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Sammanfattning 
Bröstmjölk är en komplett näringskälla för det nyfödda barnet. Förutom att tillföra 
barnet alla näringsämnen hen behöver så ger bröstmjölken energi, bygger upp 
kroppen samt skyddar det nyfödda barnet mot sjukdomar. Amning är ett samspel 
mellan mamma och barn som påverkas av många faktorer. För en tvillingmamma är 
initiering av amning en större utmaning än för en mamma som fött ett barn, då 
omvårdnaden kring barnen blir dubbel. Syftet med studien var att beskriva 
tvillingmammors erfarenhet av amningsstöd, dels från vårdpersonal, dels från sociala 
medier, för att initiera och upprätthålla en fungerande amning. Studien är en 
intervjustudie med kvalitativ metod. Datamaterial samlades in genom intervjuer av 
sex utvalda tvillingmammor. Mammorna söktes och valdes ut via en Facebookgrupp. 
I resultatet framkom två kategorier: Mammans initiativ och Vårdpersonalens 
engagemang. Resultatet tyder på att de intervjuade mammornas erfarenhet är att 
vårdpersonal idag saknar den specifika kunskapen om/och förståelse för hur mycket 
arbete det innebär för en tvillingmamma att få amningen att fungera. Många mammor 
söker idag den information de inte erhållit via vårdpersonal på annat sätt, oftast via 
sociala medier. Utifrån den här studien kan vårdpersonal få en ökad förståelse för 
tvillingmammors behov av extra amningsstöd och information.  
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Abstract 
Breast milk is a complete food source for the newborn. In addition to supplying the 
baby all the nutrients it needs breast milk also provides energy, builds up the body 
and protects the newborn against disease. Breastfeeding is an interaction between 
mother and child that is affected by many factors. For a twin mother is initiation of 
breastfeeding more of a challenge than for a mother who gave birth to a child, then 
care about the children becomes twice. The purpose of this study was to describe the 
mother of twin´s experience of breastfeeding support, both from health professionals 
as well as from social media, to initiate and maintain a functional breastfeeding. The 
study is an interview study of qualitative method. Data material was collected through 
interviews with six selected twin mothers. The informants were sought and selected 
through a Facebook group. The results revealed two categories: The mother's 
initiative and The involvement of health professionals. The result indicates that the 
interviewed mothers experience is that health professionals today lack the specific 
knowledge and understanding of how much work it means for a twin mother to get a 
functional breastfeeding. Many mothers today are using other sources in seeking the 
information they did not receive by health professionals, mostly through social media. 
Based on this study, health professionals might gain a greater understanding of the 
need twin mothers have for more support and information regarding breast feeding 
twins. 
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Inledning 
Att få barn är en stor omställning för familjen och att få tvillingar är en ännu större 
utmaning som kräver mycket planering (Ölwe, 2008). Sedan år 1990 har 
tvillingfödslarna i Sverige ökat för att stagnera år 2003 (Ölwe, 2010). År 2010 
beräknades tvillingfödslarna i Sverige att uppgå till cirka 2,8 % av alla födslar, vilket 
innebär att det föds cirka 3000 tvillingar varje år (Ölwe, 2008).  
Tvillinggraviditeter är ofta förknippade med förtidsbörd samt låg födelsevikt på 
spädbarnen (Cinar, Alvur, Kose & Nemut, 2013; Ölwe, 2008). Att vara förtidigt född 
kan innebära olika komplikationer, barnet kan ha svårt att hålla värmen, äta samt få 
problem med andningen och kan då under den här tiden vara i behov av sjukhusvård. 
Det tar längre tid för föräldrarna att knyta an till sina barn när de vårdas på sjukhus 
(Ölwe, 2008). Mammorna är ofta i behov av råd och stöd från vårdpersonalen för att få 
igång en fungerande mjölkproduktion och amning. Sedan år 1996 är alla svenska 
förlossningar och barnbördshus (BB) utnämnda till amningsvänliga sjukhus (Kylberg, 
Westlund & Zwedberg, 2014) vilket innebär att de har antagit World Health 
Organization´s (WHO) (WHO, 2009) riktlinjer för lyckad amning.  
Mammans bröstmjölk är enligt Kylberg et al. (2014) och Eidelman och Schanler (2012) 
det bästa alternativet med näringsinnehåll som är anpassat till barnet. WHO (2014) 
rekommenderar helamning i sex månader. Enligt Ölwe (2010) är en fungerande amning 
både bekvämt och ekonomiskt. Mamman behöver lära känna sina barn för att initiera 
och upprätthålla en fungerande amning. Enligt Cinar et al. (2013) upplevde mammor 
svårigheter att amma sina tvillingar vilket gör att de behöver råd och amningsstöd från 
vårdpersonalen.  
 

