrån de data som fanns att tillgå; kön, profession, ålder samt antal arbetade 

år på avdelningen och syftade till att få stor variation på informanterna som möjligt. 

Informanterna kontaktades per telefon och datum för intervjuer bokades. Av de femton 

intervjuer som planerades genomfördes tolv. 

 

Populationen bestod av barnsköterskor, sjuksköterskor och barnläkare. Barnsköterskorna och 

sjuksköterskorna hade alla sin arbetsplats på neonatalavdelningen vid Barn- och 

ungdomsmedicinska kliniken Falu lasarett, barnläkarna var anställda vid Barn- och 
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ungdomsmedicinska kliniken Falu Lasarett. Informanterna i studien hade arbetat mellan sex 

och trettiofem år. I studien fanns två manliga och tio kvinnliga informanter. Åldersintervallet 

på informanterna var 35 – 60 år och medelåldern var 47 år.  

 

 

Datainsamlingsmetod 

Den metod som användes för insamling av data var semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide med frågeområden användes under intervjuerna. Denna frågeguide utformades 

av författarna i samarbete med handledare (bilaga 2). Intervjuguidens relevans och 

intervjuarnas förmåga att intervjua testades genom att en provintervju genomfördes med 

handledare. Efter provintervjun gjordes sedan ändringar och tillägg i intervjuguiden.  

 

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes i närheten av neonatalavdelningen och för informanterna, på betald 

arbetstid. Intervjuerna förlades dock till en tidpunkt då ingen informant behövdes störas. 

Samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna. En av författarna (MP) höll i 

intervjuerna, samtidigt som den andra författaren (KP) skötte inspelningen och iakttog 

samtalet samt gjorde anteckningar under intervjun och ställde i slutet någon eller några frågor 

som saknades eller behövde förtydligas. 

 

Innan intervjuerna påbörjades gavs information om studien, presentationsformen, 

konfidentialitet, deltagarnas rätt att avbyta, eventuell publicering av resultatet och hur lång tid 

intervjuerna beräknades ta. Informanten gavs också möjlighet att ställa frågor innan intervjun 

startade. Intervjuerna varade mellan 25-45 minuter och medeltiden för intervjuerna var ca 35 

minuter. Efter intervjun avslutats tackades informanten för visat intresse och deltagande. 

 

 

Analys och tolkning av data 

För analys av data har en kvalitativ innehållsanalys använts. I en innehållsanalys bearbetas 

text med stöd av vissa fastställda regler (Carlsson, 1991). Intervjuerna transkriberades och 

efter att en intervju transkriberats avlyssnades intervjun igen för att få en så korrekt utskrift av 

intervjun som möjligt. 
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Då texterna var transkriberade började analysen med att namnge övergripande teman. 

(Woods, Priest & Roberts, 2002). I analysen omvandlades studiens fyra frågeställningar till 

övergripande teman. Analys arbetet fortsatte sedan enligt de steg som Graneheim & Lundman 

(2003) föreslagit. 

Efter att teman utsetts genomfördes analysen i följande steg: 

- meningsbärande enheter togs ut från texterna. 

- baserat på likheter mellan de meningsbärande enheterna sorterades de sedan in i 

kategorier. 

- Kategorierna delades sedan in i subkategorier (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Utifrån de steg som redovisats ovan fortlöpte analysarbetet i föreliggande studie på följande 

vis. Varje uppsatsförfattare tilldelades två teman som denne arbetade med. Uppsatsförfattaren 

tog själv ut meningsbärande enheter för att sedan sortera dessa i kategorier och subkategorier. 

När var och en av författarna färdigställt sina respektive teman gick författaren igenom sitt 

arbete med medförfattaren, diskuterade och genomförde vissa förändringar. När analysarbetet 

avslutades hjälptes författarna sedan åt att sammanställa studiens resultat. 
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RESULTAT 
 

Studiens syfte genererade fyra frågeställningar. Dessa frågeställningar användes i studien som 

övergripande teman. Detta resulterade i fyra teman som namngavs: syn på amning och 

flaskmatning, sätt att stötta mamma och barn när de ska gå från sondmatning till amning, 

svårigheter/hinder som informanterna upplever då de ska stötta mamma och barn att gå från 

sondmatning till amning samt faktorer som underlättar för att kunna stötta mamma och barn 

att gå från sondmatning till amning. 

 

 

Syn på amning och flaskmatning 

I analysarbetet framkom att det fanns olika sätt att se på amning och flaskmatning hos 

informanterna. Baserat på de åsikter som uttalades under intervjuerna resulterade detta tema 

därför i fem kategorier.  

 Syn utifrån egna erfarenheter. 

 Den goda bröstmjölken. 

 Flaskmatning som andrahands alternativ. 

 Mammans eget val. 

 Det viktiga är närheten. 

 

Syn utifrån egna erfarenheter 

Informanterna ombads under intervjuerna beskriva sin syn på amning och flaskmatning. Då 

de beskrev synen på amning framkom att samtliga informanter hade en positiv syn på amning 

och att den positiva synen på amning bland annat baserades på egna erfarenheter. Några 

informanter hade egna erfarenheter av att amma och några baserade sin syn på amning utifrån 

arbetslivserfarenhet. Informanterna upplevde även att amning var något naturligt och 

praktiskt. Några av informanterna beskrev också hur mysigt det var att amma och att amning 

var något som ingick i att få barn. Flaskmatning upplevdes av informanterna vara ett bra 

andrahands alternativ då amningen av någon anledning inte fungerade. 

Det naturliga och praktiska perspektivet på amning beskrevs i olika intervjuer på följande vis: 

”…jag är ju positiv till amning…det är enkelt, det är billigt, det finns alltid i rätt 

temperatur, det är färdigförpackat…inget krångel. Det är en naturlig grej att 

amma…” 
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”…det är väldigt mysigt att amma och väldigt lätt, väldigt händigt och det allra 

bästa för barnen…jag ville då inte sluta…det är ju så händigt…” 

”…jag har ju en väldigt positiv syn på amning…det är det som är meningen på 

något sätt så det känns väldigt naturligt…det är något som ingår i att få barn…” 

 

Den goda bröstmjölken 

Många av informanterna upplevde att bröstmjölkens nutriella och immunologiska egenskaper 

och dess betydelse för tillväxten hos prematura spädbarn influerade deras syn på amning. 

