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inte fungerar kan det få känslomässiga konsekvenser 

för den nyblivna modern och anknytningen till barnet 

kan också påverkas negativt. Tiden för nyblivna 

mödrar att tillgodogöra sig amningskunskaper och -

färdigheter på BB har minskat på senare år då 

vårdtiden har kortats. Syftet med denna litteraturstudie 
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amningsstöd på BB. Elva vetenskapliga artiklar 

granskades och bedömdes. Hur nyblivna mödrar 
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Inledning 

Längden på den tid den nyblivna mamman får stanna på BB har minskat kraftigt och i dag 

skrivs de flesta ut redan efter två dygn, så kallad tidig hemgång (Socialstyrelsen 2011a). I takt 

med att tiden på BB har kortats har även amningsstatistiken sjunkit. Fram till mitten på 90-talet 

ökade amningsstatistiken i Sverige men har sedan sjunkit (Svensson, 2011).  

Amning är viktig ur många aspekter, dels den rent näringsmässiga men framförallt den 

känslomässiga. Om amningen inte fungerar kan det få känslomässiga konsekvenser för den 

nyblivna modern. Hon kan känna sig otillräcklig och misslyckad och se sig som en dålig mor 

(Henderson & Redshaw, 2010). Anknytningen till barnet kan också påverkas negativt 

(Ekström, 2005). 

Innan kvinnor började förlösas på sjukhus gick amningskunskap i arv mellan kvinnor och 

generationer (Ekström, 2005). Idag är det sjukvårdspersonal på förlossning, BB och 

barnavårdscentraler som skall informera, ge kunskap och stöd vid amning. Enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer vid amning skall sjukvårdspersonal ”uppmuntra till och 

stödja amning” (SOSFS 2008:33).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och 

en god vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vidare skall vården ges ”med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.” Ett utav kraven är 

också att vården skall ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.” (SFS 

1982:763) 

Forskning visar att det finns en diskrepans mellan nyblivna mödrars behov av information och 

det professionella stöd de får (Ruchala, 2000). Många kvinnor har också svårt att beskriva sina 

känslor och sinnesstämning för vårdpersonalen (ibid). Många av de nyblivna mödrarna känner 

sig stressade och frustrerade och väljer att inte fortsätta amma sina barn efter hemgång från 

sjukhuset (Henderson & Redshaw, 2010). 

För att få amningen att fungera är det viktigt att nyblivna mödrar får rätt stöd och kunskap från 

vårdpersonalen (Henderson & Redshaw, 2010). Många nyblivna mödrar upplever att 

barnmorskorna på BB har ont om tid, de lyssnar inte och ger inte mödrarna det stöd och den 

information som de önskar kring amning (ibid).  

 

Bakgrund 

Amning  

Socialstyrelsens rekommendationer har i syfte att uppmuntra till och stödja amning (SOSFS 

2008:33). Livsmedelsverket rekommenderar exklusiv amning (barn som enbart fått bröstmjölk 

samt vitaminer eller läkemedel) upp till sex månaders ålder. Därefter kan man komplettera med 

annan föda men det är fördelaktigt att fortsätta amma under det första året eller längre 

(Socialstyrelsen, 2003).  
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Amning är viktigt för hälsan hos både mor och barn, eftersom det ger en naturlig kontakt 

mellan de bägge och påverkar troligtvis barnets psykiska och känslomässiga utveckling 

positivt. Barnet utsätts för mindre risk att utveckla allergier, infektioner, leukemi och diabetes i 

framtiden. För mamman innebär det att risken för stora blödningar efter förlossningen minskar 

eftersom livmodern kontraheras vid amning. Även risken för henne att utveckla olika 

cancersjukdomar och reumatiska sjukdomar senare i livet, minskar (Ekström, 2005).  

Amningen har två sidor, dels mjölkproduktionen som är en fysiologisk process, och dels den 

sociala delen som påverkas av den omgivande kulturen (Kylberg, Westlund, Zwedberg, 2009). 

Fysiologiskt styrs mjölktillgången av många faktorer. Produktionen kommer automatiskt igång 

efter förlossningen, men för att underhålla den krävs att barnet också suger på bröstet. När 

barnet suger frisätts hormonet prolaktin hos mamman, som i sin tur stimulerar till frisättning av 

oxytocin, det så kallade bindningshormonet. Utöver detta optimeras även ämnesomsättningen 

hormonellt hos både mor och barn (Faxelid, Hogg, Kaplan, Nissen, 2001). Det finns flera 

faktorer som påverkar om en mamma ammar eller inte. Några exempel är bland annat 

socioekonomisk bakgrund, rökvanor, övervikt, om mamman själv har blivit ammad som barn, 

och stöd från familj och vänner (Svensson, 2011).  Att inte lyckas med amningen trots att man 

vill kan innebära att mödrarna känner sig mindre lyckade och påverkar hur kvinnan ser sig själv 

som mor (Zwedberg, 2010). 

 

Amning genom historien 

Förr i tiden, när människor levde närmare varandra, gick kunskapen om amning vidare från 

kvinna till kvinna mellan generationer (Ekström, 2005). Under 1900-talet blev förlossningar på 

sjukhus allt vanligare och i samband med det började uppfödningen av barnen ses ur ett mer 

medicinskt perspektiv. Amningen sågs enbart som måltider som var nödvändiga att regleras 

och mellan målen skulle barnet vara i sin säng för att inte skämmas bort (Svensson, 2011). 

Detta bidrog till att mödrarnas mjölkproduktion minskade (Ekström, 2005) och 

amningsstatistiken sjönk successivt (Svensson, 2011). Kommersiella krafter bidrog också i 

mitten av 1930-talet till en nedåtgående amningstrend när det blev möjligt att framställa 

industriellt tillverkad bröstmjölksersättning (Kylberg et al, 2009).  I början på 1970-talet var 

amningsfrekvensen som lägst med 35% helammande barn vid 2 månaders ålder. Därefter 

började attityderna hos kvinnorna förändras, de ifrågasatte allt mer den medicinska expertisen, 

och ville amma i högre grad än tidigare (Svensson, 2011). Detta gjorde att amningsfrekvensen 

började stiga kraftigt fram till mitten av 1980-talet (Socialstyrelsen, 2011b).  

Sverige anslöt sig genom WHO/UNICEF 1981 till Den internationella barnmatskoden, som 

arbetar mot marknadsföring av bröstmjölksersättninga och 1990 till Innocentideklarationen, 

som skall skydda, främja och stödja amning. Ett av målen i deklarationen var Baby Friendly 

Hospital (BFHI), som introducerades i Sverige 1992 (Weimers, Gustavsson, Gustavsson, 

2008,) och som innebar att sjukhusen blev certifierade som amningsvänliga om man kunde 

uppfylla Tio steg för lyckad amning. Syftet med de tio stegen är att ”skydda, stödja och främja 

amning för friska, fullgångna barn” och innebär bland annat att varje enhet bör informera alla 

nyblivna föräldrar hur man upprätthåller en amning, att mor och barn inte skall hållas åtskilda, 

att man bör visa mödrarna hur de skall amma och att man skall uppmuntra till fri amning 

(WHO/UNICEF, 1989, översatt av Weimers et al, 2008, sid 20). Arbetet med BFHI i Sverige 

blev väldigt framgångsrikt (Weimers et al, 2008) och bidrog till att amningsfrekvensen efter en 

kort tids nedgång från mitten av 80-talet återigen steg under första halvan av 90-talet. 

Amningsfrekvensen var som högst 1996 med mer än 81% helammade barn vid två månaders 

ålder (Socialstyrelsen, 2011b). År 2003 bedömdes de flesta sjukhusen i Sverige som 
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amningsvänliga (Ekström, 2005) och man lade ner certifieringsarbetet till att överlåta ansvaret 

på varje sjukhus (Weimers et al, 2008).  

