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SAMMANFATTNING 
Inledning 

Amningsstatistik visar på en nedåtgående trend trots amningens många fördelar. 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur nyblivna mödrar upplevde vården i samband med barnafödande, 

med fokus på amning. 

Metod 

I studien ingick de mödrar som förlösts på ett mellansvenskt sjukhus under 2011, och som 

besvarat en webbaserad enkät (n≈1000). Föreliggande studie är en delstudie, och de öppna 

svaren från fritextfrågor som handlar om missnöje och förbättringsförslag har kategoriserats 

genom innehållsanalys. 

Resultat 

Mödrarna beskrev brister inom flera områden, vilka gett negativa konsekvenser för amning. 

Många upplevde att de inte blivit sedda och behandlade som individer, att de bemötts på ett 

otrevligt, opersonligt och nonchalant sätt av stressad personal. Mödrarna önskade en större 

tilltro av personalen till den egna förmågan och några upplevde sig ha blivit styrda och 

”överkörda”. Vårdarbetet upplevdes som ostrukturerat och med brister både i rutiner och 

kommunikation. Dålig personalkontinuitet gjorde det svårt för mödrarna att känna förtroende 

och skapa en relation. Vidare beskrevs stora brister i information och stöd. 

Slutsats 

Trots att majoriteten av mödrarna var nöjda med vården den första tiden efter förlossningen, 

visade svaren från de öppna frågorna att det fanns flera områden som skulle behöva 

förbättras, bland annat efterfrågades mer individualiserad vård. 
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ABSTRACT 
Introduction 

Statistics show a declining trend despite the many benefits of breastfeeding. 

Aim 

The aim was to investigate how new mothers experienced the care associated with childbirth, 

with focus on breastfeeding. 

Method 

The study included mothers who gave birth in a hospital in the middle region of Sweden 

during 2011, and who responded to an online survey (n≈1000). The present study was based 

upon answers from the open questions concerning dissatisfaction and suggestions for 

improvement and have been categorized using content analysis. 

Results 

Mothers described failure in several areas, with a negative impact on breastfeeding. Many 

experienced that they had not been seen and treated like an individual, and that the healthcare 

staff had been unpleasant, impersonal, ignorant and stressed. Mothers wanted more credit 

from the staff concerning their own ability and some reported that they had been controlled 

and ”run over”. They experienced care work as unstructured with failure in both procedures 

and communication. Lack of staff continuity made it difficult for mothers to feel trust and 

create a relationship. Furthermore, major failure in information and support was reported. 

Conclusion 

Although the majority of mothers were satisfied with the early care after giving birth, the 

open answers showed several areas in need of improvements, among other things 

individualized care was requested. 
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INLEDNING 
Att bli mamma är en stor och omvälvande händelse i en kvinnas liv. Många mödrar vill amma 

sitt barn vilket dock ibland kan visa sig vara svårare än förväntat. Mödrar kan behöva lära sig 

att amma och då är det viktigt att stöd finns att få. Hur amningen initieras på 

förlossningsavdelningen och hur den fortsätter under de första dagarna har visat sig ha stor 

betydelse för det fortsatta amningsförloppet. Personalens attityd, kunskap och förmåga att 

lyssna och förstå påverkar den nyblivna mamman och hennes möjligheter att amma (Redshaw 

& Henderson, 2012).  

BAKGRUND 

Amning ur ett tidsperspektiv 

Under mitten av 1930-talet, då sjukhusförlossningar blev allt vanligare i Sverige, sågs en 

sjunkande amningsfrekvens. Under perioden 1950 till 1970 minskade andelen barn som 

ammades helt vid två månaders ålder från 75 procent till 35 procent och när barnen var sex 

månader hade andelen ammade barn sjunkit från 40 procent till 10 procent. I början av 1970-

talet inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram 

amningens sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av 

amningsfrekvensen (Socialstyrelsen, 2011). 

 

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög, men sedan 2004 minskar 

den sakta igen. Detta kan delvis förklaras av en definitionsändring, vilken innebär att barn 

som får smakportioner inte definieras som enbart ammade. Förändringen var en anpassning 

till WHO:s amningsdefinition. Som en konsekvens av detta har andelen barn som enbart 

ammas minskat till förmån för barn som ammas delvis (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Bröstmjölk är den optimala födan för alla nyfödda barn, förutom i enstaka undantagsfall, och 

rekommendationen är att amma exklusivt till sex månaders ålder och fortsatt delvis upp till 

två års ålder eller längre (Världshälsoorganisationen [WHO], 2011). Amning har hög prioritet 

för folkhälsan, trots det visar global statistik att rekommendationen inte följs (Redshaw & 

Henderson, 2012).  



 2 

Vårdrutiner 

Amning har en central plats i omvårdnaden av mamma och barn och att arbeta efter 

UNICEF:s och WHO:s Tio steg för en lyckad amning har visat sig öka förutsättningarna för 

mödrar att börja amma. Det innebär bland annat att det ska finnas en skriven handlingsplan 

som hjälp till att främja och stödja amningen. Alla mödrar ska få grundkunskaper om amning 

och vid behov ytterligare stöd och hjälp. Arbetet bör påbörjas redan på mödrahälsovården för 

att mödrarna ska kunna förbereda sig för amning. Därefter är det barnmorskan på 

förlossningsavdelningens uppgift att ge förutsättningar för en bra amningsstart. BB-

personalen ska sedan följa upp och stötta den fortsatta amningen. När familjen åker hem ska 

mamman få fortsatt stöd och hjälp efter behov. Det är också viktigt att kunna lyssna och förstå 

när en mamma inte vill amma, utan att personal har synpunkter och lägger in värderingar om 

vad som är rätt och fel. Det handlar om att försöka få en relation till familjen med tillit och 

förtroende så att mamman vågar uttrycka sina känslor (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 

2009).  