Amning upplevdes vara förstahands valet för att föda upp barnen och bröstmjölken upplevdes 

vara den i särklass bästa maten. 

Bröstmjölkens egenskaper beskrevs i olika intervjuer så här: 

”…det finns ju alla dom här nutriella och immunologiska aspekterna som är helt 

fantastiska…det är som en vaccination…” 

”…amning är nummer ett när det gäller att föda upp barn, både vad gäller 

näringen och den närhet som man får via amningen…i bröstmjölken så finns ju 

immunitet och det bästa för hjärnans mognad är ju bröstmjölk…mjölken är ju 

anpassad för barnet just i den period som barnet blir fött…” 

”…det är ju i särklass den bästa maten…maten är så hälsosam…” 

 

Flaskmatning som andrahands alternativ  

Informanterna upplevde att flaskmatning inte skulle vara det första alternativet för att ge 

barnet mat, men att det var ett bra alternativ då amningen av någon anledning inte fungerade. 

Flaskmatning med bröstmjölk upplevdes vara ett bättre alternativ än flaskmatning med 

bröstmjölksersättning.  

Informanternas syn på flaskmatning skildrades i olika intervjuer på följande vis: 

”…det finns ju mammor som inte kan amma och dom måste ju…ett väldigt bra 

alternativ…second best…” 

”…jag föraktar det inte på något sätt men…ja jag tar inte fram det det första jag 

gör…” 

”…jag tycker att det är helt ok när det behövs…” 

”…flaskmatning med bröstmjölk är ju ett bättre alternativ än flaskmatning med 

tillägg…” 
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Mammans eget val 

Informanterna upplevde att valfrihet borde vara en möjlighet för föräldrarna, att de själva 

skulle få välja att amma eller flaskmata. De upplevde att trots att avdelningen uppmuntrade 

amning borde detta inte vara något som föräldrarna upplevde som tvång eftersom detta kunde 

bli en negativ belastning för mamman. En mamma som mådde bra och flaskmatade upplevdes 

vara mer fördelaktigt än en mamma som mådde dåligt och tvingade sig att amma. 

Synen på valfrihet framställdes i några intervjuer på följande vis: 

”…det är bra att så många som möjligt ammar…ingen ska bli påtvingad…det ska 

inte vara ett tvång. Vi är ju ingen domstol som ställer sig över utan det är ju dom 

som måste bestämma…” 

”…det är bättre att ha en mamma som mår bra till exempel och ger flaska än en 

mamma som mår jättedåligt och tvingar sig till att amma…” 

”…blir det för stor press på att mamman ska amma så kan det bli en negativ 

belastning på henne…blir det ett beslut att det blir flaska då måste man stötta 

mamman fullt med det…” 

”…flaskmatning är ok om mamman vill det…flaskmatning ska inte förkastas…” 

 

Det viktiga är närheten 

Något som informanterna upplevde vara av betydelse då de beskrev sin syn på amning var 

den närhet och trygghet som skapades mellan mamman och barnet. Informanterna upplevde 

att amning hade stor betydelse då mor och barn skulle knyta an till varandra. Amning 

upplevdes också ge trygghet för både mor och barn. 

Vikten av närhet och främjande av mor-barn kontakten vid amning beskrevs i olika intervjuer 

på följande vis: 

”…amningen är viktig för relationen mellan mor och barn, framförallt 

kroppskontakten för att man ska knyta an till sitt barn…anknytningen mellan mor 

och barn underlättas…amning är inte bara bröstmjölk utan det handlar mycket 

om kroppskontakt…” 

”…jag tycker att amning är någonting viktigt. Någonting väldigt, väldigt positivt 

för kontakt med barnet, mor-barn kontakten…det är ju väldigt bra för anknytning 

och kontakt…jag tror att man bygger någonting med amningen i mor-barn 

relationen…” 
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”…den direkta fysiska kontakten, det är ju en form av beröring…det är ju en 

annan chans till dialog, om man sitter och håller barnet med flaska så blir det ju 

en annan sak…” 

 
Även vid flaskmatning upplevdes kroppslig närhet vara av betydelse. Informanterna upplevde 

att det var viktigt att betona betydelsen av hud mot hud kontakt även vid flaskmatning och att 

den kroppsliga närheten var lika viktigt som maten.  

Några av informanterna beskrev vikten av närhet så här: 

”…den där allra viktigaste biten det kan ju barn få som också får på flaska 

ju…närheten och tryggheten och hud mot hud…” 

”…det är lika viktigt att betona att den kroppsliga närheten är lika viktig som 

maten…” 

”…trots att du inte har den här sista biten med den direkt anslutningen, så att 

säga, så tror jag att du kan säkert bygga upp mycket ändå…genom att ha barnet 

nära sig och med röst och med kroppsspråk…” 

 

 

Sätt att stötta mamma och barn när de ska gå från sondmatning till amning 

I de intervjuer som utfördes ställdes frågor om hur informanterna stöttade mamma och barn 

under processen att gå från sondmatning till amning. Samtliga informanter reagerade på att 

det var en stor fråga eftersom det var mycket som skedde i denna process. 

Utifrån de upplevelser som skildrades kunde fyra kategorier beskrivas: 

 Fysisk närhet för mamma och barn. 

 Stärka mammans tillit till den egna förmågan. 

 Praktiskt stöd till mamma och barn. 

 Se barnet som en individ 

 

Fysisk närhet för mamma och barn 

Informanterna beskrev att processen att börja amma startar långt innan barnet 

mognadsmässigt orkar suga på bröstet. Under intervjuerna uttryckte informanterna att de 

upplevde närhet som en viktig faktor för att befrämja amning. Informanterna upplevde att 

uppmuntra till närhet var något som borde göras likväl för mamman som för barnet. Dels för 
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att barnet då kunde knyta an till mamman likväl som mamman kunde knyta an till sitt barn, 

men också för att barnet skulle ha tillgång till bröstet när det ville.  

