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Sammanfattning 

 Amning, amningskomplikationer, stöd och råd vid amning är en del av den sexuella och 

reproduktiva hälsan och ingår i barnmorskans kompetensområde.  

 Det finns mycket forskning som beskriver nyblivna föräldrars upplevelse av amningsstöd men 

inte lika mycket forskning på hur vårdpersonalen upplever amningsstödet som ges till gravida 

och nyblivna föräldrar. Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals upplevelser av 

amningsstöd till gravida och nyblivna föräldrar.  

 Studien utfördes genom en kvalitativ metod utifrån en induktiv ansats. Data hämtades från 

intervjuer med semistrukturerade frågor i 11 fokusgrupper. All data bearbetades genom 

kvalitativ, induktiv innehållsanalys.  

 Resultatet i studien visade att vårdpersonal upplever amningsstödet de ger som en viktig del i 

deras arbete. Amningsstödet hade brister och en betydande brist uppgavs vara kontinuiteten av 

amningsstöd genom hela vårdkedjan. 

 Informanterna ansåg att amningsstödet borde förbättras och många förslag nämndes för att 

främja amningen hos nyblivna föräldrar och barn. 

Denna studie kan öka medvetenheten av den egna och kollegornas upplevelse av amningsstöd 

vilket kan leda till ett bättre samarbete mellan enheterna och en bättre kommunikation samt 

förändringar i organisationen som gynnar och främjar amningen. 

 

Nyckelord: Amning, amningsstöd, upplevelse, vårdpersonal, nyblivna föräldrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 Providing support and advice during lactation and breastfeeding complications are parts of the 

sexual and reproductive health. 

 There are much research that describes new parents' experience of breastfeeding support, but 

not as much research that describes health professionals´ experiences of breastfeeding support 

that is given to pregnant and new parents. The purpose of this study was to investigate the health 

professionals´ experiences of breastfeeding support to pregnant and new parents. 

 The study was conducted through a qualitative method based on an inductive approach. 

Data was collected from interviews with semi- structured questions in 11 focus groups. All data 

were processed by qualitative and inductive content analysis.  

 The results of the study showed that healthcare professionals are experiencing breastfeeding 

support as an important part of their work.  

Breastfeeding support had flaws and a significant deficiency was reported to be continuity of 

breastfeeding support throughout the continuum of care. 

The informants felt that breastfeeding support should be improved and many suggestions were 

mentioned to promote breastfeeding among new parents and children. 

This study may highlight work professionals knowledge about their own and co-worker’s 

experiences of breastfeeding support which could lead to better cooperation and communication 

between units to promote and support breastfeeding.  
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Inledning 

 Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden för barnmorskor som 

utformats av International Confederation of Midwives (ICM) och på att stödja kvinnors 

reproduktiva hälsa inom ett brett verksamhetsområde. I arbetet träffar barnmorskan kvinnor 

under hela deras livscykel och även män, barn och ungdomar. Arbetet ska präglas av ett etiskt 

och ett holistiskt förhållningssätt och byggas på vetenskap samt beprövad vetenskap (ICM, 

2014; Socialstyrelsen, 2006). Arbetet regleras även av många olika lagar, förordningar, 

föreskrifter och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2006). 

 Barnmorskans ansvar är att handlägga och assistera vid normal förlossning, vårda det nyfödda 

barnet, ge amningsstöd och stöd till paret i deras nyblivna roll som föräldrar. Genom att utbilda 

sig till barnmorska får man behörighet att ge vård, hälsoupplysning och rådgivning till gravida 

kvinnor, vid förlossning samt under barnsängstiden (Ransjö-Arvidson, 2009). 

 Amning, amningskomplikationer, stöd och råd vid amning är en del av den sexuella och 

reproduktiva hälsan och ingår i barnmorskans kompetensområde (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Bakgrund 

 Amning definieras enligt världshälsoorganisationen med att barnet helt eller delvis tillmatas 

med bröstmjölk.  Bröstmjölken kan ges till barnet direkt från bröstet, kopp eller flaska. 

Amning är det normala sättet att ge sitt barn den näring som det behöver för en sund tillväxt 

och utveckling.  Den första bröstmjölken som kallas råmjölk är den perfekta maten för spädbarn 

och den bildas i slutet av graviditeten. Världshälsoorganisationen rekommenderar amning som 

den enda näringskällan upp till 6 månader för att gynna barnets hälsa och motverka sjukdom 

(WHO, 2014).  

 

 Det finns också flera fördelar för kvinnan när hon ammar sitt barn. Kvinnorna upplever en stor 

tillfredsställelse av att kunna ge sitt barn bröstmjölk och amningen bidrar till mammans 

återhämtning efter förlossningen. Riskerna för stora blödningar efter förlossningen minskar 

samt riskerna för att utveckla bröstcancer. Sannolikt minskar också risken för äggstockscancer 

och andra sjukdomar. Amningen kan också bidra till att kvinnan går ner i vikt som tillkommit 

under graviditeten och skyddar henne till viss del mot en ny snar graviditet (Svensson, 2009). 

Resultatet i en studie av Rossman, Kratovil, Greene, Engstrom & Meier (2013) visade att 

kvinnorna hade en stark tro på att bröstmjölken var livsgivande till deras prematura barn och 
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att bröstmjölken var något de kunde bidra med för att optimera barnets hälsa. Detta bidrog också 

till att kvinnorna kände ett band mellan sig och sitt barn. 

 

 I en studie av Hong Lee, Durham, Booth & Sychareun (2013) beskrev förstföderskor att den 

största anledningen till att de ville börja amma tidigt var att barnet skulle få i sig råmjölken. 

Dessutom kände flera av kvinnorna också att amningen stärkte banden mellan sig själv och 

barnet. En studie från USA visade att kvinnor som har kunskap och medvetenhet om amningens 

fördelar samt tillgångar till information och stöd, ammar i större utsträckning jämfört med de 

kvinnor som inte har samma kunskap (Kornides & Kitsantas, 2013). Liknande resultat återfanns 

i en turkisk studie där det undersöktes hur en amningsutbildning om amningens fördelar kunde 

påverka arbetande kvinnors ängslighet och amningsvanor. Kvinnorna som utbildades fortsatte 

att amma mer och längre jämfört med de som inte utbildades (Ciftci & Arikan, 2012). 

 

Amningen historiskt i Sverige och Internationellt 

 I Sverige och i västvärlden har man under lång tid sett amningen som ett sätt att ge barnen mat. 

Kulturerna i andra länder använder bröstet i första hand för att ge barnen tröst, närhet och 

njutning men även för att ge näring. Genom tiderna, innan förlossningarna började ske på 

sjukhus, överfördes amningskunskaperna från kvinna till kvinna och från generation till 

generation. I samband med att sjukhusförlossningarna blev vanligare under 1930-talet, 

inrättades vårdrutiner för kvinnor och deras barn, vilket ledde till att amningen minskade.  

 

  Uppfödning med flaska blev allt vanligare under 1950- och 1960-talen och 

modersmjölkersättning började marknadsföras. Samtidigt som amningsfrekvensen minskade i 

Sverige så började man att se konsekvenserna av bröstmjölkersättningsmedlen i u-länderna med 

stigande siffror på spädbarnsdöd, undernäring och diarrésjukdomar (Svensson, 2009). 

 WHO och Unicef grundade år 1981 en internationell kod mot försäljning av 

bröstmjölksersättningar för att skydda och främja amningen (WHO, 2014). 

 Några forskare i Kanada har genom en jämförelsestudie mellan åren 1993-2007 tittat på 

sjukhusens följsamhet till lagstiftningen och införandet av den internationella koden. Under 

dessa 14 år har Kanadas sjukhus med mödravård förbättrat implementationen av WHO:s kod 

avsevärt och följer WHO/UNICEF:s 10 steg för en lyckad amning (Levitt, Hanvey, 

Kaczorowski, Chalmers, Heaman & Bartholomew, 2011).  
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 Amningshjälpen bildades i Sverige under 1970-talet. Forskningen kring amningen gick framåt 

under 1980-talet och det tillkom nya vårdrutiner som främjade tidig kontakt mellan mor och 

barn och därmed amningen. Sverige anslöt sig 1981 genom WHO/UNICEF till den 

internationella koden mot marknadsföringen av bröstmjölksersättningar. 

Innocentideklarationen tillkom 1990 och den beskriver hur samhället ska skydda, främja och 

stödja amning (Svensson, 2009). Baby Friendly Hospitals Initiative (BFHI) tillkom också 1 år 

senare för att alla enheter ska följa WHO/UNICEF:s  utarbetade handlingsplan ” tio steg till 

lyckad amning” (Bilaga 2). Amningsvänliga vårdrutiner har införts vilket har bidragit till att 

amningsstarten underlättats. Alla kvinnor ska ha möjlighet till att amma sina barn helt upp till 

6 månader och delvis upp till 2 år enligt WHO (2015). 

  Amningsfrekvensen i Sverige har minskat något varje år sedan mitten av 1990-talet. Man kan 

se stora regionala skillnader i landet och en förklaring till detta kan vara olika insatser som 

främjar amningen. Andra bidragande orsaker till att amningsfrekvensen har minskat är 

övergången från hemförlossningar till sjukhusförlossningar, bättre modersmjölkersättningar 

och förändrade attityder till amning i samhället (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Nyblivna föräldrars upplevelser av amningsstöd 

 I en svensk studie av Bäckström, Hertfelt, Wahn & Ekström (2010) undersöktes kvinnors och 

barnmorskors upplevelser av amningsstöd. Kvinnorna i studien ville bli sedda som unika 

individer av barnmorskorna och ville även att barnmorskorna skulle bekräfta deras 

amningsupplevelser. Det individuella stödet gav förtroende för barnmorskorna och att det 

stödet hade en stor betydelse för att kvinnorna skulle känna sig trygga i sin nya roll som 

mamma. De nyblivna mammorna i en undersökning av Schmied, Beake, Sheehan, McCourt & 

Dykes (2011) beskrev, att de ville känna att barnmorskorna var där just för dem när de behövde 

det, och att de tog sig tid för att stötta kvinnorna med amningen genom observationer, tips och 

praktisk hjälp. I en jämförelsestudie mellan Sverige och Australien undersöktes faktorer som 

påverkade att kvinnorna ammade sitt barn 2 månader efter förlossningen. Den viktigaste faktorn 

för de svenska kvinnorna var att de erhöll en bra och grundlig information om amning på BB. 