Amningens fördelar 

Amningens fördelar för hälsan är många, och föräldrar bör få kännedom om riskerna med att 

inte amma. Evidence-based Practice Centers of the Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ) i USA, har publicerat en omfattande rapport om amningens betydelse för 

spädbarns och mödrars hälsa i industriländer. Där framkommer att spädbarns nutrition bör 

betraktas som en folkhälsoaspekt och inte enbart som mödrars livsstilsval. Rapporten visar att 

barn som ammas, helt eller delvis, löper mindre risk att drabbas av flera olika åkommor och 

sjukdomar. Det har bland annat konstaterats att spädbarn som ammar har 36 procent mindre 

risk att dö i plötslig spädbarnsdöd och att bröstmjölk är viktig för bland annat den mentala- 

och motoriska utvecklingen hos förtidigt födda barn. Amning minskar även risken för öron- 

och halsinfektioner, nedre luftvägsinflammation och gastrointestinala infektioner samt för en 

rad andra sjukdomstillstånd såsom celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes typ 1, 

nekrotiserande enterocolit hos förtidigt födda, leukemi och fetma i vuxen ålder. Mycket tyder 

även på att barn som ammas kan få en högre intelligens än de som inte ammats (Eidelman & 

Schanler, 2012). 

 

Amning innebär även fördelar för mödrar, både på kort och lång sikt. Snabbare 

sammandragning av livmodern med mindre blodförluster har rapporterats efter förlossningen. 

Studier pekar på en minskad risk för post partum depression och snabbare återgång till 
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ursprungsvikten ses hos ammande mödrar. Minskad risk för typ 2 diabetes och rematoid artrit 

ju längre amningen pågår, har även konstaterats. Studier har också visat att kvinnor som har 

ammat 12-23 månader totalt under sitt liv har en signifikant minskad risk att få högt blodtryck 

och höga blodfetter och att kvinnor som ammat i mer än ett år löper 28 procent mindre risk att 

drabbas av bröst- och äggstockscancer. Dessutom tenderar ammande mödrar att försumma 

och misshandla sina barn i mindre utsträckning än de som inte ammar (Eidelman & 

Schandler, 2012). 

Amning som krav 

Trots att amning är en naturlig företeelse innebär det inte att det alltid är enkelt. De första 

veckorna tillsammans med det nya barnet kan vara påfrestande och innehålla ängslan för 

föräldrarna. En del kvinnor upplever den tidiga amningen som att de sätts på prov för att se 

om de har tillräckligt med mjölk. Amningen kan upplevas som ett krav och verka 

komplicerad, vilket gör att det krävs ett gott självförtroende för att inte ge upp om svårigheter 

uppstår (Burns, Schmied, Sheehan & Fenwick, 2010; Kylberg et al., 2009). Många kvinnor 

som upplever en väl fungerande amning menar att de har lyckats den hårda vägen. De som 

slutat amma tidigt upplever sig ofta som dåliga mödrar som på ett sätt misslyckats i sitt 

moderskap (Burns et al., 2010; Redshaw & Henderson, 2012). 

Vikten av stöd 

Amning ses av många som en väg in i moderskapet. Genom denna får kvinnan en bekräftelse 

på sin duglighet som mamma. Ett bra stöd i vårdkedjan är en förutsättning för en lyckad 

amning. Vårdare har en betydelsefull uppgift i att stödja kvinnan utifrån hennes enskilda 

förutsättningar och önskemål. Fokus ska ligga på kvinnan och hennes familj. Alla kvinnor, 

även de som inte vill amma, ska få det stöd de behöver. En stödjande vårdrelation hjälper 

mamman att känna sig värdefull och duglig för sitt barn, vilket kan resultera i en bättre 

kontakt mellan mor och barn samt en längre amningsperiod. Förhoppningen är att samtliga 

kvinnor ska få stöd i amning utifrån sina förutsättningar och personliga mål (Berg & 

Lundgren, 2010). 

 

Resultat av en nationell studie i England, avseende kvinnors upplevelse av förlossningsvård 

med fokus på amning (n=2966) visade bland annat att professionellt amningsstöd är viktigt 

och att socialt stöd är effektivt (Redshaw & Henderson, 2012). Vid genomgång av studier 

som beskrivit olika aspekter av amning framkom bland annat att mödrar tenderar att skatta 
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socialt stöd högre än stöd från hälso- och sjukvården. De mödrar som upplevde stöd från sin 

familj hade bättre förmåga att klara sig igenom initiala amningsproblem och kände mindre 

tvivel, förvirring och skuld än de mödrar som saknat en stöttande familj (McInnes & 

Chambers, 2008). I en annan studie undersöktes samband mellan doula-stöd (en kvinna som 

stöttar under förlossning), tidig amning och amningsduration, där 44 mödrar använt sig av 

doula och 92 mödrar fått vanlig vård, utan doula. Resultatet visade att mödrar som haft doula 

vid förlossningen ammade i större utsträckning (Nommsen-Rivers, Mastergeorge, Hansen, 

Cullum & Dewey, 2009). 

 

Litteratur om amningsstöd pekar på vikten av kontinuerlig rådgivning och information, 

praktiskt stöd och respekt för den egna integriteten. När vårdpersonal handgripligen försöker 

få barnet att ta bröstet, och tar på mammans bröst (hands-on teknik), kan mammans 

självförtroende avseende amning undermineras. Ett annat vanligt problem, enligt Redshaw 

och Henderson (2012), är att mödrar får olika råd av vårdpersonal och att tid inte finns till att 

skapa en bra relation mellan mamma och vårdpersonal, eller att personal har en mästrande 

attityd avseende amning. Ytterligare ett problem som mödrar upplever är svårigheter att 

amma om de inte får vara ifred, och att BB-avdelningen inte är en miljö som gynnar ostörd 

amning (McInnes & Chambers, 2008).  