Bakgrund 
Enligt Ölwe (2008) har det i Sverige registrerats tvillingfödslar i kyrkböcker ända sedan 
1749. Tvillingar är i många kulturer förknippat som gudagåva, mystik men även att det 
skulle strida mot naturens lagar. Det finns två olika typer av tvillingar. Enäggstvillingar, 
där två foster utvecklas ur ett befruktat ägg och delar på en moderkaka, 
tvåäggstvillingar, där två foster utvecklas ur två befruktade ägg och har varsin 
moderkaka. Antalet tvillingfödslar (Ölwe, 2010) ökade markant mellan åren 1990 - 
2003. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2012) uppgick andelen tvillingfödslar i 
Sverige år 1990 till 1,9 procent för att sedan öka till 3,2 procent år 2003 av alla födslar. 
År 2010 uppgick antalet födda barn i Sverige som tvillingar och trillingar till 3287 
stycken barn, det motsvarar 2,8 procent av alla födda barn. Den här ökningen beror 
enligt Ölwe (2010) främst på att kvinnor föder barn högre upp i åldrar samt tillgången 
på hormonstimulering och assisterande befruktningar. År 2003 infördes en regeländring 
vilket innebär att endast ett befruktat ägg i taget fick sättas in vid in vitro-fertilisering 
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(IVF), vilket är en av anledningarna till att tvillingfödslar har minskat till 2,8 procent 
efter år 2003 f ram till år 2010 (Ölwe, 2010). 
Fysiologiskt tillför bröstmjölk förutom näring, ett tillskott av antikroppar som ger ett 
extra skydd mot infektioner under amningsperioden (Bammann & Symon, 2012; 
Kylberg et al., 2014). Första mjölken, kolostrum, även kallad råmjölk börjar bildas 
under sista delen av graviditeten (Kitzinger, 2009). Kolostrum är rik på proteiner och är 
en fulländad näring till det nyfödda barnet. När barnet suger på mammans bröst så 
påbörjas utdrivningsreflexen. Hypothalamus frigör oxytocin i blodet vilket leder till att 
mjölkkörtlarna drar sig samman och mjölk sipprar ut ur bröstvårtan (Kitzinger, 2009). 
Mängden bröstmjölk är från födseln anpassad efter barnets fysiologiska behov och dess 
storlek på mage (Kylberg et al., 2014). Mjölkproduktionen kommer igång runt tredje 
dygnet efter förlossningen. Det är viktigt att barnet har rätt sugteknik för att kunna starta 
utdrivningsreflexen och få tillgång till den feta mjölken som finns i slutet av 
amningstillfället (Kitzinger, 2009). Om barnet inte har rätt sugteknik finns risk att 
mjölkproduktionen aldrig kommer igång alternativt att mjölktillgången kommer att 
minska. Den mängd mjölk mamman producerar påverkas bland annat av samspelet 
mamma och barn emellan (Olanders, 2013). Mängden bröstmjölk styrs av efterfrågan, 
en mamma som får igång en fullt fungerande amning har kapacitet att amma två barn 
och vissa mammor till och med tre barn. I början av 1900-talet fanns det kvinnor som 
ammade både sitt egna barn och samtidigt hjälpte andra mammor att amma deras barn, 
de kallades för ammor. Redan på medeltiden rekommenderades det att mammor till 
tvillingar skulle amma länge, det var inte ovanligt att kvinnorna ammade sina barn upp 
till två års ålder (Olanders, 2013). Amning är en folkhälsofråga och har stor betydelse 
för alla människor (Kylberg et al., 2014). Det är både en fysiologisk och biologisk 
process, som skänker barnet näring, tröst och trygghet. Amning är ett samspel 
(Gromada & Spengler, 1998) mellan mor och barn, vilket stärker anknytningen dem 
emellan. Som tvillingmamma är det en fördel att amma barnen en och en i början för att 
lära känna de olika individerna (Olanders, 2013). Detta stärker även anknytningen och 
hjälper mamman att kunna särskilja barnens amningsmönster.  
Vart vi lever i världen samt dess kultur sätter sin prägling på hur den enskilda mammans 
amning ser ut (Kylberg et al., 2014). I västvärlden är inte amning längre nödvändigt och 
självklart för överlevnaden då tillgången till rent vatten och fullvärdig näringsersättning 
finns. Amningen började succesivt att sjunka i Sverige i slutet av 1930-talet när det blev 
vanligare med sjukhusförlossningar och strikta amningsscheman infördes. Vid samma 
tidpunkt kom de första riskfria modersmjölksersättningarna. Dessa 
modersmjölksersättningar upplevdes av kvinnorna som en frigörelse. Från 1940- talet 
och fram till 1970-talet sjönk antalet ammande kvinnor i Sverige och i andra 
industriländer. Antalet mammor som helammat sina barn i minst två månader minskade 
från 70 % ner till 35 %. På 1970-talet skedde en attitydförändring som förde fram 
amningens alla fördelar, både sociala och medicinska. Det bildades ideella 
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amningsföreningar som bidrog till att sprida gammal amningskunskap och öka 
medvetenheten om amningens fördelar hos kvinnor (Kylberg et al., 2014).  
Under 1990- talet startade WHO och United Nations Children's Fund (UNICEF) 
amningsvänliga sjukhus Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) (WHO, 2009). Dessa 
sjukhus antog riktlinjer från WHO och UNICEF för en lyckad amning. WHO (1998) 
antog en handlingsplan för att stödja, skydda och främja amningen den finns beskriven 
som Ten steps to successful breastfeeding. Handlingsplanen tillkom på grund av oro för 
de medicinska, sociala och ekonomiska följder den sjunkande amningstrenden kunde 
medföra. Stegen innebär att sjuksköterskan ska uppmuntra alla nyblivna mammor att 
amma och visa hur de initierar och upprätthåller en amning. En omvårdnadsåtgärd som 
är vårdpersonalens ansvar är att se till att barnet ges tillfälle till att suga på mammans 
bröst så tidigt som möjligt efter förlossningen. Vårdpersonalen ska även säkerställa att 
barnet har rätt sugteknik, att barnet ligger rätt vid bröstet samt att uppmuntra mamman 
till att amma sitt barn (WHO, 1998). Sedan 1996 har alla svenska 
förlossningsavdelningar och BB varit utnämnda till amningsvänliga sjukhus (Kylberg et 
al., 2014).  
En studie av Östlund, Nordström, Dykes och Flacking (2010) visade att vid två 
månaders ålder ammade 84 procent av tvillingarna i Sverige och vid sex månader 
ammades 45 procent av tvillingarna. Vid sex månaders ålder ammades cirka 70 procent 
av alla barnen i Sverige, vilket gör landet till ett av det länder med högst 
amningsfrekvens i världen.  
International Council of Nurses (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) beskriver 
sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden i sin etiska kod; främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. God kunskap (Spiro, 1992; 
Gromada & Spangler, 1998) om amning samt ett bra amningsstöd från vårdpersonal 
ökar mammornas chans till att lyckas med uppsatta amningsmål. Henderson och 
Redshaw (2010) fann att konsekvent rådgivning, praktisk hjälp, uppmuntran och aktivt 
amningsstöd både under sjukhusvistelsen men även efter hemkomst påverkar amningen 
positivt. Enligt Gromada och Spangler (1998) behöver vårdpersonal kunskap och 
färdighet för att kunna ge lämpligt amningsstöd till nyblivna tvillingföräldrar. En 
nybliven tvillingmamma behöver extra tid av vårdpersonal (Socialstyrelsen, 1989) då 
hon som nyförlöst är extra trött efter att ha fött två barn i tät följd. Ett bra amningsstöd 
från vårdpersonalen, både praktiskt och känslomässigt, är betydande för amningen 
(Olanders, 2013). Det är viktigt att vårdpersonalen innehar den specifika kunskapen 
som krävs för att ge en tvillingmamma rätt amningsstöd. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården idag vara personcentrerad, vilket innebär att 
alla individer ska få den vård och omsorg de är i behov av. 
Kylberg et al. (2014) anser att amning den första tiden som nybliven mamma inte alltid 
är en positiv upplevelse utan kan innehålla problem, förväntningar och krav. Vid dessa 



 