Närhetens betydelse beskrevs på följande vis: 

”…att dom får ligga till bröstet…och det är inte det att dom ska få mat som är det 

viktigaste, det kanske man ska vara duktigare på att betona i början när dom 

sitter i känguru och så där…”  

”…att våga ha kroppskontakt med sitt barn är otroligt viktigt…” 

”…jag brukar uppmuntra dom att ändå lägga barnet hud mot hud fast man inte 

ammar…det brukar jag uppmuntra till att man kan göra ändå, även om man 

matar på flaska…” 

”…att dom ska ha tillgång till mamma, det är ju det som är det viktigaste…låt 

dom vara på rummet själva så mycket som möjligt så att barnet har tillgång till 

sin mamma och bröstet när det vill…” 

”…att lägga barnet vid bröstet så fort det går, även dom här minsta…lägger dom 

mage mot mage, tätt intill bröstet…” 

 

Stärka mammans tillit till den egna förmågan 

Något som framkom i intervjuerna var att informanterna ansåg att en av deras viktigaste 

uppgifter var att stärka mammans tro på sig själv. Att mamman trodde på sig själv och kände 

att hon kunde, ansågs vara viktigt för att skapa förutsättningar för amning. Informanterna 

upplevde att detta möjliggjordes av ett ödmjukt arbetssätt, där personalen var lyhörd för 

mammans behov och önskemål.  

I olika intervjuer beskrevs vikten av lyhördhet och att stärka den egna tilliten så här: 

”…det finns många sätt att stötta en mamma i en sådan situation men att stötta 

henne som individ alltså det är ju väldigt, väldigt viktigt… bli peppad så att man 

vågar tro att man klarar saker och ting…” 

”…det viktigaste för oss under hela vårdtiden, det är ju att stärka mammorna i sin 

förmåga att känna att dom duger som mammor, att dom är bra mammor, att dom 

är den bästa mamman just för deras lilla barn…” 

”…många mammor känner sig ju pressade att dom vill hem fort som bara den och 

inte riktigt det här tålamodet att invänta barnet och då kan det ju bli fel många 

gånger…så det känns viktigt att försöka stötta mammorna i att ha tålamod…” 

”…det är ju inte bara mina idéer som måste gälla utan jag måste ju vara lyhörd 

för vad mamman vill också…” 
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”…att man ska vara ödmjuk mot varandra och även mot föräldrar, tycker jag…” 

 

Praktiskt stöd till mamma och barn 

I några intervjuer berättade informanterna om hur de praktiskt kunde hjälpa mamman och 

barnet. Bland annat kunde informanten hjälpa mamman att hitta en ställning som fungerade 

för henne och barnet, det ansågs bland annat vara lätt att visa amning när mamman låg ner. En 

strategi var också att observera mamman och barnet innan personalen hjälpte till. 

”…vi kan stå bredvid och visa mamma lite grand hur hon kan lägga till, vi kan 

prova att lägga en kudde under armen eller prova att lägga honom närmare och 

så kan man tala om för mamman att man utlöser det här riktiga gapet genom att 

nudda med bröstvårtan mot läpparna…”  

”…jag gör oftast så här att jag går in i en situation så ser jag hur mamman gör 

först och hur barnet gör…oftast kan det vara att man kan rätta till en position då 

och väldigt lätt är det ju om man till exempel visar amning när dom ligger ner…” 

”…ett bra läge är ju första förutsättningen…att ligga bra, att mamma sitter skönt, 

att dom får ett bra tag…får in vårtan och vårtgården i munnen…” 

 

Se barnet som en individ 

Att se barnet som en individ var något som upplevdes vara viktigt eftersom alla barn var olika 

i mognadsgrad. Att se vad barnet hade för behov och vad barnet orkade var också viktigt, så 

att barnet inte pressades att börja amma för tidigt. Informanterna upplevde också att det var 

viktigt att mamman och pappan förstod att det var ett naturligt beteende för barnet att inte 

orka äta fulla mål direkt då det föds för tidigt. 

I några intervjuer så beskrevs det så här: 

”…man måste ju se att barnet är individer och försöka individanpassa…och 

tänka att dom är väldigt olika i mognadsgrad…” 

”…jag tror det är viktigt att invänta till barnet är moget…när man ser att barnet 

är moget att börja äta själv…man ska inte pressa dom heller men att man tar dom 

tillfällen då man ser att barnet söker…” 

”…att inte mamma och pappa skyndar på sitt barn…att mammor och pappor 

förstår att det är ett friskt och naturligt beteende att inte orka som för tidigt född, 

att inte orka äta fulla mål direkt…” 
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Svårigheter/hinder som informanterna upplever då de ska stötta mamma och barn att 

gå från sondmatning till amning 

I intervjuerna ställdes en fråga om svårigheter och hinder som informanterna upplevde för att 

kunna stötta mor och barn i övergången från sondmatning till amning. I samband med denna 

fråga ombads informanterna även ge förslag på förändringar för att minimera eller undvika de 

hinder som uppgavs. Utifrån de upplevelser som skildrades har fyra kategorier utformats.  

 Det saknade rummet. 

  Den viktfixerade vården. 

 Tidsbrist hos personalen. 

 Många personal- många råd. 

 

Det saknade rummet 

Informanterna beskrev i intervjuerna hur de upplevde lokaler som bristfälliga ur två 

perspektiv. För det första upplevdes platsbristen och det faktum att mamman inte kunde vara 

inskriven med sitt barn som ett hinder i amningsarbetet. Brist på rum och sängar var något 

som informanterna upplevde var jobbigt för föräldrarna. Förslag på förändring som lades fram 

inkluderade enskilda rum för mammorna och att det skulle vara önskvärt om mamman kunde 

få bo på avdelningen mycket tidigare än vad som sker idag. Detta skulle underlätta för 

mamma och barn att få tillbringa mer tid tillsammans. 

Några informanter uttryckte sig på följande vis: 

”…det är ju svårt idag med sängar och platser, det är ju det första alltså som gör 

att det blir problem…” 

”…jag mår jättedåligt vissa gånger när föräldrarna måste gå ifrån sitt barn och 

dom inte vill för det finns inte möjlighet att dom ska kunna få vara 

tillsammans…det är hemskt jobbigt tycker jag, det är ett stort hinder…” 

”…man kan bli väldigt trött på det här att ständigt separera mor och barn 

alltså…det här med lokaler och när vi inte kan ta emot mamman…” 

”…jag skulle ju önska ett enkelrum för varje familj…” 

”…vi skulle ju behöva ha en integrerad vård…att mammorna fick bo på 

avdelningen med sina barn redan från början och att det var en annan typ av 

lokal…” 
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För det andra upplevde de att avdelningen inte främjade för optimala amningssituationer. 