För de Australiensiska kvinnorna var det mer viktigt att de fick den bästa tänkbara hjälpen när 

de skulle amma sitt barn för första gången (Sjöström, Welander, Haines, Andersson & 

Hildingsson, 2013). 
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 Kvinnorna i en studie av Redshaw & Henderson (2012) beskrev att de kände sig ensamma och 

isolerade samt att de inte fick stöd från personalen. De kände också att de inte fick bestämma 

själva över amningen utan att amningen blev påtvingad trots att de upplevde problem när de 

försökte amma. I studien av Kanotra, D`Angelo, Phares, Morrow, Barfield & Lansky (2007) 

upplevde de nyförlösta kvinnorna att personalen inte lyssnade på dem och gav de nyfödda 

nappar och bröstmjölksersättning trots att kvinnorna hade sagt att de ville amma sina barn. 

 

 Tryggheten hos kvinnor under den första veckan efter att barnet hade fötts undersöktes av 

Persson, Fridlund, Kvist & Dykes (2010). Faktorer som bidrog till att kvinnorna kände sig 

trygga var att vårdpersonalen var positiva till att partnern involverades i eftervården och kunde 

få stanna över natten samt att kvinnorna fick vara ifred för att lära känna sitt barn och barnets 

signaler. Kvinnorna ansåg att det var barnmorskornas uppgift att informera om tiden efter 

förlossningen samt vanliga problem som kan uppstå. De förväntade sig också att få praktisk 

hjälp och amningsstöd av personalen.  

 

 Ett kontinuerligt amningsstöd innebär att kvinnor får en snabb och regelbunden uppföljning av 

amningen efter förlossningen och när de har kommit hem. Kvinnor som inte får det 

kontinuerliga stödet löper en större risk att söka akutvård under de två första veckorna med 

problem som är relaterade till förlossningen, amningen eller barnets hälsa (Barimani, 

Oxelmark, Johansson, Langius-Eklöf & Hylander, 2013).  

 

 Några svenska forskare undersökte förstagångs föräldrars upplevelser av stöd i hemmet efter 

att de hade skrivits ut från sjukhuset inom 24 timmar efter förlossningen. Hembesöken 

upplevdes mycket lugna, trygga och bra eftersom det var barnmorskan som initierade den första 

kontakten. Majoriteten av föräldrarna tyckte att de fick adekvata råd. Barnmorskorna upplevdes 

som erfarna och professionella samt att de bekräftade föräldrarna i deras nya roll som föräldrar 

och gav dem självförtroende (Johansson, Aarts & Darj, 2010).  Bekräftelse var också något som 

nyförlösta kvinnor efterfrågade i en norsk studie av Hjälmhult & Lomborg (2012). Kvinnorna 

ville få veta om de gjorde rätt när de ammade och ville bli sedda som enskilda individer på 

sjukhuset. De kände sig förvirrade och osäkra och ville åka hem när de inte fick stödet och den 

praktiska hjälpen som de behövde från personalen. 

 

 Bristen på stöd var ett tema som framkom i resultatet i en studie av Porter Lewallen & Street 

(2010) och där kvinnorna upplevde ett bristfälligt amningsstöd från både familj och 
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vårdpersonal. Ett bristande amningsstöd har även många andra kvinnor upplevt enligt resultat i 

flera andra studier (Barimani et al., 2013; Beake, Rose, Bick, Weavers & Wray, 2010; Cross-

Barnet, Augustyn, Groos, resnik & Paige, 2012). Brist på råd eller stöd från familj eller 

vårdpersonal var den mest troliga orsaken till att kvinnor slutade att amma inom 10 dagar efter 

födseln enligt en studie av Oakley, Henderson, Redshaw & Quigley (2014).  

  

 I en annan stor studie med 2669 deltagare från Australien av Hauck, Fenwick, Dhaliwal, Butt 

& Schmied (2011), undersöktes samband mellan kvinnors amningsproblem och deras 

uppfattning om amningsstöd från barnmorskor och barnsjuksköterskor. Resultatet visade att 

hälften av kvinnorna höll med i påståendet; ”olika barnmorskor gav olika råd”. 

 Att personal ger olika råd i det amningsstödjande arbetet framkommer även i andra studier.  

Kvinnor har berättat att vissa inom personalgrupperna lägger ner mycket tid på att ge bra råd 

och stöd för att amningen ska lyckas medan andra inte verkar bry sig om kvinnornas amning. 

Kvinnorna upplevde ibland stora skillnader i personalens engagemang (Beake et al., 2010; 

Cross-Barnet et al., 2012; Persson, Fridlund, Kvist & Dykes, 2010). 

 

Barnmorskors och annan vårdpersonals roll som amningsstödjare 

 Vårdpersonal som arbetar med mödrahälsovård, förlossning, eftervård, neonatalvård och 

barnhälsovård ska känna till WHO/UNICEF:s handlingsplan "Tio steg till lyckad amning". 

Genom en gemensam amningsstrategi kan vårdens personal främja, stödja och skydda 

amningen (Rikshandboken i barnhälsovård, 2012). Nästan alla kvinnor kan amma sina barn om 

de får rätt information och stöd från sina familjer, hälso- och sjukvården och från samhället 

(WHO, 2014). Flera studier visar att ett handledande amningsstöd i grupp eller ett individuellt 

stöd ökar kvinnors försök till att amma och att de ammar längre (Hoddinott, Lee, & Pill, 2006; 

Olson, Haider, Vangjel, Bolton, & Gold, 2010). 

 

  Furber & Thomson (2006) undersökte barnmorskors kunskaper och upplevelser av 

amningsstöd på ett BB i Storbritannien. Resultaten visade på att barnmorskornas åsikter skildes 

åt och att det uppstod diskussioner och missnöje kring vården och amningsstödet på 

avdelningen. Källan till missnöjet och de upprörda känslorna var brist på den egna kunskapen 

och den egna tilltron till amningsstöd. Resultatet i en studie av Weddig, Baker & Auld (2011) 

visade att det fanns en betydande skillnad mellan viljan att ge amningsstöd och den faktiska 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Dokument/Handlingplan.pdf
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kunskapen hos vårdpersonalen och att det fanns ett behov av utbildning utifrån WHO:s standard 

för baby-vänliga sjukhus. 

 Enligt en studie från Israel visade resultaten på att en välutbildad personal med en akademisk 

examen har mer positiva attityder till amning, jämfört med personal som har en lägre utbildning 

(Artzi-Medvedik, Chertok & Ronem, 2012). Utbildning visade sig i en annan undersökning 

vara ett effektivt sätt att förbättra kunskapen hos vårdpersonal som jobbar med amningsstöd 

samt att deras attityder, tro och vilja till att hjälpa mödrarna också förbättrades (Bernaix, 

Beaman, Schmidt, Komives Harris & Mitchall Miller, 2010). Liknande resultat hittades också 

i en svensk studie där interventionsgruppens attityder till amning förändrades i en positiv 

riktning genom en process-orienterad amningsutbildning (Ekström, Widström, & Nissen, 

2005). 

 

 Många olika faktorer bidrar till en lyckad amning enligt en studie av Henderson & Redshaw 

(2010) där det framkom i resultatet att ammande kvinnor kunde vara i behov av fortlöpande 

rådgivning, stöd eller praktisk hjälp samt att få ett uppmuntrande stöd från barnmorskan. 

Kvinnorna som fick stöd ammande i högre utsträckning. I den tidigare nämnda svenska studien 

beskrev sig barnmorskorna själva som uppmuntrande och bekräftande inför kvinnornas behov 

(Bäckström, Hertfelt, Wahn & Ekström, 2010). 

 

WHO:s och UNICEF:s kampanj för amningsvänliga sjukhus innebär att alla enheter och 

personal som arbetar med vård av mor och barn ska utvärdera sin verksamhet och kontrollera 

om de följer de tio stegen som främjar amningen. Hela vårdkedjan ska utvärderas och arbeta 

efter samma amningsstrategier och med en egen kvalitetssäkring (Svensson, 2009). 

 

 Problemformulering 

 Det finns mycket forskning som beskriver nyblivna föräldrars upplevelse av amningsstöd men 

inte lika mycket forskning på hur vårdpersonalen upplever arbetet med amning och 

amningsstöd. 

Författarna ville därför genom intervjustudien undersöka vilka upplevelser vårdpersonalen i 

flera fokusgrupper hade av amningsstöd till gravida och nyblivna föräldrar. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals upplevelser av amningsstöd till 

gravida och nyblivna föräldrar 

 

Metod 

Design 

 Studien har genomförts med en kvalitativ metod genom intervjuer och med en induktiv ansats. 

En kvalitativ metod är en forskningsstrategi som beskriver och analyserar kännetecken, 

egenskaper eller kvaliteter i de fenomen som studeras. Metoden kan användas för att få veta 

mer om mänskliga erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Ett 

kvalitativt tillvägagångssätt är lämpligt för att utforska dynamiska processer som interaktion, 

utveckling, rörelse och helhet (Malterud, 2014). 

 Induktiv ansats innebär att texterna analyseras förutsättningslöst och kan vara baserade på 

människors upplevelser. Metodens tillförlitlighet stärks genom beskrivningarna av 

datainsamling, urval, tillvägagångssätt och analys som följer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

Urval 

 Deltagarna i denna studie utgjordes av ett s.k. bekvämlighetsurval och bjöds in via affischering 

i personalrum inom slutenvårdens olika avdelningar samt via mail där personerna kunde anmäla 

sig om de var intresserade av att delta. Anmälningarna gjordes till barnmorskan och 

barnsköterskan som var ansvariga och som utförde intervjuerna. Båda var knutna till Livets tråd 

och jobbade inom slutenvården. Livets tråd är en arbetsgrupp med en samlad 

amningskompetens i Landstinget i Värmland (LiV). 