 

I en intervjustudie med mödrar och vårdpersonal med syfte att undersöka orsaker till tidigt 

amningsstopp har resultatet visat att etablering av en fungerande amning är komplex och att 

det finns brister i det amningsstöd som tillhandahålls idag (Gilmour, Hall, McIntyre, Gillies & 

Harrison, 2009). Enligt en intervjustudie (n=21) genomförd av Johansson, Aarts och Darj 

(2010)  välkomnar många föräldrar vård i hemmet av barnmorskor den närmsta tiden efter 

förlossningen. Den typen av vård visade sig passa bra för friska familjer, som upplevde ett bra 

stöd från barnmorskan framför allt avseende amning. I Danmark har en jämförande studie 

gjorts avseende sambandet mellan tidigt amningsstöd och amningsduration. Genom hembesök 

av barnmorskor under de första fem veckorna efter förlossningen kunde amningsdurationen 

förlängas. Resultatet visade även att postnatalt stöd bör fokusera på både psykologiska och 

praktiska aspekter gällande amning och att mödrar utan eller med liten erfarenhet av amning 

bör ägnas speciell uppmärksamhet (Kronborg, Vaeth, Olsen, Iversen & Harder, 2007).  

 

Persson, Fridlund, Kvist och Dykes (2011) har i en svensk studie undersökt faktorer som 

påverkar mödrars självsäkerhet den första veckan efter förlossningen. Vid intervju av 14 
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mödrar från tre sjukhus i södra Sverige blev slutsatsen att vårdpersonalens attityd gentemot 

nyblivna föräldrar behöver diskuteras kontinuerligt. Det är också viktigt att förstå faderns roll 

och betydelsen av att han kan vara med på exempelvis BB-avdelningen för att den övriga 

familjen ska må bra. Det finns ett behov av kontinuerlig utbildning av vårdpersonal för att 

kunna stötta och kommunicera med föräldrar på ett bra sätt och tillgodose familjers 

individuella behov. Förberedelser inför den första tiden post partum är viktigt samt att den 

information som ges är konsekvent, speciellt vad gäller amning. 

 

Stöttande och lättillgängliga vårdinstanser spelar en viktig roll vid amningsstarten, och 

vårdpersonalens beteende och attityd är ibland avgörande för om amningen lyckas eller inte 

(Redshaw & Henderson, 2012). Det är också bevisat att de ord och det språk som 

vårdpersonal och andra i omgivningen använder har positiv eller negativ betydelse för 

amningen (Burns et al., 2010). 

Faktorer som påverkar amningslängd 

De första fyra veckorna efter förlossningen är mest kritiska för mödrar med amningsproblem, 

och utan tidigt stöd från vårdpersonal finns en risk för amningsstopp (Labarere, Gelbert-

Baudion, Ayral, Duc, Berchotteau, Bouchon & Pons, 2005). Riskgrupper är unga mödrar och 

mödrar med små socioekonomiska resurser, vilka lättare tenderar att ge upp amningen den 

första månaden. Mödrar inom dessa grupper samt de som upplever svårigheter med amningen 

den första tiden bör få extra stöd av hälso- och sjukvården (Ahluwalia, Morrow & Hsia, 

2005). Enligt Kronborg och Vaeth (2004), som undersökt samband mellan psykosociala 

faktorer och amningsduration (n=471), påverkar utbildning, amningsintention, självförtroende 

och tidigare amningserfarenhet amningslängden och även för dessa mödrar krävs stöd och 

hjälp i ett tidigt skede. 

 

Tidig hemgång, redan 6-12 timmar efter förlossningen blir allt vanligare. Waldenström och 

Aarts (2004) har i en svensk enkätstudie undersökt om detta har någon betydelse för 

amningsdurationen (n=2709). Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan mödrar som 

gick hem ett dygn efter förlossningen eller efter sex dygn. Ålder, tidigare positiv 

amningsupplevelse, antal barn, utbildning, dålig ekonomi, rökning, bristande stöd från 

partner, verkar vara viktigare faktorer som kan påverka amningslängden. I USA visar däremot 

en liknande studie att mödrar som lämnade sjukhuset tidigare än rekommenderat löpte en 

något högre risk att avsluta amningen tidigare (Heck, Schoendorf, Chávez & Braveman, 
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2003). Förlossningssätt har också visat sig ha viss betydelse för amning. Chalmers, 

Kaczorowski, Darling. Heaman, Fell, O´Brian och Lee (2010) har rapporterat att kvinnor som 

har förlösts med kejsarsnitt ammar sina barn i mindre utsträckning månaderna efter 

förlossningen än de som förlösts vaginalt. Tidig amning och hud mot hud kontakt sägs vara 

positivt för amningsdurationen (Riordan & Wambach, 2010). 

Modell som underlag för folkhälsoarbete 

Bronfenbrenner, en rysk-amerikansk psykolog, har skapat en modell för relationen mellan 

samhälle, familj och barn, där människans utveckling ses som en livslång process och som i 

stor utsträckning styrs av relationer och olika sociala sammanhang. Modellen, ett så kallat 

ekologiskt system, är uppbyggd av fyra strukturer: makro-, exo-, meso- och mikrosystem där 

varje lägre struktur innesluts i den högre. Makrosystemet innefattar exempelvis institutioner, 

ideologier, lagar, vanor och tankesätt. Exosystemet består av lokala strukturer som arbetsliv, 

förskola och skola, grannskap, myndigheter, kultur med mera. Mesosystemet är ett system av 

nära relaterade mikrosystem. För barn är det vanligen familj, skola och kamratgrupp. Ett 

mikrosystem innefattar individen och dennes närmaste omgivning med de ömsesidiga 

relationer som råder där. Det kan exempelvis röra sig om hem, skola, eller en plats där 

individen har en bestämd roll som barn, elev, förälder, patient eller arbetstagare (Magnusson, 

Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). 