Definitionerna för helammade barn ändrades 2004 till att inte längre gälla de barn som ammas 

med tillägg av smakportioner, vilket till viss del kan förklara nedgången i amningsstatistiken 

vid denna tidpunkt. Dock kan det inte förklara den fortsatt nedåtgående trenden man kan se 

efter 2004. Av barn födda 2009 helammades 85% vid en veckas ålder (jämför 89% av barnen 

födda 2004) och 69% helammades vid två månader (jämför 77% av barnen födda 2004). I ett 

internationellt perspektiv är dock amningsfrekvensen i Sverige hög (Socialstyrelsen, 2011b).  

 

Omvårdnadspersonalens ansvar inom BB-vården  

BB-avdelningar har sedan 40-talet bemannats med ett flertal olika yrkeskategorier: 

barnmorskor, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Vården syftar 

bland annat till att medicinskt vårda kvinnor och barn efter komplicerad/okomplicerad 

förlossning, övervaka barn med behov av extra tillsyn, hålla hälsofrämjande undervisning om 

amning, barnavård, fysisk och psykisk återhämtning, hygien, antikonception och nutrition 

(Faxelid et al., 2001). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och 

en god vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vidare skall vården ges ”med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.” Ett utav kraven är 

också att vården skall ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet” (SFS 

1982:763). 

För sjuksköterskor, vars arbete grundar sig på den etiska koden för sjuksköterskor 

(International Council of Nurses, ICM 2005) gäller bland annat att ”sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

samt att lindra lidande”(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007 (s.3). 

Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden (Ethical Code for 

Midwives, ICM 1993). Där står det bland annat: ”Barnmorskor respekterar kvinnans 

informerade rätt till val och stödjer kvinnans accepterande av ansvar för resultatet av sitt val 

(Svenska Barnmorskeförbundet, 1999 i.s.)”. Enligt Socialstyrelsen skall barnmorskan ha 

”förmåga att tillämpa kunskaper om amning och amningskomplikationer samt ha förmåga att i 

dialog ge stöd och råd vid amning.” Vidare skall hon ha ”förmåga att identifiera och bedöma 

amningskomplikationer” samt ”initiera och medverka till att ny kunskap implementeras” 

(Socialstyrelsen, 2006). 

De senaste åren har tiden som mödrar och barn spenderar på sjukhus minskat drastiskt. Det är 

dels en följd av målet att minska hälsovårdskostnader, men också en följd av familjernas egna 

önskningar och behov. Den traditionella BB-vården fokuseras nu mest på mödrar som har haft 

en komplicerad graviditet eller förlossning (Socialstyrelsen, 2011a). 

Den genomsnittliga vårdtiden på sjukhus för en okomplicerad förlossning i Australien, Canada, 

Storbritannien, USA och Sverige är ungefär två dagar, vilket innebär att tiden som nyblivna 

föräldrar har att ta till sig kunskap och färdigheter på BB har minskat (Ellberg, Högberg, 

Lundman, Lindholm, 2006). I Sverige innebär det att medelvårdtiden efter normal förlossning 

har sjunkit från sex dagar 1973 till två dagar 2009 (ibid). 
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Det finns numera olika varianter på BB-vård; familje-BB eller lätt-BB, traditionell BB-vård 

samt tidig hemgång. Familje-BB eller lätt-BB vårdar hela familjen, det vill säga den nyblivna 

mamman, barnafadern/partnern och eventuella syskon några dygn efter förlossningen. Syftet är 

att vården skall ske på familjens villkor och vårdtiden är mindre än sjuttiotvå timmar. Den 

traditionella BB-vården sker under tre till sex dagar där vissa besöksbegränsningar finns för 

barnafadern/partnern och där mamman ofta delar rum med någon annan. Vissa sjukhus 

erbjuder även så kallad tidig hemgång, det vill säga hemgång mellan sex till sjuttiotvå timmar 

efter förlossningen. Där sker eftervården i form av återbesök, telefonuppföljning och i en del 

fall hembesök (Faxelid et al., 2001). På senare år har detta alternativ blivit allt vanligare, 2009 

gick till exempel 72% av mödrarna på tidig hemgång  jämfört med 3% 1979 (Socialstyrelsen, 

2011a). Cirka en tredjedel av mödrarna är missnöjda med BB-vården och det kan bero på att 

det inte finns tid för att ge nödvändigt stöd till varje moder. Många försök har gjorts för att 

stötta mödrarna efter utskrivning från BB som till exempel hembesök, uppföljning per telefon 

eller återbesök (Rudman & Waldenström, 2007). 

 

Omvårdnadspersonalens stöd 

Amningsstöd är mer än att bara ge information eller att hjälpa till att lägga barnet till bröstet, 

det kan förklaras som en specifik situation med interagerande personer (vårdare, mamma, 

spädbarn) innehållande en relation mellan personerna och med en dialog som underlättar 

effektiv amning, förståelse och självtillit hos mamman. Genom denna dialog stärks mamman i 

att bli expert på att amma sitt barn (Grassle & Nelms, 2008).  

För att lyckas med amningen är det viktigt att mamman får stöd de första dagarna efter 

förlossningen. Detta gäller speciellt förstföderskor (Ekström, 2005). Stödet från vårdpersonalen 

är viktigt för att kunna öka mammans självkompetens så att hon vet vad hon behöver göra för 

att kunna fortsätta amma (Mauri, Zobbi, Zannini, 2011). Det är också viktigt att vårdpersonalen 

även stöttar personer i mammans nätverk, till exempel barnafadern och andra anhöriga, så att 

de i sin tur kan stötta mamman (Ekström, 2005).  

Ekström et al. menar också att stöd ifrån BB-personalen leder till en stärkt mamma med ett 

bättre självförtroende, vilket i sig kan hjälpa henne att skapa en relation med sitt barn (Ekström 

& Nissen, 2006).  

Det bästa stödet ges av vårdpersonal i en integrerad grupp (Mauri et al., 2011). I en svensk 

studie (Ekström, 2005) där vårdpersonalen bland annat genomgått en processorienterad 

utbildning i amningsrådgivning och hade en gemensam amningsstrategi, visade det sig att 

mödrarna efter nio månader hade mer samspel med sina barn och hyste varmare känslor för 

dem jämfört med mödrarna i kontrollgrupperna. De skattade också relationen med barnet som 

mer trygg, kände mer att barnet var deras eget, pratade mer med barnet och tyckte att barnet var 

sötare jämfört med kontrollgruppen. Bättre amningsstöd medförde också att både först- och 

omföderskor helammade längre (ibid). 

Henderson och Redshaw (2010) påvisar också i en studie att amningsfrekvensen generellt var 

högre hos de mödrar som upplevt att de blivit tilltalade på ett sätt de kunde förstå, blivit 

behandlade med respekt och som individer. Likaså var de mödrar mer benägna att amma som 

upplevt likvärdiga råd, praktisk hjälp, aktivt stöd och uppmuntran (ibid). 
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Om mödrarna får motstridiga råd ifrån personalen blir de förvirrade och tappar förhoppningen 

om att kunna få hjälp. De bestämmer sig då för att följa råden från en specifik person för att 

undvika detta (Mauri et al., 2011).  

 

Problemformulering 

Att bli mor är både en fysiologisk och psykologisk process som ofta har ett intimt samband 

med amning. Om amningen upplevs som besvärlig, påverkas inte bara bilden av sig själv som 

mamma utan även anknytningen till barnet påverkas. Många mödrar upplever att de inte fått det 

amningsstöd de hade önskat på BB, och vårdtiderna har också blivit kortare. Samtidigt visar 

amningsstatistiken i Sverige en nedåtgående trend, och sammantaget är det därför viktigt att få 

kunskap om hur man kan förbättra stödet kring amning under vistelsen på BB. 