Inklusionskriteriet var att personalen skulle arbeta med amningsstöd. Inga exklusionskriterier 

fanns. Personal från olika yrkeskategorier bjöds in: barnmorskor, undersköterskor, 

barnsköterskor, neonatalsjuksköterskor, läkare och distriktssköterskor. Även rekrytering via 

snöbollseffekten användes. Eftersom en geografisk spridning i länet var önskvärd bjöds  

personal in från samma öppenvårdsmottagningar där tidigare fokusgruppsintervjuer utförts med 

föräldrar kring amning och stöd. 

 Ett bekvämlighetsurval kallas även för tillgänglighetsurval vilket innebär att intervjuaren 

inkluderar deltagare som är lättillgängliga. Snöbollseffekten är en urvalsmetod som även kan 

kallas för nominerat urval och är en variant av tillgänglighetsurvalet. En tidigare vald 
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informatör blir tillfrågad om att ge förslag på andra individer som har kunskaper eller 

erfarenheter inom det specifika intresseområdet. Om de föreslagna individerna väljer att delta i 

studien, får de i sin tur nominera ytterligare individer till studien. Urvalsförfarandet fortsätter 

tills forskaren har fått ett tillräckligt material (Polit & Beck, 2011, Malterud, 2014). 

 

Datainsamling 

 Studien ingår som en del i ett projekt inom Landstinget i Värmland (LiV). Samtliga intervjuer 

och all data har insamlats av arbetsgruppen Livets tråd.  Projektet har som målsättning att 

undersöka hela vårdkedjan inom mödra- och barnhälsovårdsenheten (allmän medicin [ALM]), 

kvinnosjukvården och barn- och ungdomsmedicin (länsspecialiteter) inom LiV för att kunna 

utföra amningsfrämjande åtgärder. Önskvärt är också att kvalitetssäkra amningsstrategin inom 

hela vårdkedjan.  

 Tidigare har man inom projektet genomfört fokusgruppsintervjuer med blivande och nyblivna 

föräldrar och resultatet av dessa intervjuer är publicerade i tidigare magisteruppsatser. För att 

ytterligare beskriva vårdpersonalens upplevelser och som en del i detta arbete samlades material 

in från fokusgrupper med personal från slutenvården och öppenvården. 

Fokusgrupper 

 En fokusgrupp är vanligtvis 6-8 personer som deltar i en intervju. Ledaren för intervjun kallas 

för en moderator och denne har även en medhjälpare som har till uppgift att observera och föra 

anteckningar. Intervjuerna kan ha varierande syften och handlar vanligtvis om att samla in data 

som relateras till upplevelser, känslor, reaktioner och åsikter kring ett ämne eller en situation 

(Malterud, 2014). 

 Fokusgruppsintervju är en metod som ofta används inom omvårdnadsområdet, det kan ge 

underlag för kvalitetsförbättring genom att vårdpersonal i fokusgrupper får beskriva och 

diskutera sin syn på hur vården fungerar och hur patienter blir bemötta. Det är en metod som 

bygger på att ämnen och idéer diskuteras i grupp och är lämplig för den som vill studera 

människors erfarenheter, metodargument och värderingar. Fokusgrupper används i 

forskningssyfte för att ge inblick och i deltagarnas förståelse av olika begrepp samt hur de talar 

om sina upplevelser och erfarenheter. Fokusgruppsintervjuer ger möjlighet att få ett djup i 

analysen av människans förståelse, åsikter och erfarenhet (Henricson, 2012). 
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Tillvägagångssätt 

 Intervjuerna genomfördes i 11 fokusgrupper med 4-7 deltagare i varje grupp mellan april till 

september 2014. Inget bortfall i någon fokusgrupp (se tabell 2). Sammansättningen av 

fokusgrupperna redovisas ej för att respektera deltagarnas integritet och för att inte röja 

deltagarnas identiteter. 

Intervjuerna ägde rum på informanternas olika arbetsplatser. Deltagare från slutenvården 

respektive öppenvården intervjuades i separata grupper.  

 Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att intervjuaren på förhand har utarbetat en 

intervjuguide med teman så att forskaren får fram data på det som ska undersökas (Malterud, 

2014). 

 Under intervjun lades papper med intervjuområden fram och deltagarna bestämde själva vilket 

område de ville börja med. Frågeområdena täckte informanternas upplevelse gällande amning 

och upplevelser av amningsstöd (Bilaga 1). Deltagarna fick prata fritt tills frågorna var uttömda 

på svar med minsta möjliga styrning av moderator. 

  Deltagarna påmindes om att deltagandet var frivilligt och att konfidentialitet inom gruppen 

eftersträvades. Samtliga intervjuer spelades in på band och intervjuerna tog mellan 30-60 

minuter. Efter intervjuerna bjöds det på lättare förtäring och diskussionerna fortsatte utan att de 

spelades in på band. 

 De bandinspelade intervjuerna transkriberades av en sekreterare som arbetar inom 

verksamheten. Författarna tog endast del av avidentifierat och transkriberat material. 

  

Dataanalys 

 All insamlad data bearbetades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv 

ansats i enlighet med Lundman & Hällgren Graneheim (2012) analysbeskrivning. 

 En kvalitativ innehållsanalys beskriver variationer genom att identifiera skillnader och likheter 

i textinnehåll. Dessa skillnader och likheter uttrycks sedan i kategorier och teman på olika 

tolkningsnivåer. I texterna finns ett manifest innehåll och ett latent budskap. Manifest innehåll 

innebär att innehållet handlar om att det textnära och uppenbara innehållet uttrycks på en 

beskrivande nivå i form av kategorier. Latent budskap handlar om texternas underliggande 

budskap, d.v.s. det som sägs mellan raderna. Detta budskap uttrycks på en tolkande nivå i form 

av teman. För att säkerställa studiens giltighet och trovärdighet har författarna analyserat 

materialet så textnära som möjligt samt att citat ur materialet har använts (Lundman & Hällgren 
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Graneheim, 2012). Citaten som använts i resultatet har hänvisning till respektive fokusgrupp 

(FG) och en spridning av citaten har eftersträvats. 

 

 Alla intervjuer lästes igenom enskilt för att få en överblick av innehållet. Därefter diskuterade 

författarna innehållet innan meningsbärande enheter valdes ut. De meningsbärande enheterna 

valdes ut gemensamt och de skulle svara på arbetets syfte och frågeställningar. Enligt Lundman 

& Hällgren Graneheim (2012) ska meningsenheterna vara lagom stora och utgöra grunden för 

analysen. Meningsenheterna kan utgöras av ord, meningar och stycken av text som hör ihop 

genom deras innehåll och sammanhang. 

 

 Därefter kondenserades och kodades meningsenheterna som enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012) innebär att texterna kortas ner och görs mer lätthanterliga, samtidigt som 

innehållets centrala delar bevaras och inget väsentligt försvinner. Att koda materialet innebär 

att varje meningsenhet får en etikett som kortfattat beskriver dess innehåll. 

 Koderna sorterades på innehåll och det skapades underkategorier som sedan delades in i 

kategorier. Utifrån dessa kategorier utformades sedan ett övergripande tema som omfattar 

studiens innehåll och utifrån studiens syfte. 

Exempel på hur de meningsbärande enheterna kondenserades och kodades för att skapa 

kategorier finns beskrivet i tabell 1. 

 

Etiska överväganden 

 Forskning som involverar människor har lett till att speciella etiska koder och lagar har 

utvecklats för att skydda deltagarna och deras rättigheter (Polit & Beck, 2011).   

 Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning (2014) ska forskare enligt informationskravet informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deras 

deltagande.  De ska också informeras om att deltagandet är frivilligt och om deras rätt att när 

som helst avbryta sitt deltagande. 

 

 All datainsamling i denna studie genomfördes enligt forskningsetiska principer och krav. 

Informanterna fick information om deltagandets frivillighet, samrättigheten att när som helst 

avbryta deltagandet. Informanterna påmindes också om konfidentialitet vilket innebar att det 
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som sades under intervjun inte skulle spridas utanför rummet. Konfidentialitet innebär att 

deltagarna skyddas mot att obehöriga tar del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011). 

 Det insamlade materialet ingår i ett kvalitetssäkringsprojekt i landstingets regi och därför 

ansågs inte en etisk prövning nödvändig. Författarna har endast haft tillgång till redan 

avidentifierat och transkriberat material men har arbetat efter ett etiskt förhållningssätt, vilket 

innebär att bearbetningen av materialet inte på något sätt har förvrängts och textmaterialet har 

redovisats på ett så sanningsenligt och korrekt sätt som möjligt (Polit & Beck, 2011). 

 

Resultat 

 Totalt deltog 64 personer i olika fokusgrupper som i sin profession möter ammande kvinnor.  

 Ur analysen framkom 12 underkategorier som sedan delades in i 4 kategorier. Resultatet 

blev ett övergripande tema som beskriver hur vårdpersonalen upplever amningsstödet till 

gravida och nyblivna föräldrar. Se figur 1. 

 

Balans mellan verklighet och förväntningar i amningsstödet 

 Temat omfattar beskrivningar av för- och nackdelar med organisationens amningsvård, 

positiva och negativa upplevelser av att arbeta med amningsstöd samt hur personalen upplever 

att föräldrar får amningsstöd. Under temat finns fyra kategorier som är; Att skapa en röd tråd i 

vårdkedjan, Att använda verktyg i amningsstödet, Att ge individanpassat amningsstöd och Att 

utveckla och förbättra amningsstödet.  

 

Att skapa en röd tråd i vårdkedjan 

 Första kategorin beskriver hur vårdpersonalen upplever samarbetet, kontinuiteten och 

tillgängligheten av amningsstödet till nyblivna föräldrar. Den beskriver också att amningsråden 

till föräldrarna inte alltid är konsekventa då personalen ger olika råd. 