PROBLEMFORMULERING 

Trots amningens alla fördelar visar amningsstatistik på en nedåtgående trend. Orsaken är 

oklar, men troligtvis finns det flera anledningar som bidrar till amningsnedgången. Här kan 

distriktssköterskan inom barnhälsovården ha en viktig roll i att informera och stötta familjer 

och arbeta för att gällande amningsrekommendationer följs. Förhoppningen är att med detta 

arbete kunna belysa faktorer som påverkar amning, i ett tidigt skede, både i positiv och 

negativ riktning. 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur nyblivna mödrar upplevde vården i samband med barnafödande, 

med fokus på amning. 

 



 7 

METOD 

Nationellt kvalitetsarbete, en enkätstudie 

Som underlag för föreliggande arbete har en enkätstudie i ett nationellt kvalitetsarbete 

använts. Studiens syfte är att undersöka hur nöjda nyblivna föräldrar är med vården som 

erbjuds under graviditet, förlossning samt den första tiden post partum. Detta för att se vad 

som är bra och vad som eventuellt kan bli bättre. Studien erbjuds till landets samtliga 

kvinnokliniker där kliniken själv får skapa sin enkät med vissa benchmarkingfrågor som är 

lika för alla. Samma typ av enkät används i dagsläget på totalt 15 sjukhus i landet (Skellefteå, 

Eksjö, Kalmar, Borås, Skövde, Värnamo, Jönköping, Sahlgrenska, Västervik, Trollhättan, 

Norrköping, Linköping, Halmstad, Varberg, Uppsala). Sjukhusen har själva valt att använda 

sig av enkäten som ett verktyg i förbättringsarbetet. Kliniken kan sedan jämföra resultatet 

med sig själv och med andra kliniker. 

 

Data är insamlade med hjälp av en webbaserad enkät som tillhandahålls av företaget Quick 

Search. Den webbaserade enkäten består av 171 frågor och är utformad av kvinnoklinikens 

patientsäkerhetsgrupp, som består av 12 personer från flera olika personalkategorier, bland 

annat läkare, barnmorskor, undersköterskor, kvalitetssamordnare, och av Quick Search. På 

mödravårdscentralen får de blivande mödrarna information om enkäten och efter 

förlossningen kan de välja att lämna sin e-postadress om de vill medverka. Ytterligare ett 

tillfälle att anmäla sitt intresse, att vara med i enkätstudien, ges i kontakten med BB-på-väg. 

 

Quick Search, som tillhandahåller enkäten och sköter det praktiska, skickar ut enkäten via e-

post till mödrarna cirka två veckor efter förlossningen. Mödrarna har sedan sex månader på 

sig att besvara frågorna. Tre påminnelser skickas ut vid behov. Mödrarna bestämmer själva 

vilka frågor de vill besvara. 

 

Den aktuella enkäten har använts på sjukhuset sedan slutet av 2010. Av tillfrågade nyförlösta 

kvinnor, under 2011, deltog cirka 30 procent. Av dessa besvarade ungefär 77 procent enkäten. 

Anledningen till bortfallet har inte studerats. Författaren har ingen kännedom om enkätens 

validitet och reliabilitet. 
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Design 

Föreliggande studie är en delstudie inom det nationella kvalitetsarbetet som beskrivits ovan 

och har en deskriptiv design. I delstudien har svar från arbiträrt valda envalsfrågor 

sammanställts (Bilaga 1). De öppna svaren på efterföljande fritextfrågor som berör amning 

direkt eller indirekt, har analyserats med hjälp av innehållsanalys. 

Urval 

Samtliga mödrar som har förlösts på ett mellansvenskt sjukhus under 2011 och som har fått 

förfrågan om, och besvarat en webbaserad enkät har inkluderats. Inklusionskriterier: 

svensktalande (eller svensktalande anhörig) med e-postadress. Exklusionskriterier: icke 

svensktalande, ingen e-postadress. Mödrarna har olika åldrar, de flesta är mellan 20-35 år. De 

har fött barn i olika graviditetsveckor, främst mellan vecka 37-42, under årets alla månader 

och med olika förlossningssätt. 

Datainsamlingsmetod 

I föreliggande delstudie har 27 av de 171 frågorna i webbenkäten, både bundna envalsfrågor 

och öppna fritextfrågor, valts ut. Frågorna har arbiträrt valts i relation till föreliggande syfte. 

De berörde bland annat mödrars upplevelse av amningsstöd på förlossningsavdelningen, BB 

samt den första tiden efter hemgång i kontakt med BB-på-väg och Amningsmottagningen. 

Frågorna berörde även amning direkt efter förlossningen, tid för hemgång, känsla av trygghet 

vid hemgång, rådgivning, bemötande och tillgänglighet. Fyra enkätfrågor berörde mödrars 

uppfattning om hur nöjd deras partner var med information och stöd på 

förlossningsavdelningen och BB. De 27 utvalda frågorna preciseras i bilaga 1 och 2. 

 

Svaren på de utvalda frågorna (samtliga under 2011) tillhandahölls av Patientsäkerhets och 

Kvalitetssamordnare på sjukhusets kvinnoklinik. Namn och personnummer angavs inte i 

enkäten, vilket innebär att mödrarna var anonyma. Samtliga enkätsvar (cirka 1000) av 

nyblivna mödrar som fött barn på ett mellansvenskt sjukhus har granskats. Kvinnoklinikens 

verksamhetschef har godkänt att enkätsvaren får användas till angivet syfte. 

Tillvägagångssätt 

Av de 27 frågorna var 15 bundna envalsfrågor och resterande 12 var öppna frågor med 

fritextsvar. Svaren på de öppna frågorna har analyserats med hjälp av innehållsanalys och har 

presenterats i resultatet. 
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Bearbetning och analys 

De bundna envalsfrågorna med svar har sammanställts och delgetts i beskrivande statistik 

(Bilaga 1). Kvalitativa data, det vill säga fritextfrågorna som resultatet är baserat på, har 

analyserats genom innehållsanalys. En induktiv ansats har använts i textanalysen. Texten har 

noggrant lästs igenom flera gånger och därefter kortats ner, så kallad kondensering, för att få 

fram det centrala i innehållet. Den kondenserade texten har sedan abstraherats, det vill säga 

lyfts till en högre logisk nivå och försetts med koder. Kodningen innebär reflektion av data på 

nya sätt. Vid kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att beskriva variationer genom att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Flera koder skapade därefter kategorier, 

skillnader och likheter på olika nivåer, med underkategorier (Lundman & Graneheim, 2008). 