 4

svårigheter behöver mamman ett gott amningsstöd för att inte ge upp. Mammor till 
tvillingar kan uppleva amningen som tidskrävande och stressande. Denna stress kan 
påverka frisättningen av oxytocin, vilket kan påverka amningen negativt (Östlund et al., 
2010). Det är inte tillgången på bröstmjölk som är den enda utmaningen när en mamma 
får tvillingar (Olanders, 2013). En stor utmaning är logistiken runt de nyfödda barnen. 
Det är dubbelt att sköta, dubbelt att trösta samt dubbelt att mata och söva barnen. 
Tilläggas kan att tvillingar ofta föds några veckor för tidigt, med resultatet att tvillingar 
riskerar att vara mer omogna vid födseln. Enligt Henderson och Redshaw (2010) 
upplevde nyblivna tvillingmammor att vårdpersonalen inte hade tid att ge det 
amningsstöd och den information som mammorna efterfrågade för att upprätthålla en 
fungerande amning. Amningsfrekvensen var generellt högre hos de mammor som 
upplevt att de fått tillräckligt med amningsstöd. Damato, Dowling, Standing och 
Schuster (2005) fann att mammor hade olika skäl till att sluta amma. Mammorna i 
studien (Damato, Dowling, Standing et al. 2005) uppgav svårigheter med att uppskatta 
amningsmängden som barnen fick i sig och därför fanns rädsla över att barnen inte fick 
tillräckligt med näring. Även faktorer som trötthet, tidsbrist, såriga bröstvårtor samt 
brist på information och amningsstöd från vårdpersonalen framkom i studien.  
Enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid amning bör vårdpersonal uppmuntra och 
stödja amning (SOSFS 2008:33). Svensk sjuksköterskeförening ([SFS], 2008) beskriver 
att sjuksköterskan bör ha ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt och skildras utifrån 
tre huvudområden: Omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och 
utbildning samt ledarskap. Där beskrivs vikten av bemötande, information, delaktighet 
och undervisning som en förutsättning. Vidare framgår i Rikshandboken (2012) att 
barnavårdscentralens (BVC) specialistsjuksköterska bör ha bra kunskap om amning då 
hen kan komma att bli en viktig person när det gäller att stödja, informera och 
uppmuntra den nyblivna mamman till att amma. Specialistsjuksköterskan på BVC är 
den person som både kan medverka till att amningen upprätthålls, men även hjälpa till 
med råd och amningsstöd vid nertrappning mot slutet av amningsperioden. 
Specialistsjuksjuksköterskan på BVC behöver även kunna ge stöd och råd till de 
mammor som väljer att inte amma av en eller annan orsak. Framförallt framgår vikten 
av att ingen mamma ska behöva ge upp amningen på grund av okunskap 
(Rikshandboken, 2012). Enligt kompetensbeskrivning från SSF (2008) för 
barnsjuksköterskan samt distriktssköterskan bör specialistsjuksköterskorna arbeta 
hälsofrämjande och förvissa sig om att den givna informationen är förstådd av 
vårdtagaren. Specialistsjuksköterskan ska även kunna stödja vårdtagarens delaktighet i 
vården och främja egenvårdsförmågan.  
Sociala medier beskrivs på skolverkets hemsida (Skolverket, 2015) som ett begrepp för 
att beskriva olika former av webbplatser på internet. Skolverket menar att dessa 
webbplatser fungerar som en mötespunkt där användarna kan bilda nätverk med andra 
människor.  
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Sociala medier används idag av många människor för att bland annat dela 
livsförändrade händelser samt förmedla och ta del av information (Asiodu, Dailey, Lee, 
Lyndon & Waters, 2015). Sociala medier (Ventola, 2014) kan snabbt sprida information 
då det är lättillgängligt för individen och kan nås alla tider på dygnet och känsliga 
ämnen kan diskuteras anonymt. Facebook är en av de kanaler på sociala medier som 
används (Ventola, 2014), användandet av Facebook översteg år 2012 en miljard 
människor över hela världen. Facebookgrupper har ofta en specifik inriktning och 
används för att få kontakt med andra med samma intressen och liknande situation för att 
tillgå information och stöd. Amningshjälpen finns bland annat på sociala medier och har 
en hemsida samt grupp på Facebook. Det är en ideell verksamhet med hjälpmammor 
och hjälppappor som förmedlar amningsrådgivning (Amningshjälpen, 2015). 
Amningshjälpen svarar generellt inte på medicinska frågor eftersom alla inte är 
medicinskt kunniga. Det är endast de hjälpmammor och hjälppappor som är 
specialistutbildade sjuksköterskor som kan och får ge medicinska råd.  

 
Teoretisk referensram  
Omvårdnadsteoretikern Afaf Ibrahim Meleis beskriver i sin Transitionsteori att 
föräldraskapet innebär en transition det vill säga övergång till en ny fas i livet (Alligood, 
2014). Meleis anser att livet består av många olika faser där övergångarna till det nya 
har betydelse för hur upplevelsen kommer att bli. Meleis menar att om människor är 
medvetna om de olika faserna och försöker samla på sig kunskap, stöd från sin 
omgivning och känslomässigt välbefinnande, leder det till att upplevelsen av 
förändringen blir lättare att möta. Meleis anser att transition är ett viktigt begrepp för 
sjuksköterskor då de ofta möter människor som står inför en övergång. Övergången 
innebär oftast att ny kunskap och nya förmågor måste förvärvas.  
Omvårdnadsteoretikern Dorotea Orem (Kirkewold, 2000) beskriver i sin Egenvårdsteori 
att omvårdnadens mål är att så långt som möjligt hjälpa patienten att bli självständig 
med sin nya uppgift. Orem beskriver att begreppet omvårdnadskapacitet innefattar de 
kunskaper, egenskaper och attityder som krävs för att utöva den specifika omvårdnaden 
eller som Orem benämner det, för att producera omvårdnadsaktiviteten. Vidare skildrar 
Orem att vid obalans mellan egenvårdsbehovet och möjligheten att tillgodose detta 
uppstår en egenvårdsbrist. Betydande är att vårdpersonalen kan identifiera eventuella 
egenvårdsbrister. För att kunna det krävs att vårdpersonalen kan bedöma mammans 
egenvårdskrav samt hennes egenvårdskapacitet. De flesta människorna har förmågan 
och motivationen som krävs för en målinriktad handling, i detta fall amning. Orem ser 
människan som en rationell, medveten och handlingsinriktad varelse (Kirkewold, 2000). 
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Problemformulering 
Att bli mamma till tvillingar är en stor glädje men också en stor utmaning. En av 
utmaningarna är att initiera och upprätthålla en fungerande amning. Amningsstödet och 
informationen som erbjuds från vårdpersonal är inte alltid tillräcklig för 
tvillingmammor. I dagens samhälle kan sociala medier fungera som ett komplement till 
vårdpersonalens information och amningsstöd. 
 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva tvillingmammors erfarenhet av amningsstöd, dels 
från vårdpersonal, dels från sociala medier, för att initiera och upprätthålla en 
fungerande amning.  

 

Metod 
Design  
För att uppnå syftet i studien valdes en kvalitativt beskrivande design. Kvalitativ metod 
anses lämplig då kvalitativ forskning har som mål att beskriva och tolka sociala 
fenomen som de uppfattas av individer (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ innehållsanalys 
med intervju som metod användes vilket ansågs lämplig med tanke på syftet 
(Graneheim & Lundman, 2004). 
 