Samarbete, kontinuitet och uppföljning 

 Samarbetet mellan de olika enheterna kring amningsstödet och annan vård i slutenvården 

beskrevs som mycket bra av många av studiens informanter men det rådde delade meningar. 

Det var några som tyckte att det kändes som om enheterna inte hade någonting med varandra 

att göra och att det fanns ett bristande samarbete. Det som upplevdes positivt av både öppenvård 

och slutenvård var det nya gemensamma journalsystemet där man kunde läsa om barnet 

ammades eller inte direkt efter födseln.  
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”Mycket bra med Cosmic, många fördelar” (FG 7) 

 

 Dokumentationen och informationsöverföringen mellan slutenvård och öppenvård sades dock 

vara lite begränsad ur amningssynpunkt. En utförlig epikris saknas. Öppenvården kan endast 

läsa om barnet har sugit efter förlossningen men inget mer om hur amningen har fungerat. 

 

 Under intervjuerna berättade informanterna att nyblivna föräldrar med amningsproblem eller 

andra önskemål om stöd hänvisas till eftervårdsmottagningen (EVM) under den första veckan. 

Efter 7 dagar tar barnavårdscentralerna (BVC) över ansvaret för barnet. Gränsen vid 7 dagar 

hålls ganska strikt på enheterna men kritiserades av flera informanter då de anser att vårdkedjan 

och kontinuiteten av amningsstödet inte fungerar bra för föräldrarna.  

 

”Jag har ett exempel för ibland så händer det att en mamma utanför och det inte har gått en 

vecka, och då har vi, våra direktiv är då att säga att du får gå hem för du får inte komma hit 

förrän efter en vecka, utan gå hem och försök, och ibland så går det inte alltså och det är en 

vårdkedja som inte är en vårdkedja skulle jag vilja säga” (FG 6) 

 

Många av informanterna inom öppenvården upplevde att föräldrarna söker sig till 

barnavårdscentralerna innan barnet är 7 dagar gammalt. Anledningen är ofta problem med 

amningen som uppstått efter hemkomsten då många föräldrar lämnar sjukhuset tidigt och innan 

amningen är etablerad.  

 

”så fort de har fått, åker de hem på dag tre, så ringer de på dag fyra, vi kanske inte kan ses 

men en del kommer upp och väger och så frågar de om de får låna en pump och så får de göra 

det och så räcker det ofta” (FG 5) 

 

 Personalen, framför allt de som arbetar i öppenvården upplever ofta att det finns ”ett glapp på 

den där veckan” och att det bidrar till att de nyblivna föräldrarna inte får ett adekvat 

amningsstöd under deras första vecka med sitt nyfödda barn. Det finns brister i kontinuiteten 

av amningsstödet mellan slutenvård och öppenvård. Flera av personalen uttryckte sig dock att 

de var villiga att ta emot föräldrarna tidigare om det fanns tid avsatt för detta.  
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”Jag tänker den här vårdkedjan, för vi ser bara en patient som kommer hit, eller mamma och 

pappa som kommer hit, och då tror jag de egentligen får mer hjälp här. För om det går bra, 

förlossningen går snabbt och smidigt då går de ju hem sedan och då får de ingen hjälp om de 

vill ha hjälp” (FG 10) 

 

 Däremot berättade informanterna från öppenvården att uppföljningen från slutenvården hade 

förbättrats då föräldrarna hade blivit uppringda 4-5 dagar efter utskrivningen från sjukhuset, 

vilket var mycket uppskattat av föräldrarna. Även användningen av Messenger som är ett 

internetbaserat kommunikationsverktyg för textmeddelanden inom datajournalen hade fungerat 

bra där föräldrar och barn följdes upp när de kommit hem. 

 Informanterna pratade om att det kan vara besvärligt för föräldrarna att åka till tillbaka till 

eftervårdsmottagningen på sjukhuset då avstånden ibland är långa, och då kontaktas oftast BVC 

istället för rådgivning och stöd.  

 

”sedan kommer de till oss och då har det krånglat ganska mycket, för dem som det har krånglat 

för” (FG 4) 

Tillgängligheten av amningsstödet 

 Tillgängligheten till amningsstödet inom öppenvården upplevdes som bristande av flera 

informanter. Orsaken ansågs vara att det bedrivs tidsbokade mottagningar med begränsade 

telefontider. Om amningen krånglar så behövs hjälpen här och nu. När kvinnorna senare kom 

till mottagningarna var det ofta för sent eller svårt att upprätthålla amningen med hjälp av 

amningsstöd från personalen, då mammorna redan börjat med flaskmatning. Kvinnorna hade 

ofta ont i brösten och tyckte inte att bröstmjölken räckte till. 

 

”Om man behöver hjälp, så behöver man oftast hjälpen nu, och det är den hjälpen, den får de 

inte av någon egentligen. Exakt nu. För det är ju det här att, ja det är till eftervården som man 

ska ringa och det är inte alltid man kommer fram och man får inte till det” (FG 1) 

 

 Brist på tid och fokus på andra saker än amning har nämnts i studien av flera informanter som 

anledningar till att föräldrarna inte får ett bra amningsstöd. Amningsstödet prioriteras inte på 

grund av hög arbetsbelastning på enheterna inom både öppenvård och slutenvård. Stöttningen 

med amningen upplevdes av personalen vara extra viktig i början då föräldrarna har kanske inte 

någon att fråga när de kommer hem. 



 

19 
 

 

”Det viktigaste är att man är nära problemet, vi ska vara nära och tillgängliga och det är vi 

inte alls” (FG 9) 

 

 Det framkom under intervjuerna att förändringar i organisationen inom Landstinget bidrog till 

att en stor del av den stödjande verksamheten för nyblivna föräldrar försvann. Vårdpersonalen 

förväntade sig att detta skulle leda till konsekvenser för amningen och stödet för kvinnorna. Det 

nämndes även att det bristande stödet under första veckan för föräldrarna kan var en anledning 

till att amningen minskar. Personalen är inte förvånade över att amningsstatistiken visar på 

sämre amningsresultat. 

 

”Om nu amningssiffrorna har sjunkit, så sa vi ju så här när patienthotellet skulle slå igen, att 

det kommer ju få konsekvenser för amningen och nu ser vi ju att siffrorna har gått ner och alla 

står frågande varför. Vad gör vi för fel? Men det kanske har en förklaring, att patienthotellet 

och allt stöd runt kvinnan har försvunnit. Vi kanske inte ska stå så funderande” (FG 2) 

 

 Deltagarna i studien uttryckte sig om att alla kvinnor de möter har olika personligheter och att 

alla inte ber om hjälp även om de kanske är i behov av hjälpen och stödet.  

 

”de introverta, de ber inte om hjälp, fast de skulle vilja det” (FG 1) 

 

 Även de som bor kvar på patienthotellet några dagar efter förlossningen väntar i det längsta att 

be om hjälp med amningen. Anledningen tros vara att kvinnorna vill vara duktiga och klara sig 

själva.  

Personalen kände ibland att de ville följa upp vissa av de normalförlösta som skickades 

patienthotellet och ”titta till dem”. En anledning kunde vara att personalen inte hade sett mer 

än ett amningstillfälle och att de kände sig oroliga för att amningen inte skulle fungera. 

Olika råd från olika håll  

 När amningen inte fungerar så får ofta kvinnorna råd och stöd från olika håll enligt 

informanterna. Det kan vara deras egna mammor, väninnor, vårdpersonal och även från andra 

personer i deras omgivning. Råden skiljer sig åt och kan vara mycket olika och detta skapar 

förvirring och osäkerhet hos kvinnorna.  
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”de ringer gärna till alla och får olika råd, på gott och ont. Det kan ju vara bra på ett positivt 

vis, att till slut hamnar de på ett råd som de kan ta till sig mer. Samtidigt så missar de flesta, 

tycker att det är kring-kring i huvudet på dem. Vem ska man tro på egentligen?” (FG 1) 

 

Vårdgivarna inom samma enhet eller avdelning uppgavs också att ge olika råd i amningsstödet 

och kvinnan får svårt att veta vilket råd hon ska ta till sig och använda sig av. 

 

”Det var en mamma som sa; att först kom det in en och skällde att jag inte la barnet vid bröstet, 

sedan kom det in en annan efter en kvart och sa; men ammar du, ja det var skillnad” (FG 2) 

 

Att använda verktyg i amningsstödet 

 Den andra kategorin beskriver hur vårdpersonalen använder sig av olika verktyg för att ge 

amningsstöd.  Det framkom att amningsinformation ges på flera olika sätt.  Personalen använde 

sig av internet, film, kollegor och den egna kunskapen. Strategier och riktlinjer var också något 

som vårdpersonalen använde som redskap. 

Amningsinformation 

 Den första amningsinformationen gavs till föräldrarna redan i vecka 25 under graviditeten. 

Därefter följde flera informationstillfällen innan barnet var fött. Efter födseln informeras också 

föräldrarna om amning både på förlossningen och BB enligt informanterna.  

 Personalen berättade även att föräldrarna själva sökte mycket information via Internet. 

Sökandet på internet kan orsaka problem på grund av den stora tillgången av information och 

att föräldrarna inte får den rätta informationen. Personalen ansåg att det är mycket viktigt att 

veta vilken information som är vetenskapligt riktig på nätet och hänvisa föräldrarna till 

relevanta hemsidor. En hemsida som ofta nämndes var Amningshjälpen. 

 

”Vi ska också kunna tala om att det här är bra sidor. Här kan ni gå in” (FG 2) 

 

 I föräldragrupperna under graviditeten upplevde personalen att partnern var mer mottagliga för 

amningsinformationen som gavs. De gravida kvinnorna hade oftare tankarna på förlossningen. 

Detta bekräftades när barnet var fött och personalen från BVC gjorde ett hembesök. Kvinnorna 

mindes då inte lika mycket som partnern av informationen som de hade fått under graviditeten. 