Tabell 1 belyser tillvägagångssättet. På grund av enkätens utformning är det inte möjligt att, 

vid citaten, ange vilken mammas uttalande det är (såsom mamma 1, mamma 2 och så vidare). 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys av fritextsvaren 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag upplevde det 
som att jag var lite 
bortglömd, väldigt 
få besök på 
rummet, några 
frågor jag ställde 
glömdes bort. De 
lyssnade inte på 
våra behov och 
önskemål, vilket 
skapade en stor 
osäkerhet. 

Känsla av att vara 
bortglömd och inte 
sedd. 

Känna sig 
åsidosatt. 

Övergivenhet/Osäkerhet Se individen 

Hade uppskattat 
mer 
individanpassade 
råd från början 
istället för 
högläsning ur 
skolboken. 

En önskan om att 
bli bemött som en 
egen individ. 

Att få det stöd som 
efterfrågas. 

Att inte bli sedd 

Personalen säger 
olika saker om t ex 
amning. De 
verkade inte vara så 
samspelta. Vi blev 
lite förvirrade när 
personalen hade 
olika åsikter. 

Personalen ger 
olika råd och är 
inte samspelta. 

Avsaknad av en 
gemensam grund. 

Inkonsekvent vård Bristande information 
och stöd 

Vi fick inte mycket 
stöd och hjälp 
överhuvudtaget, 
även fast vi bad om 
hjälp. 

För lite stöd och 
hjälp trots att det 
efterfrågats. 

Bristande intresse Mindre stress – mer 
närvaro 
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Förförståelse 

Egen erfarenhet av ämnet föreligger då författaren har fött och ammat tre barn. Författaren har 

även en del kunskap inom området genom sin utbildning till distriktssköterska med bland 

annat ”Amning och bröstmjölk” 7,5 hp, som valbar kurs. 

Etiska överväganden 

Namn och personnummer anges inte i enkäten och svaren är alltså anonyma. Dessutom 

behandlas informationen konfidentiellt och med omdöme när den delges andra (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). En forskare ska följa god forskningssed. Reflektioner över 

studien ska bygga på kännedom om lagen och kodexars innehåll, samt på det egna moraliska 

omdömet. Ett reflekterat etiskt förhållningssätt och handlande är grundläggande hos en 

forskare (Vetenskapsrådet, 2011). Forskaren ska se till att forskningen är av god kvalitet och 

moraliskt acceptabel (CODEX, 2012). 

RESULTAT 

Drygt 1000 av de tillfrågade mödrarna under 2011 har besvarat den webbaserade enkäten. 

Samtliga har fött barn på ett mellansvenskt sjukhus, är svensktalande, eller har en anhörig 

som behärskar svenska, samt har tillgång till e-post.  
 

Informanterna benämns i resultatet som ”mödrar”. Barnmorska, sjuksköterska eller 

undersköterska benämns som ”personal”, med undantag från citat. 

 

Efter genomgång av enkätsvaren framkommer att majoriteten av mödrarna, i olika grad, är 

nöjda med vården i samband med barnafödande. Det gäller både bemötande, information, 

amningsstöd, rådgivning samt upplevelser av partnerns delaktighet i vården, på förlossningen, 

BB, BB-på-väg och Amningsmottagningen. De bundna envalsfrågorna som rör dessa 

områden har sammanställts och presenteras utanför resultatet i bilaga 1. Svar på de bundna 

envalsfrågorna ger endast begränsad information, exempelvis svar såsom ja eller nej och grad 

av nöjdhet, men är medtagna med syfte att ge delstudien en bättre helhet. 

 

De öppna svaren, tolv fritextfrågor som resultatet är baserat på, belyser framförallt missnöje 

och förbättringsförslag. Dessa har analyserats och presenteras nedan, i tabell 2, i fyra 

kategorier och tio underkategorier. Antal mödrar som har besvarat frågorna varierade från 
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som minst tre till som flest 257 (Bilaga 2). Svaren växlade från korta, kondenserade till 

detaljerade, utförliga beskrivningar. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som framkommit efter innehållsanalys 

Kategorier Underkategorier 

Se individen Att inte bli sedd 

Övergivenhet/Osäkerhet 

Större tillit - mindre styrning Mer tilltro till mödrars egen förmåga 

Brister i rutiner och miljö Ostrukturerat arbetssätt 

”Förvaring” 

Svårt att känna förtroende 

Bristande information och stöd Mindre stress – mer närvaro 

Större lyhördhet 

Inkonsekvent vård 

Bättre tillgänglighet 

 
De fyra kategorierna och dess underkategorier beskrivs nedan och belyses med citat. 

Se individen 

Att inte bli sedd 

Många av de missnöjda mödrarna beskriver att de inte blivit bemötta som individer. Här 

uttrycks en stark önskan om att bli bemött på en individuell nivå och inte så generellt.  

”Hade uppskattat mer individanpassade råd från början istället för högläsning 

ur skolboken.” 

 

De mödrar som inte är nöjda över partnerns möjlighet till delaktighet i förlossningen, 

beskriver bland annat att han/hon inte blivit sedd och bekräftad samt fått för lite information 

och styrning av personalen. 

”Barnmorskorna borde ha hjälpt honom mer med vad han kunde hjälpa till 

med.” 

 

Av de mödrar som har svarat att de inte är nöjda med bemötandet på BB framkommer att de 

har bemötts på ett otrevligt, opersonligt och nonchalant sätt av stressad personal. De upplever 
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även att deras partner har blivit otrevligt bemött. Flera mödrar nämner varierande kompetens 

hos personalen och beskriver vissa som ointresserade och oförstående och som ger för snabb 

hjälp. 