Urval 
Urvalet gjordes via en sluten Facebookgrupp för föräldrar som har eller väntar 
tvillingar. Gruppen hade vid urvalstillfället cirka 1100 medlemmar där en av författarna 
till föreliggande studie var medlem sedan tidigare. Inklusionskriterier för att medverka i  
studien var att mammorna skulle ha barn som var minst fyra månader gamla och högst 
18 månader samt att mammorna kunde genomföra en intervju på svenska. 
Exklusionskriterier var mammor till barn som var födda innan gestationsvecka 30 och 
som behövt en längre sjukhusvistelse i samband med födelsen, mammor under 18 år 
samt mammor som medvetet valt bort amningen. En förfrågan om att delta i studien, 
samt information om studien och studiens syfte lades ut på Facebooksidan. De första 
sex mammor som tackade ja via mail och uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i 
studien. Urvalet gav en spridning i mammornas ålder samt huruvida de var första- eller 
flergångsförälder. Intervjuerna genomfördes under maj till oktober år 2015 efter 
överenskommelse med mammorna. Två provintervjuer genomfördes för att kontrollera 
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frågorna samt för att öva intervjuteknik enligt modell av Polit och Beck (2012). Dessa 
provintervjuer inkluderades inte i studien. Efter pilotintervjuerna justerades en av 
frågorna.  

 

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes under maj till oktober år 2015 efter överenskommelse med 
mammorna. Intervjuerna genomfördes på en plats som mammorna själva valt ut. Två av 
intervjuerna genomfördes i mammornas hem, resterande fyra på en allmän plats. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Efter intervjun sparades 
materialet över på ett USB-minne därefter raderades materialet i mobiltelefonen. Varje 
intervju tog 30-50 minuter. Vid fyra av intervjutillfällena deltog alla tre författarna, på 
de resterande två intervjuerna deltog två. Under intervjun var det en som intervjuade, en 
till två som observerade samt ställde kompletterande frågor. För att starta upp intervjun 
ställdes följande inledningsfråga ”Hur har den första tiden som tvillingmamma varit”. 
Följdfrågorna som ställdes var: 

- När och av vem gavs första informationen angående amning?                                
- Erhölls fortlöpande information om amning?                                                                    
- Var den erhållna informationen specifikt riktad mot tvillingamning?  
- Upplevde du att kunskapen om tvillingamning fanns hos personalen? 
- Fick du praktiska råd och stöd om tvillingamning?                                       
- Upplevs sociala medier som en bra informationskanal angående 

tvillingamning? 
 

Databearbetning 
Metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att likheter och 
skillnader kategoriseras för att finna teman (Graneheim & Lundman, 2004). I enlighet 
med Granskärs och Höglund-Nielsens modell (2010) spelades intervjuerna in och 
transkriberades. Transkriberingarna genomfördes gemensamt av författarna till 
föreliggande studie. Efter att texten lästs igenom flera gånger identifierades och 
dokumenterades meningsbärande enheter som svarade mot syftet. Meningsbärande 
enheter färgkodades för att tydliggöra olika grupperingar i texten. De meningsbärande 
enheterna kondenserades för att minska texten utan att förlora sammanhanget, för att 
därefter benämnas med koder enligt modell av Graneheim och Lundman (2004). 
Koderna sammanfördes slutligen till två kategorier Vårdpersonalens engagemang och 
Mammans initiativ. 
 



 

 8

 
Tabell 1 Exempel på analysprocessens fyra olika steg 
Meningsbärande 
enheter 

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod Kategori 

Inga praktiska tips 
om amning från BB 
som var utöver den 
vanliga skolan. 
Ingenting som var 
unikt för två 

Inga praktiska 
eller unika tips om 
tvillingamning 

Inget 
tvillinginriktat 
amningsstöd från 
vårdpersonal 

Vårdpersonalens 
engagemang 

Hörde mycket från 
andra mammor, vi 
var en tvillinggrupp 
på nätet som heter 
Tvillingar ….. 

Är medlem i en 
Facebookgrupp 
Tvillingar ….. 

Bra amningsstöd 
från 
Facebookgruppen 

Mammans 
initiativ 

Jag har ju barnen 
på …… BVC, dom 
har varit bra. De är 
inriktade på 
tvillingar, så de har 
varit väldigt 
stöttande. 

Har barnen på en 
barnavårdscentral 
som är inriktade 
på tvillingar. De 
har varit bra och 
stöttande 

Vårdpersonal, bra 
amningsstöd 

Vårdpersonalens 
engagemang 

 

Forskningsetiska överväganden 
När etikgruppen inom omvårdnad vid akademin för hälsa och välfärd på Halmstad 
högskola gett sitt godkännande att genomföra studien, UI 2015/523, så lades skriftlig 
information ut på den utvalda Facebookgruppen med förfrågan om deltagande i studien. 
Facebookgruppen är sluten, vilket innebär att ett godkänt medlemskap krävs för att ta 
del av informationen. Medlemskapet förutsatte ett föräldraskap till tvillingar, en av 
författarna var medlem i gruppen.  
Fördelen med att söka mammor via Facebook var att det är en stor informationskanal 
där många söker likasinnade för att finna amningsstöd och specifik information. Risken 
med att söka mammor via detta forum är att de mammor som inte använder sociala 
medier faller bort samt att de mammor som anmäler sig är positiva till att använda 
sociala medier som informationskälla. Vid intervjutillfället finns en risk att frågorna 
väcker känslor om brist på amningsstöd och specifik information hos de 
tvillingmammor som av olika anledningar inte initierat eller upprätthållit amning. 
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Intervjufrågorna ställdes med respekt för mammornas rättigheter samt principerna att 
göra gott och inte skada (SSF, 2012). Förhoppningen med studien var att kunna 
synliggöra de specifika behov som många tvillingmammor har. De mammor som 
önskade medverka i studien skickade sitt intresse via mail till en av författarna. Detta 
sätt valdes för att bevara mammornas integritet. I informationsbrevet som mammorna 
erhöll då de tackade ja till att delta i studien informerades de om rätten att när som helst 
kunna avbryta sitt deltagande under studiens gång utan att ange orsak (SFS 2003:460; 
WMA Declaration of Helsinki, 2013). Mammorna valde själv tid och plats för intervjun. 
Skriftligt samtycke om medverkan i studien inhämtades av mammorna i samband med 
intervjun. Samtyckesblanketten förvaras inlåst och åtskilt från det insamlade materialet i 
enlighet med Arkivlagen (1990:782).  
Författarna samt handledare tog del av det insamlade materialet. Då författarna inte 
avser att göra en större studie efter den här, kommer det insamlade materialet kasseras 
efter godkänd examination enligt Halmstad högskolas rutiner. Allt material behandlas 
konfidentiellt i enlighet med Arkivlagen (1990:782). I studien kommer resultatet 
redovisas på ett sådant sätt att ingen mamma kommer att kunna identifieras enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Studien kommer att publiceras på 
portalen Digitala Vetenskapliga Arkiv (DiVA) mammorna informerades vid intervjun 
om hur de kan få ta del av den färdiga studien. 
 