Partnern ansågs som en viktig del i amningsstödet. 
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”Det är nog precis som du säger att när maken eller mannen är positiv så ammar hon mer, för 

då blir det ett stöd och det försöker vi också säga på våra grupper att mannen är viktig där” 

(FG 2) 

 

Deltagarna i studien brukade informera pappan eller partnern om att de kunde vara ett bra stöd 

under amningstiden genom att serva kvinnan och ta hand om saker runt omkring. Om kvinnan 

pumpar ur mjölk eller ger tillägg så kan de även stödja och avlasta med själva matningen.  

Personalen uppgav under intervjuerna att de har olika verktyg de kan använda sig av för att ge 

information om amning. Verktygen som användes ofta var olika amningsfilmer och lösbröst. 

Enligt studien så visar personalen amningsfilmen som heter ”Hud mot hud” på 

föräldrautbildningar. Efter filmen diskuterar gruppens föräldrar amning och utbyter kunskap 

med varandra. Personalen ansåg att föräldrarna bör se filmen flera gånger då det är mycket 

information att ta in på en gång.  

 

”De borde nog se den filmen fler gånger för det är väldigt mycket information på en gång 

(FG 3) 

 Det ges också information om praktiska tips och vilka olika hjälpmedel som finns. 

Hjälpmedlen som nämns är amningsnappar, bröstpumpar och skydd för såriga bröstvårtor. Vid 

smärta erbjuds akupunktur som en alternativ smärtlindring. 

 

 Enligt studien så ges amningsinformationen till föräldragruppen vid andra eller tredje träffen 

under graviditeten. Förutom amningsfilmer och muntlig information undervisas även 

föräldrarna hur amning går till med hjälp av ett lösbröst och en docka. Verktygen upplevdes av 

personalen som ett bra sätt att undervisa på, då de slipper visa på sig själv. Det är också en 

fördel då mammorna själva kan titta och känna och prova sig fram med detta. 

 

”Om man visar på bröstet som vi gör och sedan får de träna själva” (FG 11) 

Kollegialt stöd 

 Att ha kollegor att diskutera med var viktigt enligt informanterna. Att kunna prata med 

kollegorna på eftervårdsmottagningen och med dem som jobbar på amningshjälpen för att 
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utbyta kunskap och erfarenhet. Den egna och kollegornas kunskap och erfarenhet ansågs som 

viktiga verktyg i att kunna ge ett bra amningsstöd till nyblivna föräldrar. 

 

”Ta hjälp av varandra, andras erfarenheter, arbetskamrater” (FG 9) 

 

 

Det upplevdes också viktigt att ge ny personal information och att dela med sig av sin kunskap. 

Amningskurser för att utbilda sig och få mer kunskap ansågs också viktigt för vårdpersonalen 

för att amningsstödet ska bli ännu bättre. 

Strategier och riktlinjer 

 Enligt deltagarna i studien används PM och olika vårdrutiner samt en gemensam policy som 

verktyg i amningsstödet. Utifrån den gemensamma policyn ska samtlig personal ge föräldrar 

med amningsfrågor och komplikationer samma information. Det finns också olika hjälpmedel 

som t.ex. broschyrer som personalen kan använda sig av och dela ut till föräldrarna. 

 

”vi har den här amningsstrategin Hud mot hud- den tycker jag är bra” (FG 3) 

 

 En strategi som enligt informanterna används i amningsstödet var bröstmjölksersättning.  

Informanterna ansåg att barnen som behöver extra mat med hjälp av bröstmjölksersättning får 

det snabbare idag jämfört med 20 år sedan. Attityden till tilläggen har ändrats. Flask- eller 

koppmatningen behöver inte vara till ondo utan kan vara amningsbefrämjande om det finns sår 

som behöver läkas eller att kvinnan behöver vila samt att barnet kan gå upp i vikt om vikten 

sjunker eller står still. 

 

”Men då var det ett nederlag för oss också. Vi upplevde det som ett personligt nederlag, att 

börja prata med en kvinna om att fortsätta amma, och vilka råd vi gav, det var förfärligt om 

man skulle lyfta de råden idag till de här som inte har någon mjölk” (FG 2) 

 

Personalen menade att de föreslår bröstmjölksersättning som tillägg snabbare om ett barn inte 

går upp i vikt eller om barnet behöver extra näring av andra orsaker.  

 Nackdelen med matningen med tillägg ansågs vara att anknytningen och närheten kunde 

påverkas om barnet matades av någon annan. För att undvika nackdelarna delas en folder ut till 

föräldrarna där det informeras om att endast mamma och pappa ska mata barnet.  
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 Informanterna upplevde också att det finns en dubbelmoral i hur man förhåller sig till amning 

och bröstmjölksersättning. De flesta säger till föräldrarna att det är jättebra att amma men säger 

samtidigt att det är ok med bröstmjölksersättning. 

 

”Nej ibland kan det bli lite dubbelmoral i det här också. Ibland kan jag känna att i Sverige 

säger vi så här; det är superbra att amma, det är viktigt, och några; bra att du ammar men om 

du inte kan eller till slut inte vill eller så, så går det lika bra med ersättning. Det kan bli lite 

dubbelmoral i den grejen för att det finns” (FG 6) 

 

Att ge individanpassat amningsstöd 

 Denna kategori beskriver vårdpersonalens upplevelser av att försöka ge gravida och nyblivna 

föräldrar ett individuellt stöd och att de ville dela med sig av sin erfarenhet och kunskap om 

amning. Det handlar också om att bekräftelse, autonomi och positiv feedback har stor betydelse 

för att främja amningen samt svårigheter med amningsstöd på grund av tidsbrist, motivation 

och kulturella skillnader. 

Den egna amningskunskapen 

 Informanterna beskrev sig själva som medvetna om att de har mycket kunskap och att det har 

en stor betydelse för gravida och nyblivna föräldrar som inte vet så mycket om amning. 

Samtidigt insåg personalen att alla yrkeskategorier som jobbar i kvinnosjukvården var tvungna 

att hålla sig uppdaterade med nya kunskaper för att kunna ge ett bra amningsstöd.  

 

”jag tror att vi är lite mossiga på en del saker” (FG 2) 

 

Att främja amning ansågs som en viktig del av arbetet och att man kunde dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskap till föräldrarna samt att stödja föräldrarna till amning. 

 

”Erfarenhet och man får det efter ett tag, det kan ju vara erfarenhet från egna livet och i yrket” 

(FG 9) 
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Bekräftelse, autonomi och positiv feedback 

 Informanterna ansåg att all information och stöd är individuellt. Det som funkar för en person, 

funkar inte för en annan. Det individuella stödet användes ofta när personalen hjälpte 

föräldrarna med amningen. De strävade efter att känna av och lyssna in och försöka vara neutral 

och inte färga föräldrarna med sina egna erfarenheter av amning. 

 

”Det är ju situationen och förstå sig på den person man har framför sig, vad de egentligen vill 

och hur det känns” (FG 2) 

 

 Intervjudeltagarna berättade om att de gärna förespråkar om amning men att de har fått höra 

att kvinnorna ibland känner sig pressade av personalen och även av omgivningen. Kvinnor hade 

berättat för personalen att autonomin inte respekterades när de inte tillfrågades om de ville 

amma eller inte. Enligt kvinnorna ansågs amningen som en självklarhet av personalen. 

Personalen hade också hört av kvinnorna att personal som inte tjatar upplevs snällare. 

 Som amningsstödjande personal var det inte roligt att höra om kvinnornas missnöjda yttranden. 

De ville inte att deras stöd skulle upplevas som pressande och att amningen är det enda som är 

viktigt. Arbetet med amningsstödet skulle alltid utgå från patientens autonomi. 

 

”Men jag brukar säga ibland, en ska inte amma för personalens skull, utan man gör det för att 

det är som man själv känner” (FG 3) 

 

 Om personalen däremot fick veta att kvinnorna redan hade tagit ett beslut om att inte amma 

och att detta stod dokumenterat i journalen, respekterades beslutet utan diskussion. 

 

”Att man känner att man inte vill göra det och då tycker jag att man inte ska tvinga någon 

heller att amma” (FG 5) 

 

 Ibland fick personalen försöka nysta i kvinnornas upplevelser och lista ut om kvinnan skulle 

amma eller inte. De visste inte alltid direkt vilka råd som de skulle ge till kvinnan.  

 Om kvinnorna inte orkade, hade ont eller kände sig kluvna i inställningen till amning ansåg 

flera av personalen att det i vissa fall var bättre för kvinnan om hon inte ammade. Man ville 

stötta kvinnorna i deras tveksamheter och hjälpa dem till ett beslut som var bäst för dem. 

 

”Och att man stöttar dem i det beslutet som de tar” (FG 5) 



 

25 
 

 

Amningen ska inte enligt personalen forceras fram om det inte fungerar för då kan hela familjen 

braka samman. 

 

 Den egna rollen för ett bra amningsstöd ansågs som mycket viktig i det första mötet med 

föräldrarna. Personalen försökte vara neutrala och lyssna in hur mammorna och papporna 

upplever amningen och bekräfta deras upplevelser utifrån deras bild. 

 

”Bekräfta, det beror på vilken bild de har” (FG 1) 

 

När tålamodet tröt hos kvinnorna och det kändes jobbigt försökte personalen uppmuntra och ge 

positiv feedback så att kvinnorna skulle bli bekräftade i sina ansträngningar i amningen.  

  

”När de håller på att amma och de är trötta och slitna och jag säger, men tänk efter hur många 

timmar du sitter och ammar under ett dygn dag och natt, det är ett jättejobb, så att de känner 

att de gör ett bra jobb” (FG 3) 

 

 Kvinnorna som kämpade vidare med amningen trots motgångar och som sedan lyckades 

komma igång med en lyckad amning gav sedan i sin tur positiv feedback till personalen. 

Personalen tyckte det var mycket roligt att de hade lyckats ge ett bra amningsstöd och gjort 

kvinnorna glada. 

Svårigheter i amningsstödet 

 Den höga arbetsbelastningen och svårigheten att hitta tiden till amningsstödet upplevdes som 

en stress för deltagarna i studien.  