”Jag blev dåligt bemött av flertalet BM och sjuksköterskor, fick sår på 

bröstvårtorna och ångest i samband med amning. De bestämde helt över hur, 

och vad jag skulle göra. LYSSNA PÅ INDIVIDEN!” 

 

Många uttrycker ett bemötande som har bidragit till en känsla av att göra fel, vara i vägen och 

att inte bli lyssnad på. 

”Mina egna upplevda bekymmer med indragna bröstvårtor blev inte tagna på 

allvar.” 

 

”De lyssnade inte på mig som person och respekterade inte min integritet.” 

 

Personal från BB-på-väg upplevs av vissa mödrar som påträngande och misstänksamma, 

vilket har bidragit till en känsla av att vara granskad. Någon beskriver att inte bli trodd och 

stöttad i telefonsamtal med BB-på-väg. En annan mamma kände sig jagad av olika instanser, 

samt att hon inte blev respekterad och lyssnad på som person. Många uttrycker missnöje över 

att BB-på-väg inte hade möjlighet/tid att komma på hembesök och att de inte läst på i 

patientjournalen. Här rekommenderas en större lyhördhet hos personalen som bör gå varsamt 

fram, ge individuella råd och visa ett större intresse för mödrarna. 

Osäkerhet/Övergivenhet 

De mödrar som inte känt sig trygga vid hemgång från förlossningsavdelningen, beskriver ett 

osäkert bemötande från personal med otydliga svar och direktiv, vilket gav upphov till en 

känsla av otrygghet. Osäkerhet fanns också om den egna förmågan att ta hand om ett skört, 

nyfött barn utan stöd i hemmet. Vidare beskriver mödrarna en oro över fysiska symtom som 

magsmärta samt hur kroppen ska reagera på en felaktig medicinering (som en mamma fått) 

efter förlossningen. Ett par mödrar beskriver att bristen på vårdplats gjorde att de blev 

hemskickade mot sin vilja. 

”Vi ville inte åka hem, hade tom skrivit i förlossningsbrevet att vi ville stanna. 

Men drygt 1,5 timme efter förlossningen kom barnmorskan in och sa att de ville 

att vi skulle åka därifrån så fort som möjligt pga. platsbrist. Vi kände oss väldigt 

illa till mods.” 
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Vissa mödrar beskriver att de känt sig ensamma och utelämnade på BB. Få personalbesök på 

rummet och frågor som glömdes bort har bidragit till en känsla av att vara bortglömd och 

övergiven, eller som en mamma uttrycker, ”avlämpad” på rummet. Det har i sin tur lett till att 

mödrarna har känt sig otrygga. En mental och fysisk närvaro hos personalen efterfrågas. 

”Att personalen känns stressad gör att man inte vågar fråga allt man vill och 

man känner sig i vägen.” 

  

”Jag sa flera gånger att det strulade men ingen hade tid att stanna en hel 

amning och titta på hur det fungerade.” 

 

”Kände mig bortglömd och fick ursäkten att någon mådde sämre.” 

 

”Det var ganska opersonligt och många olika människor som visserligen kom 

och hälsade, men vi kände oss ganska utelämnade.” 

 

De beskriver även en känsla av övergivenhet hos sin partner, både av att inte vara sedd, känna 

sig i vägen samt att ensam ta hand om sitt barn under många timmar efter kejsarsnitt, utan att 

få någon information. 

”Han kände sig väldigt osedd. Ingen förklarade för honom vad som hände.” 

 Större tillit – mindre styrning 

Mer tilltro till mödrars egen förmåga 

Många mödrar uttrycker en önskan om mer tillit från personalen till den egna 

omsorgsförmågan. Mödrarna efterfrågar att personalen visar större respekt och tilltro, några 

uttrycker att det skulle vara bra om personalen fokuserar mer på föräldrarnas frågor. Andra 

har upplevt sig bli bemötta på ett nedlåtande sätt och har känt sig misstrodda och ifrågasatta. 

”Som helhet kändes det bra, men bemötandet från en barnmorska var 

katastrofalt dåligt. Det kändes som att hon inte alls trodde att jag klarade av att 

ta hand om mitt barn och verkligen letade anledningar till att jag skulle stanna 

en natt till, trots att det redan vara bestämt att jag skulle åka hem under 

eftermiddagen. Hon fick mig att känna mig osäker och nedstämd.” 
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”Jag tror att det är viktigt att ha i åtanke att man som nyförlöst är väldigt 

känslig för kommentarer om att man inte tar hand om sitt barn på bästa sätt. På 

morgonen lämnade jag min son på rummet medan jag var och hämtade frukost. 

När jag kom tillbaka hade några i personalen kommit in i rummet och tagit 

hand om min son. Jag kände mig väldigt ifrågasatt…” 

 

Flera mödrar upplever bristande amningskunskap hos personalen. 

”Mer amningskunskap hos personalen önskas samt mer tillit till föräldrarnas 

omsorgsförmåga.” 

 

”Både inställningen och råden jag fick kändes gammaldags.” 

 

”Fattar fortfarande inte varför jag blev hemskickad med en pump, barn sägs ju 

vara effektivare än pumpar. Uppmuntra istället fri amning.” 

 

Några mödrar upplever sig ha blivit styrda och till och med ”överkörda” av personalen. De 

önskar respekt för sina egna önskemål och vill inte att personalen ska tala om för dem vad de 

får och inte får göra. Några berättar om hur de blev ”nedröstade” då de exempelvis föreslagit 

att minska mängden mjölkersättning för att göra barnet mer intresserat av amning. De som har 

valt att ge sitt barn napp har upplevt ”skrämselpropaganda”, i information om att tröstnapp 

kan påverka amningen negativt. Många beskriver att personalen använder sig av hands-on 

teknik i amningsstödet, i alltför stor utsträckning. Detta har ofta upplevts som hårdhänt vård 

som inte varit till någon hjälp. Istället efterfrågas mer guidning i att själv få lära sig att 

exempelvis se till att barnet har ett bra tag om bröstet. 