Informanterna upplevde att mammorna ofta satt blottade för både personalen och de andra 

föräldrarna. De upplevde också att det var svårt för mammorna att komma till ro vilket kunde 

försvåra amningen. Förslag på förändring innebar mer möjlighet till avskildhet under 

amningen, detta ansågs vara av betydelse för att mammorna skulle befinna sig i en avslappnad 

miljö så att de i lugn och ro kunde umgås med sina barn. 

Amningsmiljön beskrevs i några intervjuer så här: 

”…vi har ju inte den amningsvänligaste miljön, ofta tycker jag dom sitter helt 

utblottade…” 

”…rummen…rumsfrågan. Jag tycker det är för karg sjukhusmiljö…det är för 

svårt att komma till ro. Jag tycker inte att vi kan erbjuda, lokalmässigt, det man 

skulle vilja…” 

”…man skulle vilja att det finns små krypin för mammorna eller att man skulle ha 

skärmar och dra för så det blir lite bättre miljömässigt. Kanske att man haft 

draperier som man kan dra för inne på IVA-salen eller två IVA-salar så att det 

blir mindre folk och mindre rörelse…” 

”…samvårdsavdelning till exempel där vi då hade mammorna nära barnen, lite 

draperier och sånt så man kan skilja av, bättre amningshörnor så att dom kan 

sitta i en avslappnad miljö…man vill ju att föräldrarna ska kunna sitta i lugn och 

ro och njuta av sitt barn…” 

 

Den viktfixerade vården 

Informanterna upplevde att den viktfixering som fanns på avdelningen, att barnen skulle 

vägas före och efter varje måltid, var ett stressmoment för både mammor och barn. De 

upplevde även att det var lätt för personalen att stirra sig blind på dessa vikter och att de var 

för styrda av klockan och vågen. Några förslag på förändringar antydde att rutinerna på 

avdelningen borde förändras för att komma bort från viktfixeringen, bland annat att ta bort 

vägningar före och efter måltider samt att barnen skulle få bestämma lite mer själva 

Så här beskrevs det av några informanter: 

”…det kan ju vara lite omständigt så länge dom ligger hos oss, att dom ska vägas 

först och barnen är jätteledsna. Många mammor kan nog tycka det är 

jättejobbigt…” 
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”…jag tror att vi väger alldeles, alldeles för mycket och alldeles i onödan…det 

blir ett stressmoment…det blir väldigt lätt slentrian i det här…det är lätt att vi 

glömmer att stryka vägningar. Det är en jätteviktig bit…” 

”…vi är väldigt bundna vid klockan och vid vågen…” 

”…min filosofi är att vi ska ta bort alla dom här vägningarna och att barnet själv 

ska få bestämma, inom tre-fyra timmar…att man inte är så fixerad vid den här tre 

timmars regeln…barnet får suga det som det suger och så sondar man till resten 

utan att man ska behöva väga…” 

”…kanske ska vi ändra arbetssätt här, vi kanske inte ska hålla på och väga före 

och efter varje mål utan kanske bara ska väga på morgonen istället…” 

”…om man ska ha ett friskt beteende så ska man ju försöka väga barnet en gång i 

veckan, tycker jag är idealet och se att barnet går upp i vikt. Det är stressande för 

både mamma och barn att få lägga barnet på vågen varannan dag…” 

 

Tidsbrist hos personalen 

Informanterna upplevde att tid och tålamod var viktigt då de skulle hjälpa mammorna med 

amningen och upplevde att de inte var något bra stöd när de inte fanns tillräckligt med tid. När 

det gäller amning ansåg informanterna att tid var viktigt för att kunna ge ett bra stöd och då 

tiden inte räckte till försvann arbetsglädjen. Förslag på hur detta kunde avhjälpas inkluderade 

bland annat högre grundbemanning men också en särskild tjänst där en person skulle ägna sig 

bara åt amningshjälp. 

I några av intervjuerna beskrevs hur tidsbristen upplevdes på följande vis: 

”…ibland när man känner mammornas blickar och dom vill ha hjälp och man är 

tvungen att blunda för tiden räcker inte till…det tar ju bort arbetsglädjen…det är 

tråkigt när man känner att man inte hinner med föräldrarna…” 

”…det är väl det här om tidsbrist…det är nog det viktigaste också när det gäller 

amning och barnen överhuvudtaget att man har tiden…” 

”…vi behöver en högre grundbemanning…helt klart…så kanske man ska inrätta 

någon tjänst där någon person kan vara avdelad för att kunna ägna sig speciellt 

åt just amning och inte vara uppbunden på så mycket annat…” 

”…anställa mer folk kanske, parvård…att en sjuksköterska och en barnsköterska 

jobbar ihop…” 
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Många personal- många råd 

Ett stressmoment, för både informanter och mammor var att föräldrarna fick olika råd. 

Informanterna upplevde att föräldrarna blev frustrerade och stressade. Men de olika råden 

upplevdes även som frustrerande för informanterna själva. Att detta skedde trodde 

informanterna kunde bero både på att de alla hade olika erfarenhet men också att det fanns 

flera personer som var inblandade i varje familj. Förslag på hur detta kunde förbättras innebar 

att arbeta med mindre grupper kring varje familj. Detta ansågs kunna leda till att 

informanterna blev mer insatta i varje familj och minskade risken att mammorna gavs olika 

råd från flera olika människor. 

Upplevelserna skildrades så här: 

”…vi är över 65 personer som jobbar och alla har vi olika erfarenheter…det kan 

ju bli tio olika råd på en dag och det upplever ju föräldrarna eller mammorna 

som jobbigt i just en amningssituation…just att vi är så många kring mammor och 

barn brukar vara ett hinder…” 

”…vi är så många här och man måste alltid jobba väldigt individuellt med varje 

mamma och barn…och det är svårt när vi inte kan följa barnen och mammorna 

med få personer utan vi är så många som är inblandade i varje familj…” 

”…visst vore det bättre om man kunde vara fler sjuksköterskor och 

barnsköterskor, alltså att man kunde jobba med färre antal patienter, att man fick 

sköta hela biten kring familjen…” 

 

 

Faktorer som underlättar för att kunna stötta mamma och barn att gå från 

sondmatning till amning 

Då informanterna tillfrågades om vad de upplevde underlättade deras arbete i fråga om 

amningsstöd beskrev de detta utifrån tre perspektiv. Dels nämndes praktiska aspekter men 

även egenskaper hos både informanterna själva och mammorna. Utifrån dessa beskrivningar 

kunde tre kategorier utformas.  