 

”Det jag känner som personal nu och person också, det är ju jätteviktigt att kunna prata med 

mammorna men vi hinner inte med riktigt, så känns det ju, att man skulle vilja ge mycket, mycket 

mer men ja då är det lite hur mammorna känner innan, man hinner liksom inte, rusa på väg till 

nästa” (FG 10) 

 

 Den förlorade tiden under den första veckan innan föräldrarna kom till mottagningen för att få 

hjälp med amningen, upplevdes också som ett stort problem av personalen i öppenvården. 

Personalen tyckte synd om mammorna som hade fått en dålig start med smärtande sår på 
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bröstvårtorna och hade det jättebesvärligt med sin amning. De trodde också att amningen kunde 

räddas och att det skulle uppstå mindre med sår om de fick kontakt med föräldrarna redan på 

dag 4-5. 

 

”Det är jättesvårt eftersom de redan har, är en vecka gamla och etablerat sår, så det är 

jättesvårt. Man måste ju få hjälp tidigare” (FG 6) 

 

 Anatomiska skillnader hos kvinnorna beskrevs som en svårighet i att kunna ge ett bra 

amningsstöd. Bröstens storlek och bröstvårtornas storlek och utseende kan ställa till problem 

för att amningen ska lyckas. Även de kvinnor som genomgått ett kejsarsnitt och var 

svårmobiliserade ansågs ibland vara svårare att hjälpa. 

 

”När bröstvårtorna är för stora eller plana eller stora bröst” (FG 8) 

 

 Att barnen inte går upp i vikt upplevdes som en svår angelägenhet av personalen. Det som var 

svårt var att få föräldrarna att förstå, att barnen måste ammas ofta och inte att det ska gå en viss 

tid mellan måltiderna. Många av kvinnorna har föreställningar om att det ska gå fyra timmar på 

grund av att det har fått höra det från omgivningen. De tror också ofta att barnet inte behöver 

ammas på natten. 

 

”Det är ju föräldrarna som har lärt dem många gånger. Att det ska vara så” (FG 2) 

 

 Det upplevdes också svårt att avgöra hur länge man skulle vänta innan man rådde föräldrarna 

till att ge barnet extra mat med tillägg då man såg att barnet inte gick upp i vikt som det borde. 

 

”Och det här är ju jättesvårt för vi har inget att förhålla oss till om hur länge vi ska ha is i 

magen” (FG 7) 

 

 I föräldragrupper kunde det också uppstå ett motstånd till amningen från kvinnor som tidigare 

hade dåliga erfarenheter av amning. Den negativa inställningen kunde ibland smitta av sig på 

de andra kvinnorna i gruppen och det propagerades för bröstmjölksersättning som en bättre 

lösning. Ersättningen sades vara bättre för bland annat barnets sömn och rutiner. Som 
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professionell vårdgivare upplevdes detta svårt att säga emot då det handlade om just den 

kvinnans upplevelser. Upplevelsen i sig var ju inte fel. 

 

”Man får försöka att lyssna på henne också och det blir lite att man sopar det under mattan 

och så, så fortsätter man ändå för man har ju redan gjort reklam för amningen så man har inte 

mycket kvar när hon gör sitt angrepp” (FG 2) 

 

 Kvinnornas tilltro till att de kan producera bröstmjölk samt en viss del kunskap och stöd, 

beskrevs av en deltagare i studien, som en viktig kombination för att amningen ska kunna 

fungera. 

 

 Bristen på föräldrarnas motivation till amning var ett problem som informanterna ansåg vara 

ett stort hinder i amningsstödet. De upplevde att kvinnorna som fick ett bra stöd blev lite mer 

motiverade än de som inte fick något stöd alls. Att motivera föräldrarna att försöka amma eller 

fortsätta att amma krävde tålamod från personalen och det kändes ibland svårt. 

 

”Inställning, är de inte motiverade då är det jättesvårt” (FG 5) 

 

 Personalen upplevde att en del kvinnor har ett kontrollbehov och vill hela tiden veta hur mycket 

deras barn får i sig av maten. Genom att pumpa ut bröstmjölken och ge barnet ur flaskan kan 

de se den exakta mängden. Kontrollen gör också att kvinnorna kan planera sina liv bättre i ett 

tidspressat samhälle. Personalen upplevde att fenomenet inte fanns tjugo år tillbaka i tiden.  De 

ansåg att det vore lättare om kvinnorna gav barnet mat direkt från bröstet men upplevde det var 

mycket svårt att nå dessa kvinnor som har ett kontrollbehov.  

 

”Ja, och vissa är fixerade av mängden, de vill se en mängd, kontrollbehov” (FG 1) 

 

 I vissa fall upplevdes det svårt att få kvinnorna att förstå att barnet även behövde närheten till 

mamma och att det behovet inte uppfylldes om barnet flaskmatades av en annan person.        

Personalen hade förståelse för ett jämlikt föräldraskap och att föräldraskapet hade förändrats 

över tid men tyckte samtidigt att barnets behov inte har förändrats genom åren.  

 

”Då är man helt amnings- hysterisk om man har den diskussionen, att man inte kan se det 

moderna föräldraskapet” (FG 1) 
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 Några av informanterna uppgav att det fanns kulturella svårigheter, språksvårigheter och en 

annan syn på amning som ibland är ett problem i amningsstödet. De upplevde att 

invandrarkvinnor har svårt att lita amningen och att de därför börjar med bröstmjölksersättning 

tidigt. Andra hade en annan åsikt och ansåg att det var invandrarkvinnorna som höll 

amningsstatistiken uppe. 

 

”Det är väl en himla tur att vi har invandrarkvinnorna för de håller upp vår amningsstatistik” 

(FG 6) 

 

Att utveckla och förbättra amningsstödet 

 I den sista kategorin framkom beskrivningar av informanternas tankar, upplevelser och 

visioner om förändringar för att amningen och amningsstödet ska förbättras och främjas. Mer 

tid och personal var något som önskades samt att mer information borde ges till de nyblivna 

föräldrarna. Bättre lokaler, hembesök som mobilt amningsteam eller amningsmottagning skulle 

gynna föräldrarna och därmed främja amningen. Kategorin omfattar också funderingar kring 

interaktiv kommunikation som en del av amningsstödet. 

Mer tid, personal och information 

 Det framkom i studien att deltagarna ansåg att tiden har en stor betydelse i hur amningsstödet 

skulle kunna bli bättre och att tiden ofta inte räcker till. Amningsstöd tar ofta lång tid och det 

är ingenting som kan påskyndas enligt informanterna. 

 

”Att vi får tid med amningen” (FG 11) 

 

 Personalen i studien tyckte också att det skulle behövas mer information om amning under 

graviditeten och att det skulle behöva utvecklas och ändras då informationen inte riktigt går 

fram och att det inte heller alltid ges ut samma information. 

 

Bättre lokaler och hembesök 

 Ett amningsrum där kvinnorna kan känna lugn och ro och att kunna erbjuda bekväma fåtöljer 

och säng och andra praktiska saker som amningskuddar var önskemål från informanterna, för 

att amningsstödet skulle bli bättre. Där skulle föräldrarna kunna få praktiska råd och tips från 
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personalen direkt. Det visade sig i studien att alla enheter i vårdkedjan inte hade samma 

möjlighet till ett sådant rum. 

 

”Det är lättare om de är i amningsrummet då man kan se direkt hur barnet suger och om det 

suger rätt” (FG 5) 

 

 En amningsmottagning var ett förslag som nämndes av många i studien dit föräldrar skulle 

kunna vända sig till och som skulle vara öppen dygnet runt. 

 

”jag tycker att vi ska ha en amningsmottagning” (FG 9) 

 

 Det framkom också att personalen i studien ansåg att det är viktigt att de nyblivna föräldrarna 

ska kunna ha en möjlighet att stanna kvar några dagar på BB. Då hinner mjölken rinna till och 

de får stöd och hjälp med att komma igång med amningen. 

 

”Eller att man förstår att en mamma kan behöva vara kvar och vila efter, för vila har också 

betydelse med att amningen, mjölken ska rinna till” (FG 6) 

 

 Om mer tid fanns så skulle personalen vilja få möjlighet att göra hembesök hos familjerna för 

att fånga upp tidiga problem och att få följa upp dem i sin hemmiljö där de har lugn och ro och 

ofta känner sig trygga. 

 

”Då är de där de ska vara och de har sitt ställe som de ammar på, känner sig trygga för det 

är A och O” (FG 3) 

 

Flera av informanterna hade som förslag om att ett mobilt amningsteam skulle vara bra och där 

teamet kunde följa upp amningen i hemmen. Detta troddes gynna både föräldrar och 

kostnaderna inom vården. 

Interaktiv kommunikation  

 Internet används idag till stor del av många. I studien framkom det att de flesta föräldrar söker 

information via internet och sociala medier. Genom detta håller sig föräldrarna uppdaterade och 

har kontakt med varandra.  Enligt personalen så skulle den interaktiva kommunikationen kunna 
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utvecklas och att personalen på så vis lättare och snabbare kunna ge information och råd. Ett 

förslag som nämndes var Skype. 

 

”sedan så spånade vi om att det finns Skype och grejer nu” (FG 3) 

 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

 Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals upplevelser av amningsstöd till 

nyblivna föräldrar. Resultatet blev ett övergripande tema som var Balans mellan verklighet och 

förväntningar i amningsstödet och som beskriver hur personalen upplever amningsstödet 

genom egna erfarenheter, hur föräldrarna får amningsstöd ur personalens perspektiv, hur 

amningsstödet fungerar i vården och hur amningsstödet kan bli bättre. Utifrån temat framkom 

4 kategorier som var Att skapa en röd tråd i vårdkedjan, Att använda verktyg i amningsstödet, 

Att ge ett individanpassat amningsstöd och Att utveckla och förbättra amningsstödet. 