 

Syfte  

Syftet var att belysa nyblivna mödrars upplevelse av amningsstöd under BB-vistelsen. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs modell (2006). En litteraturstudie 

innebär att man genom ett strukturerat arbetssätt försöker skapa en översikt över det område 

man valt att studera. 

 

Datainsamling 

Litteratursökningen inleddes med en pilotsökning i Cinahl och PubMed för att skapa en 

överblick över ämnesområdet. Resultatet från den inledande sökningen är inte redovisad i 

sökhistoriken. 

Vetenskapliga artiklar söktes sedan i databaserna PubMed, Cinahl, Psycinfo och Summon som 

alla täcker området medicin, hälsa- och omvårdnad. Utifrån syftet valdes sökorden 

Breastfeeding, Breastfeeding support, Infant care, Midwifery, Mothers, Perception och 

Support, se nedan Tabell 1.Sökordsöversikt. Sökorden Experience och Maternal attitudes 

prövades också men gav inga resultat i sökningarna och är inte med sökordsöversikten. 

Fritextsökning och Thesaurer kombinerades vid de olika sökningarna. Datainsamlingen 

genomfördes vid åtta olika tillfällen via Högskolan i Halmstads bibliotek databaser. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt    

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl 

Subject 

heading list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

 

Summon 

Amning 

 

BreastFeeding Breast Feeding 

 

Breast Feeding 

 

BreastFeeding 

 

Amningsstöd Breastfeeding support 

(fritext) 

Breastfeeding 

Support 

Breastfeeding 

support (fritext) 

Breastfeeding 

Support 

Barnmorska Midwifery 

 

Midwifery Midwifery Midwifery 

Mödrar 

 

Mothers 

 

Mothers Mothers Mothers 

Stöd Support (fritext) 

 

Support (fritext) Support (fritext) Support 

Uppfattning Perception Perception Perception Perception 

Vård av 

nyfödda 

Infant Care Infant Care 

 

 Infant Care 

 

Sökorden kombinerades i olika kombinationer, se Tabell 2, Sökhistorik, Bilaga A.  

Den första sökningen gjordes i Cinahl på sökordet Support och gav över 136 000 träffar. Det 

blev samma antal träffar i Cinahl på Breast Feeding support AND mothers  som på Breast 

Feeding support AND midwifery. För att avgränsa användes sedan följande inklusionskriterier: 

peer-reviewed, engelska, abstract, människor, publiceringsår 2005-2012. Som 

exklusionskriterie valdes NOT premature. Vid några sökningar användes trunkering och antal 

träffar blev något lägre. I Cinahl genomfördes sökningar vid sex olika tillfällen. 58 abstracts 

valdes ut och lästes igenom, 18 artiklar togs med i urval ett varav fem artiklar ingick i andra 

urvalet. Övriga abstracts valdes bort då de inte motsvarade studiens syfte.  
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I PubMed inleddes sökningen med Breast Feeeding som gav över 28 000 träffar. Genom att 

inkludera AND Support reducerades antal träffar till 9 000. För ytterligare begränsningar valdes 

årtal 2005-2012, engelska språket, människor och abstract tillgängligt. Fortfarande gav det ett 

högt antal träffar, över 3 000. Kombination med barnmorska, AND midwifery, gav 133 träffar. 

Sökningar i PubMed utfördes vid två tillfällen. Vid några sökningar användes trunkering. Totalt 

lästes 87 abstract, 11 artiklar togs med i urval ett varav sex artiklar som motsvarade syftet togs 

ut till urval två och resultatdelen. 76 abstract och fem artiklar motsvarade inte syftet och valdes 

bort. 

Sökningen i Summon gjordes vid ett tillfälle. Likvärdiga inklusions- och exklusionskriterier 

användes som i PubMed och Cinahl. Sökningen trunkerades med *. Av 372 artiklar lästes 13 

abstract som bedömdes relevanta utifrån syftet, två artiklar togs med i urval ett och båda ingår i 

resultatdelen. Övriga abstract föll bort då de inte motsvarade syftet.  

Sökningen i PsycINFO utfördes vid ett tillfälle och gav 1 711 träffar. 15 abstracts lästes men 

inga artiklar bedömdes relevanta utifrån syftet.  

Sekundärsökning; via referenslistan i en av resultatartiklarna hittades ytterligare en artikel som 

ingår i urval 1 och resultatet. Slutligen ingick 13 artiklar i resultatet. Vid flera sökningar 

uppkom artiklar som påträffats i tidigare sökningar. Artikelns titel lästes vid varje träff medan 

abstract endast lästes en gång. 

 Samtliga artiklar lästes, granskades och bedömdes enligt Willman, Stolz och Bahtsevani 

(2011) bedömningsmall för kvantitativa respektive kvalitativa studier för att säkerställa 

vetenskaplig kvalitet. Två artiklar föll bort då de hade för låg kvalitet och/eller inte motsvarade 

studiens syfte. 11 artiklar ingår i resultatet och av dessa har samtliga hög kvalitet, se 

Artikelöversikt kvalitativ metod och Artikelöversikt kvantitativ metod, bilaga B och C. 

 

Databearbetning 

De 13 artiklar som valdes ut till resultatet lästes och bearbetades ett flertal gånger i förhållande 

till syftet. Det som ansågs relevant gentemot syftet markerades i texten. Alla artiklarna 

bedömdes enligt Willman et al. (2011) bedömningsmall. 2 artiklar var kvantitativa och 11 

artiklar var kvalitativa, 2 artiklar föll bort efter genomläsningen, den ena höll för låg kvalitet 

och den andra var inte aktuell enligt syftet. Efter genomläsningen grupperades 

textmarkeringarna i kategorier utifrån syftet, där den ena kategorin innehöll alla positiva 

upplevelser och den andra alla negativa upplevelser.  Efter ytterligare bearbetning av materialet 

framträdde slutligen fyra områden som beskriver mödrars upplevelser av amningsstöd vilka 

redovisas i resultatdelen. 

 

 

 

Resultat 

Beskrivning av hur nyblivna mödrar upplevde amningsstödet under vistelsen på BB kunde 

indelas i fyra kategorier: Råd och information, Bemötande och praktisk hjälp, Individuell 

bekräftelse och Stress.  
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Råd och information 

Amningsinformation och amningshjälp var det som de flesta (>87%) var mest nöjda med på 

BB, och man upplevde att personalen stöttade deras egna beslut kring vården (Fenwick, Butt, 

Dhaliwal, Hauck & Schmied, 2010). Kvinnorna gav dubbelt så många positiva som negativa 

kommentarer om råd och stöd (Graffy & Taylor, 2005). Hauck et al. (2010) visade på att nästan 

79% av mödrarna, utan någon skillnad mellan först- och omföderskor, upplevde att BB-

personalen var hjälpsamma med amningen. 93% av mödrarna uppgav att de fått adekvata eller 

utmärkta råd. Några saknade stöd, speciellt de första dagarna efter förlossningen (Graffy & 

Taylor, 2005). 

På den typ av BB-avdelning där det inte finns närvarande personal dygnet runt, kände sig 

mödrarna ändå trygga i att de hade möjlighet att kunna kontakta personalen om de behövde 

hjälp (Persson, Fridlund, Kvist & Dykes, 2010).  

Mödrarna upplevde att kvaliteten på råden varierade beroende på vilken individ i personalen de 

träffade, men i många fall beskrevs råden som utmärkta och man uppskattade den tid som 

ägnades individuellt åt dem (Beake, Rose, Bick, Weavers & Wray, 2010). Det upplevdes 

betydelsefullt att personalen först tog en noggrann anamnes för att på så sätt kunna ge 

förnuftiga och stödjande råd (Hauck, Graham-Smith, McInerney & Kay, 2011). 

De flesta kvinnorna uppgav att de mest hjälpfulla råden var de när någon visade hur man skulle 

lägga barnet till bröstet  (Graffy & Taylor, 2005).  