 Praktiska aspekter som underlättar arbetet. 

 Egenskaper hos personalen. 

 Egenskaper hos mammorna. 
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Praktiska aspekter som underlättar arbete 

Informanterna uttryckte att det fanns ett flertal praktiska aspekter som underlättade deras 

arbete. En av de aspekter som nämndes var betydelsen av matplaneringar (vårdplan som 

inkluderar nutrition/psykosocialt) då dessa minskade risken för att mammor gavs olika råd. 

Detta sågs också som ett tillfälle för informanterna att sätta sig ned och prata med föräldrarna 

om barnet och föräldrarnas förväntningar beträffande amningen. Det var också ett tillfälle att 

sätta sig ner och dra upp riktlinjer för den fortsatta vården. 

Detta kunde exemplifieras så här: 

”…jag tycker det är bra att man sätter sig ner och gör en matplanering. Bara för 

att föräldrarna skall veta var barnet befinner sig i mognad just nu, hur mycket 

barnet orkar, vad dom kan förvänta sig av barnet och sedan veta att så här gör vi 

nu…” 

”…att man gör en matplanering tycker jag är A och O…” 

”…det är viktigt med matplaneringar…när det står nerskrivet behöver dom inte 

berätta hundra gånger att så här har vi kommit överens om…vore det fler sådana 

så tror jag vi kommer en bra bit på väg…” 

 

En annan praktisk aspekt var betydelsen av att ha tid och lugn för att få till en bra 

amningssituation. Informanterna upplevde att arbetet kändes roligt när de hade tid att hjälpa 

mammorna samt att de kände sig nöjda med det arbete de gjort. 

”…det är ju om man har någonstans att ta vägen alltså, om man kan få sitta med 

mamma och pappa själv och man känner att man har tid…det underlättar ju att 

det finns möjlighet att gå undan och sitta ner…” 

”…om man också har haft tid kan jag känna mig nöjd…att jag har gett den här 

mamman tid…” 

”…det känns bra och det är roligt när man känner att man har tid…” 

 

Bland informanterna utrycktes även att vissa praktiska hjälpmedel kunde underlätta 

amningen. Bland annat att mamma kunde få tillgång till en säng för att kunna träna amning 

liggande. Även pumpning uppgavs som hjälpmedel för att få igång mjölk produktionen.  

”…har dom pumpat så dom har mat så lär sig dom här små barnen att äta också. 

Hjälpmedel som vårtglas, syntosinonspray, kanske mjölka ur lite innan barnet får 

mat för att få bättre tag…” 
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”…väldigt lätt är det ju om man till exempel visar amning när dom ligger ner och 

då är det ju det att man ska ha tillgång till säng då…” 

 

Egenskaper hos personalen

Informanterna uttryckte att både egen erfarenhet av amning och arbetslivserfarenhet 

underlättade då de skulle hjälpa mammorna att amma. Personalens kunskap om amning, 

prematura barn och hur familjen borde bemötas ansågs också vara viktigt i arbetet med 

amning.  

”…det är personalen. Absolut. Det är ju dom som gör det stora arbetet på 

avdelningen. Deras förmåga, deras kunskaper att veta hur man ska möta, inte 

bara mamma utan pappa och familj. Dom kan så pass mycket om amning, det är 

man ju helt beroende av…” 

”…mycket är erfarenhet och att man har ammat själv. Man vet lite vad man 

pratar om. Då kan man hjälpa mammorna till rätt ställning…” 

 

Informanterna beskrev också att en positiv attityd till amning var viktigt. De upplevde även 

att det var viktigt att de respekterade varandra för att det skulle bli en bra amningssituation. 

Hur en positiv attityd inverkade på arbetet beskrevs så här: 

”…vi måste respektera varandra, vi personal också för annars blir det ingen bra 

amningssituation eller matsituation för barn och föräldrar…” 

”…att stämningen är väldigt positiv mot amning och befrämjar det…” 

”…att hela personalen är enig om en viss policy och att man säger samma sak till 

föräldrarna…” 

 

Egenskaper hos mödrarna  

Under intervjuerna beskrev informanterna också att det även fanns egenskaper hos mödrarna 

som kunde underlätta amningsprocessen. Informanterna upplevde att det underlättade om 

mammorna hade äldre barn tidigare samt kanske hade erfarenhet av en fungerande amning, 

eftersom hon då visste hur det fungerade.  

”…om mammor har barn sedan förut så hon vet hur det är…” 

”…hon har kanske fem barn hemma som hon hel ammat då är det liksom inga 

problem det ser man ju på en mamma…” 

”…hur mottagliga dom är för information och hur mycket dom kan sedan 

förut…” 
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En motiverad mamma eller en mamma som ville amma upplevdes också skapa bättre 

förutsättningar i amningsprocessen. 

Några informanter beskrev det så här: 

”…ja det skall ju vara en motiverad mamma, det underlättar ju det med…alltså 

har man en mamma som vill amma, har mjölk och fina bröstvårtor och ett barn 

som kan suga, då finns ju alla förutsättningar och då är det ju väldigt lite stöd och 

hjälp som behövs…”  

”…mamman inställning till amning, om hon har bestämt sig innan…” 

”…när föräldrarna är öppna och med på det hela…när man är på samma 

linje…” 
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DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet av studien visar att personalen har en positiv syn på amning. Detta baseras av 

personalen bland annat på egen erfarenhet av amning och arbetslivserfarenhet. Flaskmatning 

upplevs som ett bra andrahands alternativ men inte som något som borde introduceras först. 