Resultat  
Under analysprocessen av de sex intervjuerna framkom två kategorier; Vårdpersonalens 
engagemang samt Mammans initiativ. Resultatets trovärdighet i studien styrks med citat 
från samtliga informanter. 
I studien nämns begreppen vårdpersonal samt specialistsjuksköterska. Begreppet 
vårdpersonal används då BB beskrivs och innefattar undersköterskor, sjuksköterskor 
samt specialistsjuksköterskor. Begreppet specialistsjuksköterska används när BVC:s 
personal omnämns och innefattar barnsjuksköterskor och distriktsköterskor.  
I föreliggande studie används begreppet specifik amningsinformation. Begreppet 
specifik amningsinformationen beskrivs bland annat i broschyren ”Att amma tvillingar” 
(Amningshjälpen) som amningsställningar, amningshjälpmedel samt att broschyren ger 
information om hur det kan vara att amma tvillingar.  
 
 
Vårdpersonalens engagemang 
Det framkom att flera av mammorna upplevade en brist i bemötandet då de önskade 
specifik amningsinformation för tvillingar samt praktisk handledning från vårdpersonal. 
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I intervjuerna framkom att mammorna hade olika önskemål om bekräftelse och hur 
amningsstödet skulle se ut. Några av mammorna hade ammat barn tidigare och kände 
sig mer trygga i situationen och visste vilket arbete som krävdes för en fungerande 
amning. Känslan av ensamhet kom utav att mammorna beskrev att de inte blev sedda 
och hjälpta på det sätt de önskade, mammorna uttryckte ett behov av mer 
individanpassat amningsstöd från vårdpersonalen. Någon mamma önskade att hon fått 
bekräftelse och uppmuntran i sin nya roll som tvillingmamma då hon beskrev sin nya 
situation som övermäktig att hantera. Samtidigt som några mammor önskade mer 
amningsstöd så fanns det mammor som uppgav att de upplevde vårdpersonalens 
engagemang som påtryckande. Önskan fanns att få lära känna sina barn i lugn och ro. 
Någon beskrev att samma fråga om amning kunde ställas tre gånger om dagen, vid varje 
skiftbyte. Mamman upplevde en brist i kommunikationen mellan vårdpersonalen.  

”De första tre dagarna på BB fick vi noll noll stöd, de sa inte så mycket, 
jag vet inte, jag kände inte att jag pratade med någon där alls det var 
värdelöst rent ut sagt jag provade själv lite” (Intervju 4) 
”Det var jävligt mycket tjöt om dubbelamning, jag kan inte ens amma ett 
barn hur ska jag då kunna amma två barn… Det var ju liksom bara 
knäckande” (Intervju 1) 

Det framkom att mammorna erhållit muntlig information och praktisk handledning om 
amning från vårdpersonalen, de flesta hade dock inte erhållit amningsstöd specifikt om 
tvillingar. Mammorna uttryckte en önskan om att få just det här specifika amningsstödet 
riktad mot tvillingar. Majoriteten av mammorna trodde inte att vårdpersonalen generellt 
hade den specifika kunskap och den tiden som krävdes för att informera och ge 
praktiskt amningsstöd om tvillingamning. Någon beskrev att vårdpersonalen på BB var 
snabb att erbjuda modersmjölksersättning istället för att uppmuntra mamman att inte ge 
upp trots svårigheter. De mammor som hade tidigare amningserfarenhet visste att det 
kunde medföra svårigheter att initiera amningen och var därför mer motiverade att 
anstränga sig för att få till en fungerade tvillingamning.  
Samtliga mammor uppgav att de erhållit specifik information om tvillingamning i form 
av en broschyr. Enstaka mammor uttryckte däremot att informationen som stod i 
broschyren inte alltid stämde överens med den information som vårdpersonalen gav om 
att amma två barn.  

”Nä, de visade inte hur man ammar två. Inget stöd överhuvudtaget. Jag 
fick de där informations-broschyrerna om amning och sista dagen när vi 
fick den bra barnmorskan hittade hon någon broschyr om 
dubbelamning” (Intervju 4) 
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Mammor beskrev att de fick frågan från specialistsjuksköterskan på BVC om de hade 
initierat en amning och i så fall hur amningen fungerade men att de hade en känsla av 
att specialistsjuksköterskan inte fördjupade sig i deras svar. Någon beskrev en avsaknad 
av information, om hur tidskrävande amningen är och kravet det ställer på mamman. 
Det framkom att någon saknat bekräftelse på sin fungerande amning från 
specialistsjuksköterskan på BVC. En uppfattning fanns att specialistsjuksköterskan mest 
hade frågat om mammorna upprätthöll sin amning för att kunna fylla i ett svar i 
dokumentationen.   

”Gulligt BVC, men ingenting om amning egentligen, det var mer 
rapportering” (Intervju 2) 

Vidare framkom det att vårdpersonalen på mödravårdscentralen informerat om amning, 
men att det var först på BB som mammorna hade fått specifik information om 
tvillingamning. Några mammor ansåg att de fått både specifikt amningsstöd och 
praktisk handledning och att de var nöjda med amningsstödet de erhållit. Det 
förespråkades av vårdpersonalen på BB att mammorna borde komma igång med 
dubbelamning då det är tidsbesparande. Några uppgav att de erhållit information av 
vårdpersonalen om att det är bra med dubbelamning, men att de skulle börja amma 
barnen en och en de första dagarna för att lära känna barnen och lära sig skillnaden på 
hur de äter. 

”Det var nog mera att köra dubbelt, om man kan köra dubbelt är det 
lättare så, annars blir du för trött och så” (Intervju 3) 
 ”Det förespråkas nog ganska mycket information på BB om att man ska 
få kläm på dubbelamningen för att det sparar tid, jag fick information på 
BB att amma barnen en och en de första dygnen, de säger stressa inte, 
jag upplevde ett bra stöd från sjukhuset” (Intervju 2) 

Specialistsjuksköterskan på BVC:s viktiga roll för amningsstöd framkom samt hur 
betydelsefullt det är att specialistsjuksköterskan stöttar på rätt sätt. Någon beskrev hur 
specialistsjuksköterskan uppmärksammat mammans stora önskan att initiera och 
upprätthålla en amning och fick henne att släppa pressen på sig själv, vilket upplevdes 
av mamman som befriande. Under intervjuerna framkom även att inte alla mammor 
hade frågat efter amningsinformation eller amningsstöd på BVC. Detta fanns det olika 
orsaker till. Några mammor uppgav att de inte trodde att specialistsjuksköterskan hade 
den kunskapen, medan andra aldrig haft behov av att fråga då amningen var väl 
fungerande. Någon mamma berättade att hon hade haft sina barn på ett BVC med 
särskild kunskap om bland annat tvillingar och upplevde detta mycket positivt. 

”Då tyckte jag att det var jättejobbigt med amningen och var nästan 
redo att ge upp, men hon stöttade mig i det och tog bort kravet i det och 
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det var skönt för då kunde jag slappna av lite” (Intervju 6) 
”Jag har väl inte vänt mig dit för att få hjälp heller. Jag tycker inte att 
det finns där, för jag har inte fått det innan” (Intervju 3). 