De praktiska tips och råd som mödrarna tyckte var mest hjälpsamma, var de som syftade till att 

undvika såriga bröstvårtor och hur man handmjölkar. Motstridiga råd, och råd som inte 

överensstämde med mödrarnas egna referenser och erfarenheter, uppfattades som minst 

hjälpsamma och frustrerande (Dykes, 2004; Graffy & Taylor, 2005). De motstridiga råd som 

skapade mest förvirring var: hur länge och ofta man bör amma, när man bör byta sida, om man 

bör använda amningsnapp eller om flaskmatning kan förstöra för amningen (Graffy & Taylor, 

2005). 

Generellt upplevde mödrarna att de fick motsägande och motstridiga råd om amning, och dessa 

kom ifrån samtliga personalkategorier (Persson et al., 2010). Över 40% av mödrarna  uppgav 

att de bara ibland eller sällan/aldrig erhållit överensstämmande information (Fenwick et al., 

2010). 

Personalen stämde sällan av med mödrarna om den informationen som gavs var densamma 

som mödrarna önskade, vilket skapade en osäkerhet kring amningen (Dykes, 2004.) Det var 

viktigt att informationen och råden gavs på ett tydligt vis så att mödrarna kunde förstå 

budskapet (Persson et al., 2010). I de fall där information och råd presenterades som den enda 

rätta lösningen, utan upplysning om att rådet kanske inte fungerar när situationen eller barnet 

förändras, blev det problematiskt. Mödrarna beskrev då att de blev modfällda när de inte 

förstått att ett visst råd som fungerat till en början kanske inte var någon lösning på framtida 

problem (Hauck et al., 2011). För andra mödrar var problemet att de fått för många olika råd 

för att avhjälpa ett och samma problem, att personalen inte tog sig tid att se vilka strategier som 

faktiskt fungerat, och att man vid varje amningstillfälle bytte till en ny strategi. En del utav 

barnmorskorna avvisade också på ett bryskt vis de råd som tidigare getts av andra barnmorskor 

(ibid).  
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Bemötande och praktisk hjälp 

Attityder och uppträdande hos personalen var bland de teman som var särskilt viktiga för 

mödrarnas upplevelse av amningsstöd (Baker, Choi, Henshaw, Tree, 2005). Interaktionen med 

vårdpersonalen upplevdes som den mest stressande faktorn under nyföddhetsperioden, speciellt 

när personalen förminskade mödrarnas upplevda svårigheter och när de gav motstridig 

information (Razurel, 2011). För det mesta beskrevs personalen i positiva ordalag med ord som 

vänlig, hjälpsam och artig (Beake et al., 2010). Kvinnorna talade om hur viktig kontakten med 

personalen var och att god kontakt baserades på personlighet, förtroende och tillit (Hauck et al., 

2011).  

De flesta negativa kommentarerna handlade mer om bemötande från personalen än om de råd 

och stöd som de hade gett. En del mödrar uppgav att de inte fått den uppmuntran som de 

behövde (Graffy & Taylor, 2005). Det fanns viss personal som mödrarna upplevde som direkt 

ohjälpsamma där mödrarna fick intrycket av att de inte ville stödja en amning (Beake et al, 

2010).  Fler omföderskor (54%) än förstföderskor (29%) upplevde  att personalen lämnade dem 

åt sig själva att fortsätta amma (Hauck et al., 2010). Om mödrarna hade svårigheter eller hade 

bestämt sig för att avsluta amningen, så gjorde personalens attityder och uppträdande att 

kvinnorna kände sig oansvariga eller skuldfyllda (Baker et al., 2005).  

Många mödrar kände att personalens attityder bidrog till att de inte fick tillräckligt stöd, råd 

eller hjälp för att kunna påbörja och fullfölja en amning och detta gjorde att de kände sig 

otillräckliga (Baker et al., 2005). Personal som inte hade kunskap om, eller den tid som 

behövdes för att hjälpa till i de praktiska situationerna, upplevdes som ett bekymmer. 

Personalens beteende när de skulle hjälpa till, exempelvis genom att helt ta över utan att låta 

mamman bli aktivt involverad, påverkade mödrarnas uppfattning av råden som de fick. Råden 

upplevdes då oftare som motstridiga, och upplevelsen i sig kunde försämra mödrarnas 

självkänsla (Hauck et al., 2011). Det fanns flera tillfällen när barnmorskorna invaderade 

kvinnans personliga sfär genom att helt enkelt ”koppla ihop” barnet med bröstet, för att sedan 

gå vidare till nästa person eller syssla utan att göra någon vidare amningsobservation. Detta 

underminerade kvinnornas självkänsla, eftersom de inte själva kunde göra om samma sak och 

de behövde fortfarande hjälp gången därpå (Dykes, 2004). 

De unga mödrarna framhöll att de var mindre nöjda när vården upplevdes som alltför allvarlig 

eller seriös. De uppskattade istället när sjuksköterskorna utförde sitt jobb på ett glatt vis, när de 

log och skojade med mödrarna. För dem var det också viktigt att sjuksköterskorna småpratade 

med dem om andra saker än just det nödvändiga. Särskilt uppskattades det när sjuksköterskorna 

delade med sig av sig själva. Att de blev behandlade som en ansvarsfull, kapabel mamma som 

alla andra och inte som en ung mamma med ett spädbarn var också viktigt (Peterson, Sword, 

Charles, DiCenso, 2007).  

Ibland ledde vårdorganisationens uppbyggnad till att mödrarna mötte mycket personal, vilket i 

sin tur gjorde att de fick motstridiga råd. Om det däremot fanns möjlighet att ha kontinuitet i 

vården möjliggjorde det att tillit utvecklades, vilket underlättade uppföljning. Vissa kvinnor 

uppgav att de ändå kunde få kontakt med särskilda barnmorskor utan att ha kontinuitet (Hauck 

et al., 2011). 
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Individuell bekräftelse  

Det är viktigt att personalen ser individen och ger bekräftelse utifrån varje enskild person 

(Peterson et al., 2007). Mödrarna upplevde det värdefullt när de fick höra att det som de gick 

igenom inte var ovanligt och att de inte var misslyckade för att de tyckte amningen var svår 

(Graffy & Taylor, 2005). Att mötas med en känslig och flexibel attityd upplevdes av mödrarna 

som ett tecken på att personalen brydde sig om dem och att det togs hänsyn till deras 

individuella situation. (Persson et al., 2010).  

Att bli lyssnad på, och bli tagen på allvar av personalen, oavsett om problemen var stora eller 

små, gav de unga mödrarna en känsla av säkerhet. Negativa upplevelser för dem var när vården 

upplevdes som för allvarlig, stressad, fördömande eller reflekterade missförstånd inför 

individuella behov. Positiva upplevelser hos dem var när vården uppfattades som vänlig, 

tålamodsfylld, respektfull och visade förståelse för individuella behov. Tålamodsfylld vård 

uppmuntrade unga mödrar att interagera med sköterskorna, vilket gjorde att de mer aktivt 

kunde delta i sin egen vård och på så vis identifiera sina egna behov (Peterson et al., 2007). 

För kvinnorna var det viktigt att personalen respekterade deras val att fortsätta amma eller inte, 

och ville inte känna press eller skuld för sina val (Baker et al., 2005; Graffy & Taylor, 2005). 

Många mödrar upplevde det som ett tvång att amma utan att personalen tog hänsyn till 

kvinnans önskan och/eller fysiska svårigheter (ibid).  