Då det gäller stöttning av mamma och barn upplevs tidig närhet mellan dessa två vara viktigt 

men även att från personalens sida stötta mammans tillit till sin egen förmåga för att 

underlätta amningen. Informanterna lyfte även in betydelsen av en individanpassad vård, både 

för mammor och barn. Platsbrist och tidsbrist upplevs av informanterna påverka 

amningsarbetet negativt. Informanterna upplever även att viktfixeringen på avdelningen är 

frustrerande för både mammorna och dem själva. Aspekter som upplevs underlätta 

amningsarbetet är tidigare erfarenhet av amning hos mammor och arbetslivserfarenhet hos 

personalen, men även att personalen är lyhörd gentemot mammorna och kollegorna. Att vara 

lyhörd för mammans behov och önskemål upplevs vara viktigt för att skapa förutsättningar 

för amning. 

 

  

Resultatdiskussion 

Då resultatet sammanställts framkom att informanterna var samstämmiga i sin syn på amning 

och flaskmatning. Det upplevdes att närheten till mamman var viktig vare sig mamman 

ammade eller gav barnet mat på flaska. Informanterna var också samstämmiga i att en av 

deras viktigaste uppgifter är att stärka mödrars tro på sig själva och att detta kan bidra till att 

underlätta amningen. Även vissa egenskaper hos både informanterna själva såväl som 

mammorna upplevdes underlätta amningsprocessen. 

 

Syn på amning och flaskmatning 

Under intervjuerna ombads informanterna beskriva deras syn på amning och flaskmatning, de 

åsikter som uttrycktes speglar deras egna upplevelser och de positiva egenskaperna som 

bröstmjölken har.  

I flera artiklar (Bernt & Walker, 1999; Hanson & Korotkova, 2002) belyses de unika 

egenskaper som finns i bröstmjölken samt det skydd som ges mot flertalet olika infektioner. 

Detta är något som informanterna i studien reflekterar över då de beskriver sin positiva syn på 
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amning. Andra artiklar (Oddy et al., 2003; Horwood, Darlow & Mogridge, 2001) lyfter fram 

den positiva effekt som bröstmjölken har på barns kognitiva förmåga. Denna aspekt lyftes inte 

fram av informanterna. Bland de kvinnliga informanterna som intervjuades lyftes deras egna 

upplevelser av amning eller flaskmatning fram då de bads beskriva sin syn på amning. 

Bernaix (2000) kom i sin studie fram till att personalens attityder, livserfarenheter och 

utbildning formar deras attityder och övertygelser angående hur viktigt det är att stötta 

mamman i amningsprocessen. Detta kan diskuteras här då de informanter som hade positiva 

erfarenheter av amning själva också var mer positiva till amning än flaskmatning. Denna 

attityd genomsyrade intervjuerna men kunde inte på ett konkret sätt lyftas fram i resultatet. 

 

Sätt att stötta mamma och barn när de ska gå från sondmatning till amning 

Informanterna ansåg att det var mycket som sker i denna process men att vissa aspekter 

ansågs vara särskilt viktiga. Bland annat ansågs fysisk närhet mellan mamma och barn vara en 

viktig del. Vissa studier (Charpak, de Calume & Ruiz, 2000; Tessier et al., 1998) beskriver 

vikten av känguruvård och hud mot hud kontakt. På neonatalavdelningen vid Falu Lasarett 

tillämpas känguruvård i en något modifierad form, där läggs barnet hud mot hud hos 

mamman stundtals, då tillfälle ges. Informanterna i studien beskrev närhet som en viktig 

faktor för att befrämja amning men också för att mor och barn skall få möjlighet att knyta an 

till varandra.  

Tessier et al. (1998) menar att mammor får en ökad tillit till sin egen förmåga genom 

känguruvård. Tilliten till att vara mamma betonas också av informanterna i vår studie. Detta 

ansågs vara möjligt om ett lyhört och ödmjukt förhållningssätt används.  

 

Flertalet artiklar (Thoyre, 200; Lupton och Fenwick, 2001; Kavanaugh et al., 1995) beskriver 

de orosmoment och utmaningar som mammor till för tidigt födda barn kan ställas inför. 

Mammorna kan känna sig oförberedda på mammarollen om barnet föds för tidigt eller 

behöver vård på en neonatalavdelning. Detta kan även påverka mammors idéer om vad som 

gör en mamma till en ”bra” mamma, bland annat på grund av att amning anses vara det bästa 

för barnet. Informanterna i vår studie belyste i intervjuerna hur viktigt det är att stötta 

mamman genom att vara lyhörd och ödmjuk men också genom att stärka mammorna i sin 

förmåga så att dom känner att dom är den bästa mamman för just deras barn. Dessutom 

poängterar flera av informanterna att mammor som inte ammar absolut inte får känna sig som 

”dåliga” eller ”sämre” mammor, utan lika bra. 

 

 26



Svårigheter/hinder som informanterna upplever då de ska stötta mamma och barn att gå från 

sondmatning till amning 

Informanterna ombads i intervjuerna berätta om svårigheter och hinder som de upplevde som 

försvårande då de ska hjälpa mamman och barnet att gå från sondmatning till amning men 

även komma med förslag på förändringar. Hinder upplevdes av informanterna vara platsbrist, 

viktfixering, tidsbrist och det faktum att föräldrarna får olika råd. 

Informanterna upplevde att det faktum att modern ibland är tvunget att skiljas från sitt barn är 

jobbigt för föräldrarna. De upplevde att om en mamma kan bo på avdelningen hela tiden så 

kan det underlätta för mamma och barn att tillbringa mer tid tillsammans. Detta stödjer 

Nyqvist, Sjödén & Ewald´s (1994) studie där de beskriver vad mammor upplever underlättar 

amningen. Deras resultat visade att avskildhet och konsekventa råd underlättade amningen. I 

vår studie beskrevs också avståndet mellan BB och neonatalavdelningen som försvårande för 

amningen. 

 

Informanterna upplevde att det på avdelningen fanns en viss fixering vid att väga barnet allt 

för ofta, före och efter varje måltid. Informanterna upplevde att det lades för stor vikt vid att 

väga barnet före och efter amning. Detta upplevdes som stressande för mammorna. Förslag på 

förändringar från informanterna innebar att de bara skulle väga barnet på morgonen och 

kanske vara mer flexibla med att låta barnet själv få bestämma. Nyqvist, Sjödén & Ewald 

(1994) beskriver hur mammor känner att de fixerade mattider som finns på 

neonatalavdelningen är anledningen till att barnen aldrig är hungriga nog att vilja suga. 