Det framkom att mammorna upplevt mest och bäst amningsstöd från vårdpersonal med 
egen erfarenhet av tvillingar och tvillingamning. Detta gällde både de mammor som fått 
hjälp av vårdpersonal på BB, specialistsjuksköterska på BVC samt via amningshjälpen. 
Det beskrevs att vårdpersonal och specialistsjuksköterskor med denna personliga 
erfarenhet kunde erbjuda den specifika kunskapen om tvillingar och tvillingamning som 
mammorna önskade. Framförallt kunde de ge ett praktiskt amningsstöd, visa hur barnen 
kunde läggas tillrätta för att underlätta dubbelamningen, att användandet av 
amningskudde underlättade och rekommendera att börja amma barnen en och en för att 
lära känna dem. Vårdpersonal med egen erfarenhet uppmuntrade och bekräftade för 
mammorna att det tar både tid och är arbetsamt att initiera en tvillingamning.  

”De sista dagarna på BB så fick vi lite hjälp och då var det en sköterska 
där som var tvillingmamma som kom in och hjälpte till” (Intervju 6) 
 

Mammans initiativ  
Mammorna berättade att de någon gång under amningstiden aktivt sökt 
amningsinformation på sociala medier. Flera uppgav att de fått amningsinformation på 
BB men behövde ta del av informationen igen för att kunna ta till sig den. Någon av 
mammorna uttryckte sig så att informationen finns, det gäller bara att söka efter den.  

”Har aktivt själv sökt efter amningshjälp, för jag är jävligt envis som 
person. Det är ju liksom så att informationen finns ju någonstans det 
gäller ju bara att hitta den” (Intervju 1) 

Mammorna beskrev att deras besök på sociala medier hade gett dem en befriande känsla 
av att inte känna sig ensamma i sin nya situation. Det beskrevs vara ett positivt 
amningsstöd att få ta del av andra tvillingmammors erfarenhet av att amma två barn. 
Någon beskrev att de egentligen inte behövt amningsstödet för att upprätthålla en 
fungerande amning, då tidigare amningserfarenhet fanns. Sociala medier nyttjades 
således både till att söka amningsstöd samt läsa om andras erfarenheter om amning. 
Vissa mammor uttryckte att Facebookgruppen Amningshjälpen var till stor nytta när de 
behövde professionellt amningsstöd. Mammorna beskrev att de använt 
Amningshjälpens Facebooksida till att både läsa om amning, ställa egna frågor samt att 
Amningshjälpens Facebooksida var en trygghet de tillfällen vårdpersonal inte gick att få 
tag på. Detta framkom även i föreliggande studie att en del mammor kände sig bekväma 



 

 13

med sin amning och att de inte hade behövt söka amningshjälp. De beskrev 
amningshjälpen som en trygghet att vända sig till om de hade varit i eller kom att bli i 
behov av dem. 

”Läste på nätet och insåg då att det är ju dom som bara har ett barn 
som det kanske tar två månader för att få det att funka… så jag tänkte 
att då kanske jag inte ska pressa mig så mycket utan att det är så det är” 
(Intervju 6)  
”Jag hade säkert sökt mig till amningshjälpen om jag hade behövt... Jag 
vet ju om att de finns. Jag hade ju ammat tre barn innan och jag kände 
mig bekväm i amningsgrejen” (Intervju 5) 

Det framkom att samtliga mammor var medlemmar i en tvillinggrupp på Facebook för 
sina barns respektive årskull. Facebookgrupperna för barnens respektive årskull 
beskrevs av mammorna som en oerhört viktig informationskanal. I dessa grupper fick 
mammorna kontakt med andra mammor som tidsmässigt nyligen initierat, upprätthöll 
eller hade avslutat en tvillingamning. Någon beskrev Facebookgruppen som en räddare 
i nöden även när amningen inte fungerade.  

”Där tycker jag nog man har fått mest och bäst tips om hur och var och 
när man ska göra så där” (Intervju 4) 

Det framkom även att dessa Facebookgrupper upplevdes som ett bra amningsstöd då 
amningen av olika anledningar inte kunde upprätthållas som önskat. Några av 
mammorna berättade att de ammat ett av barnen en längre period än det andra barnet, 
anledningarna var olika. Facebookgrupperna beskrevs av mammorna som 
uppmuntrande oavsett hur amningen än fungerande. Gruppens medlemmar hade olika 
amningserfarenheter att dela med sig av. Känslan av att inte vara ensam upplevdes som 
stöttande. Det beskrevs att gemenskapen i Facebookgruppen gav ett bra stöd även när 
mammorna tog beslutet att avsluta sin amning.  