När deras individuella amningsbehov inte möttes så kände sig mödrarna med låg inkomst 

generellt mindre nöjda med vården, och även om de tyckte att barnmorskorna var väldigt 

trevliga så tyckte de inte att de gav dem strategier för att handskas med sina amningssvårigheter 

De beskrev att känslor som rädsla, smärta, kontrollförlust och upplevelse av förlossningstrauma 

påverkade deras upplevda amningsförmåga. Barnmorskorna gjorde inte tillräckligt för att förstå 

detta och därmed möjliggöra för kvinnorna att amma, utan försökte endast genom övertalning 

förmå mödrarna till att amma, eller så gjorde de ingenting alls (Entwistle, Kendall, Mead, 

2010). 

Det fanns kvinnor som upplevde att stödet, informationen och den generella attityden till deras 

partner, hade brister under hela vårdkedjan (Persson et al., 2010). 

Mödrarna upplevde att personalen inte var flexibel, vilket visade sig i form av bestämda 

uppfattningar om hur saker och ting borde göras (Persson et al., 2010). 

 

Stress 

Vissa kvinnor upplevde att personalen var stressad och att tiden på sjukhus var en stressig 

period (Persson et al., 2010). Speciellt gällde det i de fall då barnmorskorna var verksamma vid 

flera enheter och närsomhelst kunde bli kallade någon annanstans (Dykes, 2004).   

Drygt en tredjedel av kvinnorna upplevde att det ibland eller sällan/aldrig fanns barnmorskor 

som hade tid att lyssna. 26% av dem upplevde att det ibland eller sällan/aldrig fanns 

barnmorskor som var lätta att kontakta  och kom när de behövdes (Fenwick et al., 2010). 

Sköterskor som var stressade stannade inte tillräckligt länge för att hjälpa till med problem som 

uppstod vilket av unga mödrar upplevdes som otillräcklig vård (Peterson et al., 2007).  Den 

stödjande vården fick stå tillbaka på grund av tidsbrist hos personalen (Baker et al., 2005).  Det 
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fanns en frustration hos mödrarna när man bett om hjälp som inte följdes upp av personalen. 

Några kvinnor kommenterade att det var ringningar som inte besvarades eller att personalen tog 

för lång tid att besvara dem (Beake et al., 2010). Ofta kommenterade kvinnorna att de inte fått 

den hjälp de behövde. Personalen verkade för upptagen och ibland ovillig att hjälpa mödrarna 

att amma. Ibland försökte man ändå ge råd, men kvinnorna upplevde det då som genomskyndat 

och ineffektivt (Graffy & Taylor, 2005). 

Stressade barnmorskor gav information snabbt och effektivt, ibland på ett ”mässande vis”, utan 

att förhöra sig om vad kvinnan visste sedan tidigare, eller att hon efteråt hade förstått 

informationen (Dykes, 2004). Detta gjorde att kvinnorna upplevde att de hade fått otillräcklig 

information för att kunna amma effektivt och med tillit till sig själva. När barnmorskorna hade 

tid/tog sig tid i det personliga mötet uppstod däremot en tillfredsställelse (ibid). Vissa kvinnor 

upplevde att, även om personalen hade massor att göra, gav de intrycket av att ha tid för att 

lyssna och att förklara, och detta indikerade att kvinnorna blev sedda i sina unika situationer 

(Persson et al., 2010). De unga mödrarna var tillfredsställda när sköterskorna lugnt och 

tålmodigt kunde ge den tid mödrarna behövde (Peterson et al., 2007). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att skapa en överblick över ämnesområdet gjordes först en inledande litteratursökning. 

Resultatet av denna är inte redovisad i sökhistoriken, då de senare sökningarna är mer specifika 

för syftet. Sökningarna utfördes sedan i databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo som är de 

mest använda databaserna inom området medicin, hälsa och omvårdnad. Summon är 

Högskolan i Halmstads egen supersökmotor som söker igenom en massiv samling av böcker, 

vetenskapliga tidskriftsartiklar, tidningsartiklar, avhandlingar med mera. Dessa databaser 

valdes för att få en bredd i sökningar och resultat. 

Sökord som bedömdes relevanta utifrån syftet valdes. Inledningsvis användes Communication 

men ändrades till Support då det täckte syftet bättre. Barnmorska ingick i det ursprungliga 

syftet och användes därför som sökord. I resultatartiklarna som framkom vid sökningarna 

upptäcktes dock att författarna inte enbart fokuserat på barnmorskor, utan har i de flesta fall 

tittat på hela personalgruppen som arbetar på BB. Därför togs Barnmorska bort i det 

ursprungliga syftet men behölls som sökord då ju barnmorskor ingår bland de personalgrupper 

som vårdar nyblivna mödrar. 

Samtliga artiklar är peer-reviewed för att säkra en hög vetenskaplig kvalitet. Publiceringsår 

avgränsades från 2005 till 2012 för att få med den senast aktuella forskningen. För att undvika 

att få med för tidigt födda barn, då det medför speciella omständigheter kring förlossning och 

amning, användes NOT premature vid sökningen i Cinahl. Det gav dock ingen skillnad i antal 

träffar och användes därför inte vidare i övriga sökningar. 

Sökningarna gav relativt få träffar utifrån syftet vilket indikerar att det inte finns mycket 

forskning gjort utifrån mödrars perspektiv kring amningsstöd på BB. Detta bekräftas även av 

flertalet resultatartiklar. Lågt antal träffar kan bero på val av syfte och sökord. Vid ett bredare 

syfte hade andra sökord använts vilket troligtvis hade resulterat i andra träffar och eventuellt 

fler svenska artiklar. 

I de artiklar som ingår i resultatet täcks delar av syftet. Några författare har undersökt perioden  

upp till 10 veckor efter förlossningen och inte enbart BB-tiden. Dessa har ändå tagits med, då 
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det i resultatet fanns delar som svarade mot syftet. I artiklarna har det också varit svårt att helt 

urskilja amningsstöd från det generella stöd som getts till mödrar på BB.  

Elva artiklar ingår i resultatdelen, varav nio är kvalitativa och två är kvantitativa. Det är flest 

artiklar med kvalitativ ansats som är skrivna inom ämnesområdet och kvalitativ metod är 

befogad när man vill undersöka människors personliga erfarenheter och upplevelser. 

Resultatartiklarna är från Australien, England, Schweiz och Sverige. Vården av nyblivna 

mödrar och vårdtiden är ungefär likadan i respektive länder och jämförbarhet mellan länderna 

anses därför vara möjlig (Ellberg et al., 2006).  

Alla artiklar granskades enligt Willman et al. (2011) bedömningsmaller för kvantitativa 

respektive kvalitativa studier. Samtliga artiklar som ingår i resultatet bedöms ha hög 

vetenskaplig kvalitet. 

 

Resultatdiskussion 

Hur nyblivna mödrar upplevde amningsstödet på BB kunde urskiljas i fyra olika kategorier. De 

kategorierna var: Råd och information, Bemötande och praktisk hjälp, Individuell bekräftelse 

och Stress.  

Elva artiklar ifrån Storbritannien, Australien, Canada, Schweiz och Sverige valdes slutligen ut, 

varav alla bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet. Två av artiklarna var kvantitativa, de övriga 

kvalitativa. Nio artiklar hade ett likvärdigt urval, där ålder, socioekonomisk tillhörighet och 

både först- och omföderskor ingick. De två övriga handlade om unga mödrar och mödrar med 

låg inkomst. Samtliga författare hade valt att exkludera mödrar med sjuka barn eller barn med 

funktionshinder, och alla artiklar var etiskt godkända. De två kvantitativa studierna ingick i en 

större studie och hade samma författare. Bortfallet i dessa var relativt högt, där nästan hälften 

av de tillfrågade kvinnorna föll bort. Detta kan vara en svaghet i dessa artiklar. Resultaten i 

samtliga artiklar bedömdes vara överförbara till svenska förhållanden eftersom vårdtider på BB 

är jämförbara (Ellberg et al., 2006). Sett ur ett genusperspektiv har artikelförfattarna valt enbart 

kvinnornas perspektiv då det är endast kvinnor som ammar. Ingen av dem har undersökt hur 

pappan/partnern upplever amningsstödet. 