”Jag upplevde att bebisens huvud ”tvingades” till bröstet. Hade nog varit 

lättare om han fått söka mer själv.” 

 

”Första personal vi mötte tryckte fast mitt skrikande barn mot bröstet med hela 

handen mot huvudet och höll fast honom så fast han vred sig och fortsatte 

försöka skrika.” 
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Brister i rutiner och miljö 

Ostrukturerat arbetssätt 

Många mödrar som förlösts med kejsarsnitt upplever missnöje över att behöva vara ifrån 

barnet, ofta flera timmar, på uppvakningsavdelningen. Att få ha barnet och partnern med sig 

menar många skulle ha betydelse för både välmående och amning. Bättre smärtlindring efter 

kejsarsnitt efterfrågas, för att kunna koncentrera sig på bland annat amning.  

 

En mamma, som gått hem från förlossningsavdelningen, ger uttryck för bristande rutiner:  

”Ingen utskrivning, ingen koll att vi tog rätt barn med oss hem”. 

 

I bemötandet vid ankomsten till BB har många upplevt brister i mottagandet. De önskar en 

rundvisning på avdelningen samt information om rutiner och vad som ska hända. 

”Vi kom till BB på natten och fick då ingen välkomstinformation, varken i 

pappersformat eller någon som visade oss runt på avdelningen. Detta hade en 

väldigt negativ inverkan på min amning och på vistelsen.” 

 

Arbetet upplevs som ostrukturerat med bristande kommunikation mellan personal och mellan 

avdelningar (förlossningen och BB). En mamma beskriver bemötandet vid ankomst till BB-

avdelningen: 

”Lite tjurigt pga. att vi kom i fel säng (tyckte den mottagande barnmorskan), 

fick en säng med oss från förlossningen.” 

 

En bättre överlämningsrapportering vid skiftbyten efterfrågas samt en bättre kommunikation 

mellan personal överlag. Några beskriver att det finns konflikter inom personalgruppen där 

kritik gentemot kollegor har delgetts mödrarna. 

”Det skapar en stor osäkerhet och känsla av att man är okapabel som mamma 

och pappa när det kommer in ny personal och hela tiden säger att det som 

någon annan barnmorska visat inte alls är lämpligt. Personalen är medveten om 

detta då dom kunde prata om att annan personal kunde säga saker som vi inte 

skulle lyssna på.” 
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Vidare upplever mödrarna att det var underbemannat och att personalen knappt sågs till. 

Prover och kontroller glömdes bort. Personalen tenderade att skjuta upp saker, och hade en så 

kallad vi-gör-det-sen mentalitet. 

”Förvaring” 

Mödrarna tycker att servicen är dålig och upplever BB som en förvaringsplats. Många klagar 

på maten och att det är dyrt för partnern att stanna kvar på BB. Några uttrycker sitt missnöje 

över att partnern inte getts möjlighet att stanna kvar. Det framkommer även klagomål på 

brister i miljön om exempelvis små, obekväma rum, inte avsedda att vårda två patienter i 

samtidigt. I dessa rum saknas avskärmning mellan sängarna samt sänglampa. Smutsiga 

lokaler, dåligt hygientänk hos personalen, och problem med trasig säng är andra brister som 

nämns. Några önskar få tillgång till barnsängarna på hjul för att kunna hämta mat åt sig själva, 

utan att behöva lämna barnet, när partnern inte är där. 

”Mer personal och bättre utrymmen så att man kan stanna längre! Känns inte 

som att sjukvården vill kosta på kvinnor vård i form av möjlighet att ta igen sig 

på BB. Känns inte bra att bli hemtvingad direkt efter förlossningen pga. 

platsbrist och att man får dåligt samvete för att uppta tid! Vore säkerligen 

annorlunda om män födde barn!”  

Svårt att känna förtroende 

Ett stort problem som många upplever är dålig personalkontinuitet. Stor omsättning bland 

personalen på BB leder till förvirring och stress och gör det svårt att känna förtroende och 

skapa en relation. 

”De tog inte min smärta på allvar. För många olika personer som var 

ansvariga för oss. Olika medicin av olika personal. Personalen var inte insatta i 

vår situation. Inte pålästa. Kände ingen trygghet hos personalen. Nonchalanta.” 

 

Mödrarna beskriver många olika personer som inte verkar ha någon kontakt med varandra. De 

uttrycker att det är jobbigt att behöva berätta samma sak varje gång det kommer ny personal. 

Det har även hänt att mödrar har blandats ihop av personalen. 

”Otroligt mycket olika personal och jag fick upprepa mig hela tiden om mitt 

tillstånd och vilka mediciner mm jag fått.” 
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Bristande information och stöd 

Mindre stress – mer närvaro 

Brister i information och stöd beskrivs genomgående. Det gäller såväl rutiner, amning, 

barnskötsel, partnerns delaktighet samt praktiska saker, som exempelvis vad mödrar ska tänka 

på efter ett kejsarsnitt. Många uttrycker tydligt att de hade behövt mer hjälp med amningen på 

olika sätt, och att det inte räcker med den skriftliga informationen som delas ut. Bristen på 

stöd från personal gör att partnerns hjälp och stöd blir extra viktigt. Någon beskriver pappan 

som ”obetald extrapersonal”, och menar att han har får ta för mycket ansvar utan stöd från 

personalen. 

”Pappans roll hamnar lätt i skymundan för allt fokus läggs på mamman och 

bebisen.” 

 

”Vi fick inte så mycket stöd och hjälp överhuvudtaget, även fast vi bad om hjälp. 

Min man kände nog mest att han inte fick något stöd.” 

 

”Fick ingen hjälp förrän på morgonen efter, men då var mina bröstvårtor så 

trasiga att det inte gick, pga. att hon legat och sugit fel hela natten även fast vi 

ringde om hjälp!!” 