”Sen var det ju några som gav upp och tyckte det var det bästa de hade 
gjort att bara ge ersättning. Det var också skönt att få höra det” 
(Intervju 6) 
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Diskussion  
Metoddiskussion  
Syftet med studien var att beskriva tvillingmammors erfarenhet av amningsstöd, dels 
från vårdpersonal, dels från sociala medier, för att initiera och upprätthålla en 
fungerande amning. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med 
kvalitativ ansats för att det ansågs lämpa sig bäst, då syftet var att få vetskap om 
tvillingmammors erfarenheter om amningsstöd. Detta bidrar till att trovärdigheten i 
studien ökar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2010). Fokusgrupper är en form av 
gruppintervju där utvalda informanterna samlas ihop för att diskutera ett eller flera 
valda ämnen, flera informanter intervjuas samtidigt (Tjora, 2012). Fokusgrupper valdes 
bort då vi önskade att mammorna skulle få chans att komma till tals ensamma samt att 
mammornas integritet behålls då de intervjuas enskilt. 
Intresseförfrågan samt information om studiens syfte lades ut på den utvalda 
Facebookgruppen. Mammorna ombads att svara om deltagande via mail till en av 
författarna. Genom att mammorna svarade via mail kunde de andra medlemmarna i vald 
Facebookgrupp inte se vilka som önskade att delta i studien. Detta medförde att 
mammornas integritet bevarades. Anledningen till att mammorna söktes via en 
Facebookgrupp var att många mammor i dag delar erfarenheter på sociala medier. Det 
kan ses som en svaghet då bara de tvillingmammor som använder sociala medier samt 
att kanske de mammor som inte fått önskat amningsstöd medverkat i studien. De 
mammor som valde att delta var mycket positiva till att få dela med sig av sina 
erfarenheter av amningsstöd.  
Platsen där intervjuerna hölls hade mammorna själva valt ut. Enligt Tjora (2012) är det 
betydelsefullt att informanten själv väljer ut platsen för intervjun för att känna sig trygg 
i situationen. Intervjun startades med att ställa en inledningsfråga - Hur har den första 
tiden som tvillingmamma varit? Frågan valdes för att frågeställningen är bred och 
därmed öppnar upp intervjun. Då författarna är oerfarna intervjuare ledde detta till att 
några frågor under intervjun inte svarade upp mot syftet, samt att någon fråga var 
ledande vilket kan ha påverkat resultatet. Författarna till föreliggande studie ställde 
följdfrågor där svaret från mammorna endast var ja alternativt nej. Vid vissa av 
intervjuerna kunde ytterligare kompletterande frågor ha ställts. Att dessa 
kompletteringsfrågor inte ställdes kan vara en svaghet då fler frågor kanske lett till 
fylligare information. I efterhand hade det varit klokt att göra som Kvale och Brinkman 
(2014) beskriver, att starta intervjun med en inledande fråga som varit direkt inriktad 
mot syftet.  
Några av mammorna valde att ha med sina barn till intervjun, vilket enligt Graneheim 
och Lundman, (2004) också kan ha påverkat hur intervjun utformades. Vissa av dessa 
intervjuer blev därför kortare och mammornas svar inte lika utvecklade. Även detta kan 
ha påverkat resultatets pålitlighet. För att styrka resultatet i studien har citat från 
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samtliga intervjuer använts. Det insamlade transkriberade materialet genomlästes flera 
gånger av samtliga författare enligt Granskär och Höglund-Nielsens (2010) 
tillvägagångssätt. Tillvägagångssättet i studien har noggrant beskrivits för att skapa bra 
förutsättningar för att bedöma tillförlitligheten och överförbarheten. På detta sätt får 
läsaren information och kan själv tolka resultatet för att bilda sig en egen uppfattning. 
Materialet som framkom från intervjuerna bearbetades tillsammans, enligt Graneheim 
och Lundman (2004) för att öka tillförlitligheten.  
En av författarna är mamma till tvillingar samt medlem i den utvalda Facebookgruppen. 
Författarna har diskuterat förförståelsen både innan, under och efter studiens 
bearbetning, för att minska risk för påverkan av resultatet. Den utvalda 
Facebookgruppen har över 1100 medlemmar och den nämnda författaren är inte aktiv i 
gruppen utan endast medlem. Ingen av de intervjuade mammorna är sedan tidigare 
kända av författarna. Författarna till studien har egna personliga erfarenheter av amning 
och det av vikt att reflektera över detta så att risken för att påverka resultatet minskar 
enligt Graneheim och Lundman (2004). 
 

Resultatdiskussion 
Idag uppgår antalet tvillingfödslar till nästan tre procent av samtliga födslar i Sverige 
(Kylberg et al., 2014). Bröstmjölk är en komplett näringskälla för det nyfödda barnet 
(Olanders, 2013). Förutom att tillföra barnet alla näringsämnen hen behöver ger den 
energi, bygger upp kroppen samt skyddar det nyfödda barnet mot sjukdomar. 
Mammorna i den här studien bekräftade det Olanders (2013) beskrev om amning, att det 
är en process och att mamman i processen har behov av någon som lyssnar och 
bekräftar henne. Mammor har individuella behov av att få bekräftelse och amningsstöd. 
Amning är ett samspel mellan mamman och barnet som påverkas av många faktorer 
(Olanders, 2013). Enligt Bennington (2011) kan så gott som alla mammor amma ett 
eller flera barn samtidigt. Damato, Dowling, Madigan och Thanattherakul (2005) 
beskrev i sin studie att mammor till tvillingar med rätt förutsättningar kan producera 
tillräckligt med mjölk för båda barnen. Att amma två barn kräver mer engagemang och 
jobb än att amma ett barn (Tiaki, 2015). Förutsättningarna för att initiera och 
upprätthålla en fungerande amning är att mamman erhåller amningsstöd och specifik 
information från hälso- och sjukvården (Bennington, 2011). I en studie av Henderson 
och Redshaw (2010) framkom att vårdpersonal som besatt specifik kunskap om 
tvillingamning var betydelsefullt för att initiera och upprätthålla en amning.  
Det framkom i föreliggande studie att majoriteten av mammorna upplevde att de 
saknade amningskunskap vid hemgång från BB. Det påtalades i föreliggande studie att 
mammorna många gånger fått amningsinformation, dock ej specifik, på BB men att de 
under BB-tiden haft svårt att ta till sig informationen på grund olika omständigheter 
som till exempel trötthet. Mammorna uppgav att de önskat få informationen vid flera 
tillfällen och att informationen skulle vara specifikt inriktad mot tvillingar. I dagens 
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samhälle finns inte alltid möjligheten för mammor att stanna kvar på BB den tid de 
önskar. Som nybliven tvillingmamma kan det vara svårt att komma ut för att ta sig till 
BVC och amningsmottagning för att få stöd och information om amning. Enligt 
Rikshandbokens (2012) Barnavårdsprogram ska hembesök av specialistsjuksköterskan 
på BVC erbjudas efter behov. Vanligtvis erbjuds tvillingfamiljen ett till tre hembesök.  
 