 

En annan aspekt som upplevdes försvåra amningen är att föräldrarna får olika råd av olika 

människor. I en studie av Nyqvist, Sjödén & Ewald (1994) framkom att mammorna önskar att 

personalen ger överensstämmande råd om amning. Även i en annan studie Bialoskurski, Cox 

& Wiggins (2001) framkom att mammorna anser att rak kommunikation och svar på deras 

frågor är viktigt. Parvård och individuella måltidsplaneringar (matplaneringar) för varje barn, 

var förslag i vår studie på hur detta skulle kunna förbättras. 

 

Faktorer som underlättar för att kunna stödja mamma och barn att gå från sondmatning till 

amning 

I studiens resultat framkom att informanterna upplevde att vissa egenskaper hos både dom 

själva och mödrarna kunde underlätta amningsprocessen. Även vissa praktiska aspekter kunde 

underlätta. 
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En praktisk aspekt som av informanterna upplevde viktig var matplaneringar. I ett par studier 

(Bialoskurski, Cox & Wiggins, 2001; Harrison, 1993) betonas kommunikation mellan 

personalen och mammorna som betydelsefull. Detta stöds i vår studie då informanterna 

upplevde matplanering som en möjlighet att sätta sig ned och samtala med föräldrarna om 

barnets tillstånd och föräldrarnas förväntningar. En del av informanterna upplevde dock inte 

att matplaneringar görs i den utsträckning som det kanske borde göras. Eftersom både 

personal och föräldrar anser att rak kommunikation är viktigt bör matplaneringar användas 

mer konsekvent, som ett redskap för att underlätta arbetet på avdelningen.  

 

Något annat som informanterna upplevde som underlättade amningsprocessen var deras egen 

tidigare erfarenhet av amning men också om mammorna hade tidigare erfarenhet. Även 

positiv attityd hos personal såväl som föräldrar upplevdes underlätta amning. Flera artiklar 

(DiGirolamo, Grummer-Strawn & Fein, 2003; Hill, Ledbetter & Kavanaugh, 1997; Black & 

Hylander, 2000) belyser hur attityden hos personalen och hur en uppmuntrande miljö kan 

förbättra amningsincidensen. Artiklarna betonar också att utsikterna för en lyckad amning 

förbättras om mamman är välmotiverad, engagerad och informerad.  

 

 

Metoddiskussion 

I studien har en kvalitativ ansats använts. Med ett kvalitativt synsätt riktas fokus på individen, 

dennes upplevelser och tolkningar, detta synsätt innebär också att individen är det redskap 

som forskaren använder sig av (Backman, 1998). Då syftet med studien är att beskriva 

personalen syn på amning och processen att gå från sondmatning till amning valde författarna 

att intervjua personal på neonatalavdelningen vid Falu Lasarett.  

 

Sanningsvärde 

I denna studie användes en kvalitativ ansats. Vid kvalitativa studier strävar forskaren att sätta 

sig in i den fråga som studeras från informantens synvinkel (Carlsson, 1991). Begreppet 

sanningsvärde används för att beskriva urvalets och metodens relevans i förhållande till syfte 

och frågeställningar. Eftersom deltagande i studien var frivilligt kan det antas att endast de 

som anser att amning är viktigt tackar ja till deltagande i studien. Detta kan ha påverkat 

studiens resultat. Ett tecken på att så är fallet är att samtliga som intervjuades är positiva till 

amning. Studiens resultat kan även ha påverkats av det faktum att avdelningens riktlinjer är 
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utvecklade för att främja amning och att dessa riktlinjer påverkat de informanter som deltagit i 

studien. Eftersom syftet med denna studie var att beskriva personalens upplevelser på en 

neonatalavdelning ansågs semistrukturerade intervjuer vara en relevant metod för att besvara 

syftet. Därigenom kunde också fördjupande frågor ställas till informanterna. Intervjuerna 

bandades för att informanterna skulle få möjlighet att prata fritt kring de frågor som ställdes. 

För att ta hänsyn till konfidentialiteten erbjöds informanterna, innan intervjuerna, säga till om 

de önskade genomföra intervjun på annat ställe än det som författarna föreslog. Dock 

framfördes inga särskilda önskemål och intervjuerna genomfördes därför i anslutning till 

avdelningen. 

 

Rimlighet 

Studiens rimlighet speglas av i vilken grad uppsatsförfattarna mätt det som avsetts. 

Populationen bestod av barnsköterskor och sjuksköterskor anställda på neonatalavdelningen 

vid Falu Lasarett samt barnläkare anställda på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid 

Falu Lasarett. Av femton inbokade intervjuer genomfördes tolv. Dock anser 

uppsatsförfattarna att mättnad uppnåddes och att bortfallet inte påverkade underlaget till 

studien. Denna population ansågs av författarna vara relevant för att besvara studien syfte. 

Uppsatsförfattarna tillämpade ett selektivt urval av populationen för att få så stor bredd på 

kunskap och erfarenhet som möjligt. Innan författarna började intervjua personalen 

genomfördes en provintervju med handledaren för uppsatsen, som även är sjuksköterska och 

arbetar på neonatalavdelning. Detta bidrog till att frågorna som ställdes var relevanta i 

förhållande till att besvara syftet men även till att ge djup på intervjuerna. Dock genomfördes 

bara en provintervju, flera kunde kanske ha genomförts med andra personer för att förstärka 

intervjuguidens relevans. 

 

Trovärdighet 

Begreppet trovärdighet syftar till att beskriva pålitligheten i insamlat data. Studiens 

trovärdighet stärks av det faktum att författarna sparar de bandade intervjuerna i tre år 

tillsammans med allt utskrivet och bearbetat material för att ge möjlighet till så kallad ”audit 

trail”. Detta innebär att en annan forskare kan följa det arbete som utförts, detta höjer studiens 

trovärdighet. Författarna har även, för ytterligare trovärdighet, gett handledaren tillgång till 

avidentifierade intervjuer för att garantera att resultatet inte förställts. Då en av författarna 

stundtals arbetar på avdelningen finns en viss förförståelse och detta kan till viss del ha färgat 

tolkningen av intervjuerna. Dock anser författarna att detta uppvägs av att den andra 
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författaren är neutral i förhållande till de eventuella tolkningarna som gjorts av 

medförfattaren. 