 

Resultatdiskussion 

Att skapa en röd tråd i vårdkedjan 

 Denna studies resultat visade att det fanns brister i samarbetet och i kontinuiteten av 

amningsstödet genom vårdkedjan. Författarna anser att dessa brister är de största fynden i denna 

studie och att det krävs åtgärder för att förbättra amningsstödet. Samma resultat ses i en annan 

studie där bristen på kontinuitet beskrevs av barnmorskorna som ett hinder för ett bra 

amningsstöd då kvinnor i Australien får träffa olika personal och flyttas mellan avdelningar 

under sjukhusvistelsen, samt att kontinuiteten brast mellan slutenvård och öppenvård 

(McLelland, Hall, Gilmour & Cant, 2015). Annan forskning visade också liknande resultat då 

deras resultat pekade på att kontinuiteten av amningsstödet är mycket viktigt för de nyblivna 

föräldrarna så att amningen ska lyckas och fungera utan komplikationer när de kommer hem 

från sjukhuset (Barimani et al., 2013; Henderson & Redshaw, 2010; Oakley et al., 2014). 

 

 Resultatet i denna studie visar också att det finns ett behov för gemensamma åtgärder och 

strategier i öppenvård och slutenvård för att förbättra samarbetet, kommunikationen och 

tillgängligheten av amningsstöd. Barimani & Hylander (2012) undersökte och testade strategier 
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för att förbättra kontinuiteten av amningsvården. Strategierna var överflyttning, etablera och 

bibehålla en relation och anpassning. Resultaten visade på att mödrarna gynnades av 

strategierna och gemensamma åtgärder från barnmorskor och barnavårdspersonal.  

 

  Deltagarna i denna studie uppgav att föräldrarna som behöver råd och stöd med amningen får 

olika råd från olika personer inklusive vårdpersonalen. Detta resultat stämmer bra överens med 

flera andra studier som beskriver att kvinnor får olika råd om amningen av vårdpersonalen och 

att de upplever stora skillnader av vårdpersonalens engagemang i amningsstödet. (Beake et al., 

2010; Cross-Barnet et al., 2012; Hauck et al., 2011; Persson et al., 2010). 

Att använda verktyg i amningsstödet 

 Det framkom i den här studien att kollegornas kunskap ansågs som en stor tillgång till att kunna 

ge ett bra amningsstöd. Detta resultat skiljer sig från den engelska studien av Furber & Thomson 

(2006) där personalens åsikter och kunskaper om amning och amningsstöd skiljde sig åt och 

det uppstod konflikter mellan personalen på grund av olika professionella kunskapsnivåer och 

tro kring amningsstödet hos personalen. Brister i kunskaperna hos personalen påvisades även i 

resultatet i studien av Weddig et al. (2011). Likvärdig kunskap och utbildning inom 

personalgrupperna angående amningsvård och stöd är högst väsentligt för att föräldrar ska få 

ett bra amningsstöd enligt författarna. 

 

  Informanterna i studien ansåg att amningsinformationen är mycket viktig i amningsstödet. 

Detta överensstämmer bra med flera studiers resultat som visade att amningsinformation och 

information om tiden efter förlossningen är viktiga verktyg för att kunna ge föräldrarna stödet 

de behöver. Nyförlösta kvinnor vill ha praktisk hjälp och tips av vårdpersonalen för att lyckas 

med sin amning (Person et al., 2010; Schmied et al., 2011; Sjöström et al., 2013). Författarna 

har under denna studie sett resultat på att amningsinformation kan ges på många olika sätt och 

att personalen använder dessa olika verktyg i olika sammanhang och utifrån situationen och 

individen de har framför sig. Författarna har dock utifrån denna studie inte fått någon 

uppfattning om vilket verktyg som personalen anser fungerar bäst och vilket verktyg som 

används mest i amningsstödet.  

 

 Personalen uppgav i denna studie att partnern hade en stor betydelse i amningsstödet och att 

oftare var partnern som var mer mottaglig för amningsinformationen. Studiens resultat kan 

jämföras med resultatet i en studie av Sheriff & Hall (2011) där fäder intervjuades för att fånga 
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upp deras upplevelser kring amning. Fäderna var intresserade av amning och ville bli mer 

involverade för att förbereda och stödja amningen.  

Kvinnor upplever också en större trygghet om partnern involveras i eftervården enligt resultaten 

i studien av Persson et.al. (2010).  

 

 Attityden gentemot bröstmjölksersättning hade enligt deltagarna i denna studie förändrats. 

Personalen använde ersättningen som ett stöd och var snabbare med att använda 

bröstmjölksersättningen idag jämfört med förr om barnet behövde extra näring av olika 

anledningar. Detta resultat kan relateras till varför mödrarna i en annan studie upplevde att 

personalen inte lyssnade på dem och att personalen gav deras barn nappar och 

bröstmjölksersättning trots att de hade sagt att de ville amma (Kanotra et al., 2007).  

Att ge individanpassat amningsstöd 

 Personalen i denna studie var medvetna om vikten av den egna kunskapen och deras betydelse 

i amningsstödet för nyblivna föräldrar. Samtidigt som de såg sig själva som en stor resurs för 

föräldrarna så insåg de också att de måste hålla sina kunskaper uppdaterade. Detta resultat visar 

att personalen har insikter om att forskningen kring amningen och utbildning bidrar till ökade 

kunskaper om amning. Resultatet kan också härledas till studien av Bernaix et al. (2010) som 

testade ett utbildningsprogram som en strategi för att förbättra deltagarnas kunskap om amning 

samt att förbättra viljan till att vara ett amningsstöd för nyblivna föräldrar. Den utbildande 

strategin var ett effektivt sätt att förbättra amningsstödet hos vårdpersonalen.  

 Vårdpersonal som har utbildats i amningsvård har gett positiva effekter på amningsstödet enligt 

resultat från flera andra studier (Artzi-Medvedik et al., 2012; Bernaix et al., 2010; Ekström et 

al., 2005).  

 

 Att ge ett individuellt stöd, bevara kvinnornas autonomi, samt bekräfta kvinnorna med positiv 

feedback i sina ansträngningar i amningen, ansågs av informanterna i den här studien som 

väsentliga delar i arbetet med amningsstöd. Samma åsikter sågs i ett annat resultat som beskrevs 

i studien av Bäckström et al. (2010) där deltagarna i studien påpekade vikten av att anpassa 

amningsstödet till varje unik kvinna och att personalen ska visa kvinnor respekt, både som 

person och som en ammande förälder. Resultatet i Rossman et al:s. (2013) studie visade på att 

det är viktigt att bekräfta mödrars tro på bröstmjölken och att uppmuntra amningen. Flera andra 

studiers resultat har i motsats visat på brister i det individuella stödet och där kvinnornas 

autonomi inte har respekterats (Kanotra et al., 2007; Redshaw & Henderson, 2012). 
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 Det framkom i den här studien att personalen upplever att det ibland uppstår svårigheter i 

amningsstödet. Ett återkommande ämne som upplevdes svårt var att hitta tillräckligt med tid 

för att kunna ge amningsstöd till föräldrarna. Liknande resultat hittades i studien av Whelan & 

Kearney (2014) där vårdpersonal intervjuades om bl.a. barriärer till amningsstödet. 

Vårdpersonalen uppgav att de inte hade tillräckligt med tid för att ge ett adekvat stöd till 

kvinnorna på grund av en hektisk arbetsmiljö. Ett kvalitativt amningsstöd tog mycket tid.   

Författarna kan relatera till upplevelsen av tidsbrist då detta genomsyrar alla verksamheter i 

vården. Att det även råder tidsbrist i amningsstödet är inte förvånande. Mycket tid krävs för en 

individanpassad vård med individuella behov. 

Att utveckla och förbättra amningsstödet 

 Det framkom i denna studie att personalen hade önskemål om mer tid och personal för att 

kunna ge ett bättre amningsstöd. Några nämnde hembesök och ett mobilt amningsteam som 

förslag som skulle kunna följa upp föräldrarna i hemmet. Detta resultat liknar resultatet i studien 

av McLelland et al. (2015) där barnmorskorna önskade mer tid med kvinnorna, både på 

sjukhuset och på hembesöken samt en bättre samordning för uppföljningen.  Resultatet av stöd 

i hemmet beskrevs i en studie av Johansson et al. (2010) där barnmorskornas hembesök 

uppskattades och där de kunde bekräfta föräldrarna i deras nya föräldraroll och öka deras 

självförtroende.   

 

  Internet är idag ett verktyg som de flesta använder sig av och i denna studie föreslog 

informanterna att man skulle kunna använda sig av Skype som ett verktyg i amningsstödet. 

Författarna upplever att den interaktiva utvecklingen går snabbt framåt och att det finns många 

möjligheter att denna utveckling ska kunna användas även i vården och i amningsstödet. 

Amningsvården behöver hålla samma takt som utvecklingen och forskningen för att kunna 

erbjuda föräldrar ett optimalt stöd. Resultaten som framkom i denna studie har testats i en annan 

studie av Salonen, Pridham, Brown & Kaunonen (2014) där man undersökte effekten av ett 

internetbaserat amningsstöd. Resultaten visade att mödrarnas tillfredsställelse med sitt 

föräldraskap ökade under barnets första levnadsår hos några men resultat var inte signifikant. I 

ett annat resultat från en studie av Gellegos, Russell-Bennett, Previte & Parkinson (2014) visade 

det sig att telefonmeddelanden (SMS) bidrog till att kvinnorna ammade längre.  
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Etisk diskussion 

 Det insamlade materialet var redan avidentifierat och transkriberat då författarna påbörjade sin 

studie men författarna har arbetat utifrån ett etiskt förhållningssätt och de etiska 

forskningsprinciperna som ingår enligt en god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

 Ingen etisk prövning gjordes för denna studie. Enligt lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (Riksdagen, 2008) krävs inget tillstånd eller godkännande från etiknämnden 

vid studie som utförs på högskolor/universitet på både grundnivå och på avancerad nivå. 

 

 Innan intervjuerna började fick informanterna information om att deltagandet var frivilligt och 

konfidentiellt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande vilket är etiskt riktigt enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning (2014).  