Artiklarnas resultat var generellt klart samstämmiga, förutom två artiklar som behandlar unga 

mödrar och mödrar med låg inkomst. Två resultat motsade dock varandra: Hauck et al. (2010) 

redovisade att 93% av mödrarna upplevt att de fått adekvata eller utmärkta råd, medan Fenwick 

et al. (2010) nämnde att 40% uppgav att de ibland eller sällan/aldrig fått överensstämmande 

information. Hauck et al. (2010) diskuterade själva det faktum att man i studien valt att 

använda begreppet olika (different) råd istället för motstridiga (conflicting) råd, när man frågat 

kvinnorna och detta skulle då tydliggöra att mödrarna såg skillnaden i att få olika råd och 

motstridiga råd, där det förstnämnda inte nödvändigtvis upplevdes som något negativt hos 

mödrarna (Fenwick et al., 2010 och Hauck et al., 2010). Detta är intressant, eftersom 

motstridiga råd för övrigt var något som sågs negativt och förvirrande, men öppnar för att en 

del mödrar tvärtom skulle kunna se det positiva i att ha fler valmöjligheter. Tidigare forskning 

visar dock att motstridiga råd skapar förvirring hos mödrarna (Mauri et al., 2011) och det 

framkom likaså i resultatet för övrigt (Hauck et al., 2011; Dykes, 2004; Graffy & Taylor, 

2005). Detta visar hur viktigt det är att all BB-personal ger konsistenta råd. För att uppfylla det 

målet skulle ett sätt kunna vara att personalen genomgick en processorienterad utbildning 

(Ekström, 2005) för att på så sätt skapa en gemensam amningsstrategi och en ökad kontinuitet. 



 13 

De unga mödrarna, till skillnad från andra mödrar, framhöll att de var mindre nöjda när vården 

upplevdes som alltför allvarlig eller seriös och kunde slappna av mer när sjuksköterskorna var 

glada och skojade och småpratade med dem. De ville också bli behandlade som ansvarsfulla, 

kapabla mödrar trots att de var unga (Peterson et al., 2007.) Mödrar med låg inkomst verkade i 

högre grad än övriga mödrar ha sämre självförtroende att kunna amma. De påverkades i högre 

grad negativt av sin sociala omgivning där amning inte var så vanligt förekommande, och var 

ofta generade för att amma offentligt. Skriftlig information var svårare för dem att ta till sig än 

det var för andra mödrar (Entwistle et al., 2009). Dessa exempel visar tydligt vikten av att alla, 

oavsett vem man är, behöver bli sedda och bekräftade för den person de är och följaktligen bli 

bemötta utifrån sin unika situation. 

Det var viktigt att personalen såg mödrarna som individer och gav bekräftelse och uppmuntran 

utifrån varje enskild person (Peterson et al., 2007; Graffy & Taylor, 2005). När mödrarna 

bemöttes med en känslig och flexibel attityd upplevde de att personalen brydde sig om dem, 

och att hänsyn togs till deras individuella situation (Persson et al., 2010). En svensk studie 

(Bäckström, Wahn, Ekström, 2010) bekräftar också samma resultat: när personalen svarade 

mot mödrarnas unika behov så upplevdes amningsstödet som bättre och baserat på kvinnan 

som en individ. 

Mödrarna tyckte att personalen sällan gav den information som de önskade, vilket skapade en 

osäkerhet kring amningen (Dykes, 2004). Personalen var också oflexibel och hade bestämda 

åsikter om hur saker och ting borde göras (Persson et al., 2010). Många mödrar kände ett tvång 

att amma ifrån personalen, utan hänsyn till hennes önskemål eller fysiska svårigheter. Om de 

hade svårigheter eller hade bestämt sig för att avsluta amningen så gjorde personalens attityder 

och uppträdande att kvinnorna kände sig oansvariga eller skuldfyllda (Baker et al., 2005; 

Graffy & Taylor, 2005; Hauck et al., 2011). Bäckström et al (2010) beskriver också att 

mödrarna kände sig inadekvata som kvinnor i de fall där personalen inte bekräftade deras 

möjlighet till att kunna amma, och om inte hänsyn togs till kvinnans situation under amning, 

uppkom en känsla av misslyckande (ibid). Man visar i sin studie att mödrarna önskade mer 

bekräftelse som unika individer och som ammande kvinnor. De ville bli lyssnade på, önskade 

mer tid, förståelse och uppföljning av personalen för att kunna känna självförtroende i sin nya 

roll som ammande kvinna (Bäckström et al., 2010).  

Zwedberg belyser den ofta frånvarande dialogen mellan barnmorska och mamma som ett 

hinder för att den ”goda vården” skall bli till. Trots att mötet med barnmorskan är mycket 

betydelsefullt för mamman, så pekar Zwedberg på en assymetrisk vård där mamman blir en 

passiv mottagare, utan att ha någon delaktighet. Hon hamnar lägst i en hierarki. Zwedberg talar 

istället om vikten av det ”Relationella vårdpedagogiska mötet”, vilket kräver att man först 

bygger upp ett förtroende, som leder till att människor vågar öppna sig. Öppenheten leder 

vidare till en tvåvägsdialog och med den en känsla av att både kunna påverka och påverkas 

(Zwedberg, 2010).  

Personcentrerad vård är ett annat begrepp som strävar efter att synliggöra hela individen med 

alla sina behov, inte enbart de fysiska. Det innebär att personens unika perspektiv är lika 

mycket värt som det professionella perspektivet, och att personen skall ges bästa möjliga 

förutsättningar att göra evidensbaserade val i relation till sin hälsa. De val personen gör skall 

respekteras och inte moraliseras kring (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Detta är 

också helt i linje med barnmorskornas kompetensbeskrivning och etiska kod, som säger att 

barnmorskan bland annat skall ha ”…förmåga att i dialog ge stöd och råd vid amning” 

(Socialstyrelsen, 2006) och respektera kvinnans informerade rätt till val (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 1999 i.s). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är också målet för hälso- 
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och sjukvården en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och skall bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS 1982:763).  

För att kunna ge personcentrerad vård krävs en värdegrund som ger all personal förutsättningar 

att arbeta personcentrerat, vilket innebär att såväl organisatoriska som personliga prioriteringar 

behövs (SSF, 2010). Zwedberg (2010) menar att vården har fått en löpandebandprincip i sin 

amningsrådgivning, och att både barnmorskans arbetssituation och organisatoriska hinder kan 

stå i vägen för fler kontaktskapande möten. I artiklarnas resultat framkom också mödrarnas 

upplevelse av stressad personal som var svåra att nå, inte stannade tillräckligt länge eller 

skyndade igenom råden (Dykes, 2004; Fenwick et al., 2010; Persson et al., 2010; Peterson et 

al., 2007; Graffy & Taylor, 2005).  Baker et al. (2005) beskriver att mödrarna upplevde att den 

stödjande vården fick stå tillbaka på grund av tidsbrist hos personalen, vilket medförde att 

mödrarna satte sina egna behov åt sidan, eller så kände de skuldkänslor för att de önskade mer 

stöd. Beake et al. (2010) beskriver också att mödrarna kände skuld för att de besvärade 

personalen när de upplevde att personalen var stressad. Detta visar på allvarliga konsekvenser 

av en pressad vårdorganisation och visar på en fara för en motsatt effekt av BB-vårdens 

intentioner: mödrar längst ner i en hierarki som upplever att de inte får det amningsstöd de 

skulle behöva, med risk för försämrad anknytning till sina barn. 

Konklusion 

Hur nyblivna mödrar upplevde amningsstödet på BB kunde urskiljas i följande fyra kategorier; 

Råd och information, Bemötande och praktisk hjälp, Individuell bekräftelse och Stress. När 

amningsstödet som gavs på BB inte motsvarade mödrarnas önskemål, ledde det till känslor av 

osäkerhet och otillräcklighet. 