 

Samvetsgrannhet 

Samvetsgrannhet syftar till att reflektera över ärligheten i arbete med studien. De inspelade 

intervjuerna transkriberades ordagrant med pauser, skratt och andra uttryck. 

Innehållsanalysens steg finns förklarade i metoden och exempel på hur författarna gått 

tillväga finns demonstrerat i ett exempel (bilaga 3). 

 

 

Slutsats 

Av studien kan slutsatsen dras att personalen har en positiv syn på amning men att de 

upplever att barnen och mammorna bör ha bättre tillgång till varandra för att underlätta 

amningen. Det kan även dras slutsats om att de inte upplever avdelningen som optimal 

beträffande att befrämja amning, att vården bör bli mer individanpassad för både mammor 

och barn. Av studien framkom även att personalen upplever att en av deras viktigaste 

uppgifter är att stärka mammans tillit till sig själv för att skapa förutsättningar för amning. 

Förslag på förändringar har skildrats i denna studie och bör diskuteras på avdelningen. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Föreliggande studie har inriktat sig på att beskriva personalens på en neonatalavdelnings 

upplevelser av amning och hur de upplever att de kan stötta mamma och barn då de ska börja 

amma. Intressant för fortsatt forskning vore att göra en komparativ observationsstudie där 

forskaren först observerar samspelet mellan personal och mamma då hon ska amma barnet. 

Därefter intervjuas mamman och personalen separat om hur de upplevde stöttningen av 

mamma och barn. Detta för att kunna jämföra olikheter och likheter i hur mamman och 

personalen upplevde situationen. 
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Bilaga 1, Missivbrev 

 

Information om studie: Stöd till mamma och barn i övergången från 

sondmatning till amning/flaskmatning. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 
Det finns idag kunskap om hur mamman upplever tiden på en neonatalavdelning samt om hur 
det är att amma. Det finns dock bara ett fåtal studier som belyser personalens perspektiv på 
amning och flaskmatning och den stöttande process som personalen har del i. 
 
Syftet med studien är att beskriva personalens syn på amning och flaskmatning samt hur de 
upplever att de stödjer barn och mamma i den successiva övergången från sondmatning till 
amning/flaskmatning. Studien avser även att beskriva det som personalen upplever som 
svårigheter respektive underlättande i denna process. 
 
Insamling av data kommer att ske med hjälp av intervjuer som kommer att bandas och 
beräknas ta ca 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att utföras på Din arbetsplats eller på 
annan plats om så önskas under ett ordinarie arbetspass där tid avsätts för intervjun. 
Författarna till uppsatsen kommer gemensamt att utföra intervjuerna. 
 
Endast författarna kommer att veta vem som har intervjuats och vad denne har sagt. All 
information kommer att behandlas med konfidentialitet och ingen enskild person kommer att 
kunna identifieras i den färdigställda uppsatsen. Den utskrivna intervjutexten kommer att vara 
avidentifierad och läsas av handledaren. De bandade intervjuerna kommer att sparas inlåst i 
tre år för att sedan makuleras. Detta gäller även det utskrivna materialet. De som kommer att 
ha tillgång till materialet under denna tid är författarna. 
 
Om Du väljer att delta i denna studie lägger du svarstalongen i det bifogade kuvertet och 
skickar till undertecknad. Vi återkommer per telefon till Dig inom en månad efter att vi har 
fått ditt svar. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

 
Underökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Malin Petersen, sjuksköterskestuderande. Reneé Flacking                                          
Kjell Petersen, sjuksköterskestuderande.  Leg. sjuksköterska, doktorand                                     
Majorsgatan 16B              CKF, Nissers väg 3                                                     
78445 Borlänge              79182 Falun                                                   
0243-82890          023-18331                                                             
malinpetersen@hotmail.com    renee.flacking@ltdalarna.se 
v02kjepe@du.se    
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Studenterna    Handledare 
(underskrifter)   (underskrift) 
 
____________________   ____________________ 
Malin Petersen   Renée Flacking 
 
____________________ 
Kjell Petersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
SVARSTALONG 

 

 JA, Jag väljer att delta i denna studie. 
 
 
Namn:______________________________ 
 
Yrke:_______________________________ 
 
Yrkesverksamma år på avd 33:_______ 
 
Telefonnummer hem:__________________ 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 
 

• Kan du beskriva din syn på amning? 

 

• Kan du beskriva din syn på flaskmatning? 

 

• Hur definierar du amning? 

 

• Kan du beskriva på vilket sätt du stöttar mamma i övergången från sondmatning till 

amning/flaskmatning? 

 

• Kan du beskriva på vilket sätt du stöttar barnet i övergången från sondmatning till 

amning/flaskmatning?  

 

• Finns det någon skillnad på vad du vill göra och vad du gör? 

 

• När känner du att du är ett bra stöd? 

 

• Spelar det någon roll vem mamman är? Går det att ge lika bra stöd till alla mammor? 

 

• När känner du att du ger ett dåligt stöd? 

 

• Vilka svårigheter/hinder upplever du för att kunna ge det stöd som du vill kunna ge? 

 

• Kan du ge exempel på hur det går att ta sig förbi dessa svårigheter? 

 

• Vad upplever du underlättar för dig så att du kan ge det stöd du vill? 

 

• När går det lätt att ge detta stöd? 
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För att få mer djup kommer vi att ställa följdfrågor av varierande typ, som exempel: 

Kan du berätta mer….. 

Kan du ge exempel på….. 

Kan du beskriva en gång….. 

Vad kände du….. 

Vad tänkte du….. 

Hur tänker du nu….. 

Varför….. 
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Bilaga 3, Exempel på innehållsanalys. 

 

 

 

Tema: Personalens syn på amning/flaskmatning 
 

Meningsbärande enhet Kategori Subkategori 
”Det är väldigt mysigt att 

amma och väldigt lätt, väldigt 

händigt och det allra bästa för 

barnen. Jag ville då inte 

sluta…det är ju så händigt” 

Syn utifrån egna erfarenheter Mysigt och praktiskt 

”Det finns ju mammor som 

inte kan amma och dom 

måste ju…ett väldigt bra 

alternativ…second best” 

Flaskmatning som 

andrahands alternativ 

Bra alternativ 

”Det är lika viktigt att betona 

att den kroppsliga närheten är 

lika viktig som maten” 

Det viktiga är närheten Närhet vid flaskmatning 
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