Vårdpersonalens engagemang 
I resultatet framkom det att några av mammorna var nöjda med amningsstödet de 
erhållit. Majoriteten av mammorna önskade att de erhållit mer amningsstöd och specifik 
information om amning från samtlig vårdpersonal. Meleis (Alligood, 2014) har 
beskrivit mammors förväntningar av stöd och information i samband med barns födelse 
och menar att med rätt stöd, då bland annat från vårdpersonal, kan övergången till 
föräldraskapet blir lättare.  
Att få tvillingar är som beskrivits tidigare en stor utmaning för mamman, detta styrks 
även av Olanders (2013). Mycket tid går åt att hinna med den dagliga omsorgen av 
barnen. Resultatet i föreliggande studie visade att amningsstöd och specifik information 
efterfrågades av mammorna. De mammor som upplevt att de erhållit tillfredställande 
amningsstöd från vårdpersonal på BB kände sig mer förberedda inför hemgång. Studien 
visade också att amningsstödet från specialistutbildade sjuksköterskor på BVC var 
betydelsefull efter hemkomsten. Uppfattningen bland de mammor som erhållit det 
amningsstöd de önskade från BVC, var att de klarade att upprätthålla amningen i större 
utsträckning. Mammornas behov av amningsstöd vid hemkomst belyser 
specialistsjuksköterskan på BVC:s viktiga roll med att inneha specialkunskap i amning.  
Det är viktigt att vårdpersonalen har de kunskaper och förutsättningar som krävs för att 
ge mamman rätt förutsättningar för att initiera och upprätthålla en amning (Bennington, 
2011). Meleis beskrev i sin Egenvårdsteori att sjuksköterskans omvårdnadsmål är att så 
långt som möjligt hjälpa patienten till självständighet i sina olika aktiviteter (Kirkewold, 
2000). Ett bra amningsstöd och specifik information från vårdpersonalen kan hjälpa 
mamman att bygga en bro från den nya situationen som tvillingmamma till en 
fungerande verklighet. Meleis menar att med rätt information från vårdpersonal blir 
mammans övergång till den nya fasen som tvillingmamma inte lika oklar och risken för 
stress minskar.  
Damato, Dowling, Madigan et al. (2005) påtalade att tvillingmammor de första 
veckorna efter förlossning har ett ökat behov av specifikt amningsstöd. Detta resultat 
styrks även av Tiaki (2015) som kom fram till att tvillingmammor behöver ett 
individanpassat amningsstöd och specifik kunskap av vårdpersonalen. Orem förtydligar 
i sin Egenvårdsteori (Kirkevold, 2000) vikten av att vårdpersonalen kan identifiera 
eventuella egenvårdsbrister hos patienten, i detta fall mammans behov av specifikt 
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amningsstöd och amningsinformation för att få till en fungerande amning. I 
föreliggande studie bekräftade mammorna sitt behov och en önskan om ett mer specifikt 
amningsstöd anpassat för tvillingar. Vårdpersonal bör kunna hjälpa mamman att bli 
självständig i sin nya roll som tvillingmamma (Kirkevold, 2000). Enligt Henderson och 
Redshaw (2010) påvisades vikten av att all berörd vårdpersonal får ta del av specifik 
kunskap för att kunna ge tvillingmamman ett evidensbaserat amningsstöd. Det framkom 
i föreliggande studie att mammorna upplevde att all vårdpersonal inte besatt den 
specifika kunskapen om tvillingamning som efterfrågades. Det framkom i föreliggande 
studie att specifik kunskap om tvillingamning krävs för att kunna ge optimalt 
amningsstöd till mammorna. Mammorna som hade kommit i kontakt med vårdpersonal 
med egen erfarenhet av tvillingar, hade den uppfattningen att de var mycket nöjda med 
det amningsstöd de erhållit. Mammorna beskrev amningsstödet som mer givande då 
vårdpersonalen uppmuntrade och kom med de praktiska råd som mammorna eftersökte. 
Genom att tvillingmammor känner sig trygga och välinformerade, kan detta generera till 
mervärde i deras upplevelse kring amningen samt även att fler mammor initierar och 
upprätthåller en amning. Att besitta egen erfarenhet i vårdsituationer är ett orimligt krav 
för vårdpersonal. Sjuksköterskan ska enligt ICN:s etiska kodarbeta evidensbaserat och 
utifrån senaste forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  
Cinar et al. (2013) fann att mammorna efterfrågar en broschyr riktad mot 
tvillingamning. I föreliggande studie framkom att mammor redan i Sverige erhåller en 
liknande broschyr, vilket de upplevde som positivt. Broschyren framställdes av de 
intervjuade mammorna som ett bra komplement för att initiera och upprätthålla en 
amning. Det är bra att amningsinformationen ges på många sätt men det är viktigt att 
den inte ersätter den praktiska och muntliga informationen från vårdpersonalen. Det 
framkom även att broschyren inte alltid överensstämde med den muntliga information 
som vårdpersonalen gav ut. Broschyren informerade om att amma ett barn åt gången för 
att främja initieringen av amning. Uppfattningen från mammorna var att vårdpersonalen 
rekommenderade dubbelamning från början då det var tidsbesparande.  
 

 Mammans initiativ 
Många mammor söker idag den information de inte erhållit via vårdpersonal på annat 
sätt. Sociala medier är lätt att tillgå och informationsflödet är oändligt. I resultatet 
framkom att tvillingmammor ofta använde sig av sociala medier för att söka 
amningsstöd och amningsinformation. All information som delas via sociala medier är 
inte evidensbaserad och det är därför extra viktigt att mammor får sin baskunskap från 
vårdpersonal. En av mammorna beskrev att hon sökt vårdpersonal utan resultat då 
mottagningen var semesterstängd. Istället kontaktades Amningshjälpen via sociala 
medier. Forskning av Antheunis, Tates och Nieboer (2013) påvisade att vårdpersonal 
bör synas på sociala medier i större utsträckning för att tillförlitlig information lättare 
ska nå ut. Amningshjälpen via sociala medier fungerade som ett bra komplement till 
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den amningsinformation som vårdpersonal gav. Mammorna beskrev även tryggheten 
med sociala medier med att kunna söka sig amningsstöd och specifik information när de 
var i behov av det. Samtliga mammor uppgav att de olika Facebookgrupperna hade varit 
en viktig informationskälla. Resultatet styrks av Asiodu, Dailey, Lee, Lyndon och 
Waters (2015) som fann att de flesta av mammorna de intervjuat, regelbundet använt 
minst en sida på sociala medier under sin graviditet samt efter förlossningen för att ta 
del av information om bland annat amning. 
Anledningen som framkom till varför information söktes via sociala medier var olika. 
Några påpekade att de inte hade erhållit tillräcklig amningsinformation för att 
upprätthålla en fungerande amning och därför ville söka efter mer. Medan andra 
berättade att de hade erhållit information, men behövde få ta del av den flera gånger för 
att omvandla informationen till praktisk amningskunskap. Den praktiska 
amningskunskapen förklarades av mammorna som teknik att lägga till barnen vid 
bröstet samt andra praktiska tips som underlättade amningen. Mammorna uppgav alla 
att de erhållit för dem värdefull information via de tvillinggrupper på Facebook de var 
medlemmar i. I dessa grupper fann de gemenskap och kunde dela med sig av både 
positiva och negativa erfarenheter kring amningen. Tiaki (2015) förtydligade vikten av 
stödet och gemenskapen från andra tvillingmammor. Att mammorna själva söker sig 
information och kunskap bekräftar Orems Egenvårdsteori (Kirkewold, 2000) där hon 
beskriver människan som en rationell och handlingskraftig varelse med förmågor och 
motivation för målinriktad handling mot självständighet. 
 
Konklusion och implikation 
Specifik information och ett bra amningsstöd från vårdpersonal är grundläggande för att 
tvillingmammor ska erhålla rätt förutsättningar för att initiera och upprätthålla en 
fungerande amning. Mammorna i föreliggande studie upplevde att vårdpersonal 
generellt saknade den specifika kunskap och förståelse om hur mycket arbete det 
innebär för en tvillingmamma att få amningen att fungera. Sociala medier framkom 
också som en viktig kanal för att få ta del samt delge amningsstöd, information och 
känna gemenskap med andra tvillingmammor som är eller har varit i samma situation. 
Det hade varit intressant att genomföra en större studie inom området med en annan 
urvalsstrategi än sociala medier för att jämföra skillnaden på hur mammor erhåller sitt 
amningsstöd. Om urvalet gjorts på till exempel BVC hade kanske sociala medier inte 
varit lika flitigt använt. En fördjupad kunskap underlättar vårdpersonalens viktiga arbete 
i att stödja, informera och uppmuntra nyblivna mammor till tvillingar att amma. 
Forskning som gjorts visar på att mammor till tvillingar har ett ökat behov av 
amningsstöd för att initiera och upprätthålla en amning.  
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