Implikation 

Tiden att tillgodogöra sig amningskunskaper och- färdigheter på BB har minskat genom kortare 

vårdtider. Det ställer högre krav på vårdpersonalen att genom dialog möta de nyblivna 

mödrarna i sina unika situationer. Vårdens organisation är ett hierarkiskt system där den 

vårdsökande reduceras och hamnar längst ned i hierarkin. Det behövs ett nytt sätt att organisera 

och arbeta för att vården skall bli mer jämlik, där mödrarna i större utsträckning är delaktiga 

och ges eget ansvar. Fortsatt forskning är därför nödvändig för att ta reda på hur man kan arbeta 

för att förbättra amningsstödet för nyblivna mödrar på BB. 
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Tabell 2. Sökhistorik.      Bilaga A 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 

Antal  

träffar 

Lästa  

abstract 

Urval 1 

             

Urval 2 

 

120131 Cinahl Support 136060    

120131 PubMed Breast Feeding 28435    

120202 Cinahl Breast Feeding support  34 4 2 1 

120206 PsycInfo Breast Feeding 1696    

120206 PsycInfo Breast Feed# 6 6 0  

120206 PsycInfo Breast Feeding support 7 7 0  

120206 PsycInfo Breast Feeding support AND 

mother 

2 2 0  

120206 PsycInfo Breast Feeding support AND 

midwife 

0    

120222 

 

Cinahl Breast Feeding AND mothers 

AND experience, 2005-2012, 

Journal article, abstract available, 

academic journal 

119 11 3 0 

 

 

120311 Cinahl Breast Feeding AND support 

AND mothers AND midwifery 

NOT premature 

115 11 3 2 

120314 Cinahl Breast Feed* AND mother* AND 

perception* AND support* 

50 25 3  2 

120314 PubMed Breast Feed* AND Mother* AND 

Perception* AND Support* 

125 40 2  1 



 

Tabell 2. Sökhistorik.      Bilaga A 

120315 Summon Breast Feed*  28776    

120315 Summon Breast Feed* AND Mother* 3786    

120315 Summon Breast Feed* AND Mother* AND 

Perception* 

3193    

120315 Summon Breast Feed* AND Mother* AND 

Perception* AND Support* 

2232    

120315 Summon Breast Feed* AND Mother* AND 

Perception* AND Support* AND 

Infant Care 

1551    

120315 Summon Breast Feed* AND Mother* AND 

Perception* AND Support* AND 

Infant Care AND Midwifery 

372 13 2 2 

120323 Cinahl Breast Feeding 11271    

120323 

 

Cinahl Breast Feeding AND support 1703    

120323 

 

Cinahl Breast Feeding AND support 

2005-2012 

1342    

120323 

 

Cinahl Breast Feeding AND support 

2005-2012, abstract available 

699    

120323 

 

Cinahl Major Headings: breastfeeding, 

mothers, support 

458    

120323 

 

Cinahl Major Headings: 

Maternal attitudes, midwifery 

45 7 2 0 
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120323 

 

PubMed Breast Feeding AND support 9927    

120323 

 

PubMed Breast Feeding AND support 

2005-2012 

3815    

120323 PubMed Breast Feeding AND support, 

2005-2012, English, humans,  

3480    

120323 Pub Med Breast Feeding AND support, 

2005-2012, English, humans, 

abstracts 

3293    

120323 

 

Pub Med 

 

Breast Feeding AND support 

AND Midwifery, 2005-2012, 

English, humans, abstract 

133 

 

 

 

40 

 

 

 

9 

 

 

5 

 

120323 PubMed Breast Feeding AND mothers 

AND experience, 2005-2012, 

English, humans 

189 7 0 0 

 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt, kvalitativ metod      Bilaga B                                                                          

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

England 

Summon 

Baker, S. R., 

Choi, P.Y.L., 

Henshaw, C. A., 

Tree, J. 

“I Felt as 

though I´d been 

in Jail: 

Women´s 

Experiences of 

Maternity Care 

during Labour, 

Delivery and 

the Immediate 

Postpartum” 

Att utforska BB-

personalens 

påverkan på 

kvinnors 

upplevelser och 

känslor associerade 

med 

förlossningsprocess

en och post-

partumtiden. 

Semistrukturerade djupintervjuer i 

hemmet under 30-60 minuter. 

 

99 kvinnor valdes ut ifrån en grupp 

som deltagit i en tidigare studie och 

gett sitt medgivande till att 

medverka i flera studier. 

29 gav sitt medgivande till att 

medverka. Bortfall 5 st. 

24 kvinnor intervjuades, ålder 27-

45 år, bred sociokulturell bakgrund.  

Tre områden viktiga mht till 

amning; känsla av kontroll, 

personalens bemötande och 

vårdresurser. 

Det är viktigt att BB-personalen 

upptäcker kvinnors 

psykologiska och 

känslomässiga behov, och är 

medveten om att man själv kan 

ha en påverkan på kvinnors 

upplevelser. 

Hög 

2010 

England 

Summon 

Beake, S., Rose, V., 

Bick, D., Weavers, 

A., Wray, J. 

“A qualitative 

study of the 

experiences and 

expectations of 

women receiving 

in-patient postnatal 

care in one English 

maternity unit” 

Att utforska kvinnors 

upplevelser och 

förväntningar av den 

nuvarande slutna BB-

vården. 

Semistrukturerade intervjuer  

20 utvalda kvinnor från två olika BB-

avdelningar, ålder 23-39 år. 

Inget bortfall. 

Personalens bemötande, kvalitet på 

amningsstöd och otillräcklig 

information var faktorer som kunde 

förbättras inom BB-vården. Den 

fysiska miljön var också viktig för 

återhämtning efter förlossningen. 

Hög 
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2004 

England 

PubMed 

 

Dykes F. A critical 

etnographic 

astudy of 

encounters 

between 

midwives and 

breast-feeding 

women in 

postnatal wards 

in England 

Att kritiskt utforska 

samspelet och 

interaktionen 

mellan barnmorskor 

och ammande 

mödrar inom 

postnatal vård i 

England. 

Kritisk etnografisk studie med 

deltagande observationer och 

fokusintervjuer.  

61 kvinnor och 39 barnmorskor 

ingick. Totalt observerades 97 

möten mellan bmsk och ammande 

mödrar. 106 fokusintervjuer m 

mödrar samt 37 intervjuer med 

bmsk.  

Organisationskultur påverkar 

samspelet mellan personal och 

nybliven moder. Bmsk 

upplevde ofta stress och 

tidsbrist vilket begränsade 

möjlighet till en bra relation 

med mödrarna. De behov som 

de nyförlösta och ammande 

mödrarna hade tillgodosågs inte 

vad gällde känslomässigt stöd, 

information och praktiskt stöd. 

 

Hög 

2009 

England 

PubMed 

 

 

 

Entwistle, F., 

Kendall, S., 

Mead, M. 

“Breastfeeding 

support – the 

importance of 

self-efficacy for 

low-income 

women” 

Ingår i större studie. 

Att undersöka de 

beskrivna 

upplevelserna hos 

kvinnor i 

låginkomstgrupper 

inom den 

förklarande ramen 

av 

”Självkompetens-

teorin”. 

”The Self-Efficacy Theory”. 

Intervjuer. 

 

204 kvinnor på BB tillfrågades av 

barnmorskor under en sex-

månadersperiod. 

12 av dessa valdes ut utifrån Jarman 

Index formulär. 

7 kvinnor intervjuades. 

Kvinnans självförtroende 

påverkar förmågan att amma. 

Viktiga faktorer som påverkade 

var det sociala nätverket och 

kunskap om amning. 

Amningsstöd bör inkludera de 

psykosociala behoven hos 

kvinnorna. 