 

Metoddiskussion 

 Studien genomfördes med en kvalitativ metod och med en induktiv ansats genom intervjuer 

vilket passade bra eftersom syftet var att beskriva vårdpersonals upplevelser av amningsstöd 

till nyblivna föräldrar. Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes i fokusgrupper med 

vårdpersonal.   Metodens överförbarhet, tillförlitlighet, styrks genom ett tydligt beskrivet 

tillvägagångssätt av studien vilket omfattar urval, deltagare, datainsamling samt en beskrivning 

av analysmetoden som var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Innehållsanalysens steg är presenterade i en översiktstabell. 

 

 Kvalitativ metod och fokusgrupper används i syfte för att samla in data som relateras till 

upplevelser, känslor, reaktioner och åsikter kring ett ämne eller en situation (Malterud, 2014). 

Typiskt för en fokusgrupp är att gruppen någorlunda homogen för att skapa en komfortabel 

gruppdynamik (Polit & Beck, 2011). Fokusgrupper var därför lämpligt att använda till studien 

då syftet var att undersöka vårdpersonalens upplevelser av amningsstöd. 

 En kvantitativ metod används för statistiska analyser av data och all data ska då kvantifieras 

(Polit & Beck, 2011). Kvantitativ metod hade därför inte varit lämplig för att få svar på denna 

studies syfte. 

 Ett bekvämlighetsurval/tillgänglighetsurval användes för att värva deltagare till intervjuerna. 
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Tillgänglighetsurval är det vanligaste urvalet som används för en homogen population men är 

också det svagaste urvalet som kan påverka resultatets validitet i studien. Det finns inga regler 

hur många deltagare som krävs för en kvalitativ studie. Nackdelen med en kvalitativ studie är 

att den inte alltid kan generaliseras på hela populationen (Polit & Beck, 2011). Den tänkbara 

nackdelen med denna studie var att den endast utfördes i ett län. 

 

 Antalet deltagare i denna studie var stort med totalt 64 personer i 11 olika fokusgrupper. 

Materialet som framkom ur intervjuerna var omfattande och gav tillräckligt med svar till 

studiens syfte. Deltagarna var vårdpersonal inom olika yrkeskategorier och som arbetar med 

amningsstöd inom både öppenvård och slutenvård i Landstinget. Fördelen med att olika 

yrkeskategorier involverades i studien var att få en bredd i svaren och svar utifrån olika 

synvinklar och upplevelser av amningsstöd. Detta stärker också studiens validitet och minskar 

risken för bias (Polit & Beck, 2011).  Inga exklusions- eller inklusionskriterier fanns i denna 

studie.  Värvningen genomfördes i hela länet och den geografiska spridningen gav svar utifrån 

flera perspektiv på amningsstödet vilket är till en fördel när ett fenomen ska studeras.  

 

 Författarna tog endast del av ett avidentifierat och transkriberat material och kunde därför inte 

påverka tillvägagångssättet av intervjuerna med fokusgrupperna. Inte heller kunde författarna 

ta del av interaktionerna som skedde under intervjuerna. 

 

 I analysarbetet granskade författarna materialet var och en för sig och även tillsammans vilket 

styrker trovärdigheten av tolkningarna som framkom under arbetets gång. För att stärka 

studiens trovärdighet valde författarna också att använda citat från deltagarnas svar i materialet. 

För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet skickades tolkningarna till intervjuarna så att de 

fick ta del av det färdiga resultatet. Intervjuarna ansåg att denna studies resultat överensstämde 

med intervjuernas innehåll (Malterud, 2014). 

 

 Författarna har även i varje steg av analysen reflekterat över och diskuterat olika 

tolkningsmöjligheter för att skapa sammanhållna koder och kategorier. Texterna har analyserats 

så textnära som möjligt för att säkerställa studiens giltighet. Detta innebär att materialet har 

tolkats på det manifesta innehållet som är uppenbart i texten men även de latenta underliggande 

budskapen för att skapa kategorier. Genom att belysa fynden i materialet ur olika synvinklar 

säkrades validiteten i arbetet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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 Förförståelsen har beaktats under studiens gång. Författarnas förförståelse av amningsstöd till 

nyblivna föräldrar består av erfarenheter och upplevelser under verksamhetsförlagd utbildning 

på barnmorskeprogrammet Falun/Karlstad.  En av författare har jobbat på BB-avdelning några 

månader under sommaren och hösten 2014. Dock inom ett annat Landsting. Förförståelsen av 

hur amningsstödet fungerar inom kvinnosjukvården och hur vårdpersonalen upplever arbetet 

med amningsstöd inom denna studies län var därför mycket begränsad vilket kan stärka studiens 

validitet. 

 

Slutsats 

I denna studie har förbättringsområden identifierats för att arbetet med amningsstöd ska kunna 

följa WHO:s 10 steg för att främja amning. Resultaten visade att vårdpersonalen upplever en 

bristande kommunikation, samarbete och kontinuitet mellan de vårdande enheterna och att 

förändringar är önskvärda för ett bättre amningsstöd till gravida och nyblivna föräldrar. För att 

vårdpersonalen ska kunna ge adekvat och kontinuerligt amningsstöd till både gravida och 

nyblivna föräldrar på bästa sätt krävs stor kunskap, mycket tid, kontinuitet genom hela 

vårdkedjan, bra personalbemanning och engagemang.   

 

Förslag till vidare forskning 

 Denna kvalitativa studie utfördes genom data som insamlats till ett kvalitetssäkringsprojekt 

inom Landstinget i Värmland (LiV). För att ytterligare undersöka vårdpersonals upplevelser av 

amningsstöd vore det lämpligt att göra en jämförelsestudie med ett eller flera andra Landsting 

för att se om resultaten överensstämmer med denna studies resultat. Ännu mer lärorikt vore en 

nationell studie för att få en överblick av amningsstödet i hela landet. Interventionsstudier med 

interventioner som mobila amningsteam, interaktivt stöd via internet eller kontaktpersoner till 

alla nyblivna föräldrar skulle kunna bidra till vidare utveckling och ett nytt tankesätt kring 

amningsvården. 

 

Klinisk Tillämpbarhet 

 Amningsstödet är en viktig angelägenhet som behöver utvecklas och förbättras inom hela 

vårdkedjan för att ge nyblivna föräldrar ett adekvat stöd. Studien kan användas för att 

uppmärksamma och belysa hur amningsstödet ser ut och hur det upplevs av vårdpersonalen i 

den kliniska verkligheten inom slutenvård och öppenvård. Genom att ta del av studiens resultat 

kan samtliga yrkeskategorier som arbetar och ansvarar för amningsstödet inom hela 
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organisationen reflektera över sin egen roll som amningsstödjare. Resultatet kan också öka 

förståelsen och medvetenheten om hur amningsstödet upplevs av kollegorna. En ökad 

medvetenhet kan leda till ett bättre samarbete mellan enheterna och en bättre kommunikation 

samt förändringar i organisationen som gynnar och främjar amningen.  
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Tabell 1. 

 Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier  

Enhet Kondensering Kod Kategori 

Ett amningsrum, där det är 

lugnt, kanske möjligheten 

att åka hem till dem mer 

också. Ja på något sätt 

utveckla det, skulle vara 

bra. Man kan erbjuda 

ordentliga stolar, jag tänker 

kanske också möjlighet att 

få ligga ner också, lite mer 

mysrum, lite mys i centrum 

Möjligheter att få mysiga 

rum som kan användas till 

amningsrum 

Amningsrum som 

amningsstöd 

Att utveckla och förbättra 

amningsstödet 

De mammorna upplever jag 

oftast svåra att komma åt, 

för man vill ju, det är ju bra 

så länge de orkar att pumpa 

men kan du inte försöka, 

det blir ju ett moment 

mindre om du ger direkt än 

att du ska pumpa, sedan ska 

barnet ha mat 

Mammorna som pumpar är 

svåra att nå när de ska få 

stöd med amningen 

Svårt med amningsstöd Att ge ett individuellt 

amningsstöd 

 

 

Tabell 2.  

Antal fokusgrupper med deltagare 

Fokusgrupp Deltagare 

1. Öppenvård 6 

2. Öppenvård 6 

3. Öppenvård 7 

4. Öppenvård 6 

5. Öppenvård 5 

6. Öppenvård 6 

7. Öppenvård 6 

8. Slutenvård 6 

9. Slutenvård 6 

10. Slutenvård 6 

11. Slutenvård 4 
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Figur 1.  

Bild över Tema, kategorier och underkategorier. 
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Bilaga 1.  Frågor som ställts under fokusgruppsintervjuerna 

 

1. Amning, vad betyder det för dig? 

2. Vad är delamning? 

3. Hur länge ammar de ni möter? Vad tror ni? Rekommendationer? 

4. Tillmatning? Hur kan det se ut? På vilket sätt? 

5. Varför är det bra att amma? 

6. Vilket stöd får de blivande/nyblivna föräldrarna genom vårdkedjan? 

7. Beskriv en situation där du känner svårighet att hjälpa en mamma med 

amningsproblem. 

8. Finns det en orsak att inte amma? 

9. Vilka verktyg har ni att tillgå för att ge rätt stöd och information? 

10. Ge förslag på någon förändring på din arbetsplats som gagnar amningen? 

11. Hur ser samarbetet ut mellan berörda enheter? Ex BmM/KK/BVC/Avd 

11/Förlossningen 

12. Vilka ammar och vilka ammar inte? 
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Bilaga 2. Tio steg som främjar amning baserat på WHO:s Ten steps to successful 

breastfeeding *. 

 

1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om. 

2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet. 

3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur man 

kommer igång med och upprätthåller amningen. 

4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman 

under en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra 

mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är reda att bli ammat och erbjuda 

hjälp om det behövs. 

5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de 

måste vara åtskilda från sina barn. 

6. Inte ge nyfödda annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat. 

7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans 

dygnet runt. 

8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill. 

9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn 

sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att amningen 

ska komma igång. 

10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/föräldrar när de 

skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid amningsmottagningar 

och BVC. 

 

 

*Texten är kopierad och hämtad från Socialstyrelsens publikation på Internet.  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19565/2014-10-27.pdf 

 

 