 

 

Hög 
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2005 

Cinahl 

England 

(Sekundär 

sökning, 

ref från 

artikel 

Furber) 

Graffy J, Taylor 

J. 

What 

information, 

advice and 

support do 

women want 

with 

breastfeedin

g? 

 

Undersöka kvinnors 

syn på den 

information, råd och 

stöd som de fått i 

samband med 

amning. 

Kvalitativ innehållsanalys, öppna 

intervjufrågor 6 veckor efter 

förlossning. 

Urval 685 kvinnor, bortfall 33. 

 

Följande områden ville kvinnorna ha 

hjälp med; information om amning 

och vad man kan vänta sig, praktisk 

hjälp med att lägga barnet rätt, bra 

råd och förslag, bekräftelse av 

moderns erfarenheter och känslor, 

lugn och uppmuntran. 

Hög 

2010 

Australien 

PubMed 

 

 

Hauck, L., 

Graham-Smith, 

C., McInerney, 

J., Kay, S. 

“Western 

Australian 

women´s 

perceptions 

of 

conflicting 

advice 

around 

breastfeedin

g” 

Att undersöka 

kvinnors 

uppfattning av 

motstridiga 

amningsråd från 

formella 

stödnätverk, särskilt 

BB-personal, för att 

fördjupa vår 

förståelse för denna 

angelägna fråga 

“The Critical Incident Technique”. 

Frågeformulär och intervjuer. 

 

186 ammande kvinnor mottog ett 

informationsbrev och ett kort 

frågeformulär tre veckor efter 

utskrivning från BB. 12 kvinnor 

svarade. 

Annons även i lokaltidningen, 52 

anmälde sig, 50 kvinnor deltog i 

telefonintervju. Totalt 62 kvinnor 

ingick i studien. 

Kvinnor upplever inte bara 

motstridiga amningsråd utan också 

för mycket information, skillnad i 

kvinnans och barnmorskans 

förväntningar på amning, 

fördömande råd och skillnad på hur 

informationen ges. Det är viktigt att 

barnmorskan skapar en relation till 

ma, att bli lyssnad på, få individuella 

råd och förklaringar varför man ger 

ett visst råd. Tala om att vissa råd 

gäller här-och –nu. 

 

Hög 
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2010 

Sverige 

CINAHL 

Persson, Eva 

K., Fridlund, 

B., Kvist, 

Linda B., 

Dykes, A-K 

“Mothers´sense of 

security in the first 

postnatal week: 

interview study” 

Att beskriva faktorer som 

påverkar mödrars känsla 

av säkerhet under den 

första veckan postpartum. 

Beskrivande med tematisk 

innehållsanalys.  

Intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

11 mammor vid 5 olika 

BB-avdelningar 

intervjuades.  

Ytterligare 3 intervjuades 

för att validera slutsatsen.  

Inget bortfall. 

BB-personalens attityder bör diskuteras 

kontinuerligt. Det bör innefatta attityder 

till pappan och hans närvaros betydelse 

för familjens välbefinnande. 

Kontinuerlig personalutbilding i 

rådgivning och kommunikation är 

nödvändig för att föräldrarnas 

individuella behov skall bli 

tillgodosedda. Förberedelser för den 

första tiden efter födelsen är viktig. All 

given information måste vara tydlig, 

särskilt amningsinformation. 

Hög 

2007 

Canada 

CINAHL 

Peterson, 

W.E., 

Sword, W., 

Charles, C., 

DiCenso, A. 

“Adolescents´ 

Perceptions of 

Inpatient 

Postpartum 

Nursing Care” 

Att beskriva 

tillfredsställelse  och 

otillfredsställelse av  den 

upplevda  BB-vården ur 

tonåringars perspektiv.  

Vidare vad detta betydde 

för tonåringarna. 

Transcendental 

fenomenologisk ansats. 

Djupintervjuer. 

17 tonåriga mammor 

mellan 15-19 valdes ut från 

en kommunal, öppen grupp 

för unga mödrar. 3 mödrar 

föll bort. 

Tonåringars tillfredsställelse influerades 

främst av de interpersonella 

dimensionerna av vården. Positiva 

influenser var: personal som gav av sig 

själva, som är lugn, visade förtroende för 

mamman, pratade med dem som med 

äldre mammor och förstod osagda 

behov. Negativt var: när man var för 

seriös, stressad, behandlade mödrarna 

annorlunda mot de äldre eller inte 

förstod individens behov. 

Hög 



 

2009 

England 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

Razurel C, 

Bruchon-

Schweitzer 

M, 

Dupanloup 

A, Irion O, 

Epiney M. 

Stressful events, 

social support and 

coping strategies 

of primiparous 

women during the 

postpartum period: 

a qualitative study 

Att identifiera problem 

och situationer som 

nyblivna mödrar upplevde 

som stressande samt att 

beskriva det sociala stöd 

och de coping strategier 

kvinnorna använde för att 

hantera dessa situationer 

Kvalitativa intervjuer med 

halv-öppna frågor som 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagare: 68 

förstföderskor valdes ut för 

intervjuer sex veckor efter 

förlossningen. Bortfall 8 

stk.  

 

Den första tiden efter förlossningen var 

det kontakten m vårdgivare som 

orsakade mest stress i form av motstridig 

information.  Mödrarna uppfattade 

amningen som negativ och upplevde stor 

skillnad i upplevda förväntningar mot 

hur det blev i verkligheten. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



 

Tabell 3. Artikelöversikt, kvantitativ metod.    Bilaga C 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenska

palig 

kvalitet 

                    

2010 

Australien 

CINAHL 

 

 

Fenwick, J., 

Butt, J., 

Dhaliwal, S., 

Hauck, Y., 

Schmied, V. 

“Western Australian 

women´s perceptions 

of the style and 

quality of midwifery 

postnatal care in 

hospital and at home” 

Att beskriva kvinnors 

hälsobehov 

postpartum samt 

deras upplevelser av 

barnmorskevård i den 

tidiga 

postpartumperioden. 

”Cross-sectional” 

Frågeformulär. 

Alla kvinnor över 16 år med registrerat 

friska, levande födda barn mottog ett 

frågeformulär 8 veckor e förlossning. 

Totalt 5538 kvinnor, varav 2 699 

svarade.Ålder 16-45 år.  

Majoriteten av kvinnorna var nöjda med 

den fysiska vården samt med praktiska 

råd och stödet kring amning. Mindre 

nöjd var man med det känslomässiga 

bemötandet, motstridiga råd kring 

amning och barnmorskornas 

tillgänglighet. 

Hög 

2010 

Australien 

PubMed 

 

 

Hauck, Y., 

Fenwick, J., 

Satvinder, S. 

Dhaliwal, Butt, 

J., Schmied, V. 

”The Association 

Between Women´s 

Perceptions of 

Professional Support 

and Problems 

Experienced on 

Breastfeeding 

Cessation: A Western 

Australian Study” 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

kvinnors upplevelse 

av professionellt stöd 

och problem 

relaterade till 

avslutande av 

amningen. 

”Cross-sectional” 

Frågeformulär. 

Alla kvinnor över 16 år med registrerat 

friska, levande födda barn mottog ett 

frågeformulär 8 veckor e förlossning. 

Totalt 5538 kvinnor, varav 2 699 

svarade. 

Ålder 16-45 år.  

 

Förstföderskornas avslutande var 

associerat till amningsproblem, 

ohjälpsamma BB-barnmorskor och 

ohjälpsam information ifrån 

barnsjuksköterskor. Omföderskornas 

avslutande var associerat till att inte 

kunna välja när barnet skulle ha mat och 

ohjälpsam information ifrån 

barnsjuksköterskor. Förstföderskor 

upplevde mer problem än omföderskor. 

Att få motstridiga råd ifrån personalen 

är inte associerat till  avslutande av 

amning. 

Hög 



 

 