 

I frågorna som rör amning framkommer att mödrarna efterfrågar mindre stress och större 

närvaro hos personalen. Mödrarna upplever att personalen är underbemannad och stressad och 

visar ett bristande engagemang. Ibland har personal utgått från att omföderskor inte behöver 

information. Några uttrycker att de till och med fått felaktig information, som exempelvis att 

barnet inte behöver ammas den första natten. 

 

Vad gäller förlossningsavdelningens ambition att barnet ska ammas under de första 

levnadstimmarna har mödrarna bland annat svarat att mer information i föräldragruppen 

skulle vara bra för att öka medvetenheten om detta. De önskar mer tid till stöd och hjälp med 

bland annat amningsteknik samt uppmuntran till tidig amning.  

Större lyhördhet 

Några mödrar till barn med låg födelsevikt och där tillmatning varit aktuell, upplever att den 

har gjort det svårare att amma barnet som då redan varit mätt. De menar att fokus ligger på 
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näringsintag, och mödrarna efterfrågar fri amning istället för lättvindig tillmatning med 

mjölkersättning. 

”Han gavs ersättning på en gång på grund av sin låga vikt och det fortsatte i två 

dygn innan någon ens försökte hjälpa oss med amningen, trots att jag 

efterfrågade detta. Även om det är svårt att få igång amning med så mycket 

tillägg hade jag velat få hjälp att försöka.” 

 

”Jag var besviken över att barnet måste få extra mat bara på grund av 

födelsevikt. Jag tror att om ett barn föds friskt bör man använda mer naturliga 

metoder (jag menar amning).” 

 

Vissa anser att mor och barn ska få bekanta sig med varandra i sin takt och att personal inte 

ska lägga sig i om de inte är tillfrågade. Vikten av att prata med mödrarna och inte ta för givet 

att alla vill amma understryks. Några uttrycker att personalen är ”besatta av amning”. 

”Sluta vara så besatta av amning. Hade jag bestämt mig för att inte amma hade 

jag nog blivit utfryst…” 

 

En del mödrar säger sig ha upplevt en så kallad ”amningshysteri” som skapat stress och 

påverkat amningsupplevelsen negativt. En oönskad hjälp beskrivs, med återigen, för mycket 

hands-on: 

”Personalen lade sig i amningen och ville tvinga in mitt bröst i mitt skrikande 

barns mun.” 

 

Mödrarna som upplevt ”amningshysteri” efterfrågar mer information och större öppenhet hos 

personalen till mjölkersättning, till de som väljer att amma delvis eller inte alls. Att se mer till 

föräldrarnas behov av sömn och harmoni anses av dessa mödrar, kunna gynna amningen. De 

önskar också ett bättre bemötande om problem med amningen uppstår. Personalen får inte 

bidra till att mödrar skäms eller känner skuldkänslor vid svårigheter. 

 

Mödrar som ville amma men där problem uppstod hade önskat en ordentlig 

amningsobservation och mer tid mer personalen. Många efterfrågar mer stöd av kompetent 

personal, med muntliga, konkreta amningstips samt hjälp med att få barnet att ta rätt tag om 

bröstet. Dessa mödrar menar att såriga bröstvårtor, och ibland till och med amningsstopp på 

grund av fel tag, hade kunnat undvikas med rätt stöd från början. 
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”Och vi fick inte alls den hjälp med amningen som vi behövde då hon tog fel 

grepp i början vilket slutade med att jag inte alls kunde amma mitt barn sen.” 

 

”Min amning fungerar ej pga. dålig start.” 

 

Angående rådgivning om handmjölkning är många nöjda, men några uttrycker att den var 

jobbig och svår att förstå, bristfällig och brysk. En mamma berättar att hon känt sig dum då 

hon inte riktigt förstod råden. En större lyhördhet hos personalen, om sådant som upplevs som 

problematiskt, efterfrågas av mödrarna. 

”Alldeles för brysk och hårdhänt! Ingen positiv upplevelse.” 

Inkonsekvent vård 

Att få många olika motstridiga råd, är ytterligare något som återkommer genomgående i 

svaren. Detta skapar stor förvirring och missnöje hos mödrarna. En mamma sammanfattar det 

som inkonsekvent vård. Det finns en uttalad önskan om en gemensam grund där all personal 

säger och råder lika. 

”Jag blev totalsplittrad av alla olika idéer och förslag och folk som petade och 

drog i mig och mina bröst och mitt barn.” 

 

”Tre olika barnmorskor gav mig tre olika råd om hur jag skulle amma. 

Problemet var bara att deras råd gick mot varandra, vilket gjorde att jag bara 

blev förvirrad.” 

 

”Oklart vad som egentligen gällde.” 

Bättre tillgänglighet 

Personal på BB beskrivs, av missnöjda mödrar, som bland annat otillgängliga. En frustration 

över att BB-på-väg inte alltid kommer på hembesök uttrycks, vilket också visar på bristande 

tillgänglighet. Många är nöjda med det stöd som Amningsmottagningen har att erbjuda, men 

även här kunde tillgängligheten vara bättre tycker några mödrar, som beskriver nackdelen 

med att mottagningen är stängd på helger och tidvis svåra att nå även under övriga tider. 

”Man kan bara få hjälp när de har tid och möjlighet.” 

 

Några har lämnat meddelanden på telefonsvarare utan att få någon återkoppling. 
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”De ringde aldrig tillbaka.” 

 

Vissa har bara fått telefonkontakt och upplever att det inte är tillräckligt. Mödrarna önskar 

direkt svar i telefonen och snabbare hjälp. 

DISKUSSION 

Majoriteten av mödrarna (n≈1000) är nöjda med vården i samband med barnafödande. Ett 

antal mödrar har dock uttryckt missnöje, och fritextsvaren som framförallt rör detta har 

analyserats och delats in i kategorierna: se individen, större tillit-mindre styrning, brister i 

rutiner och miljö, bristande information och stöd. Vikten av att bli bemött på en individuell 

nivå poängteras av mödrarna. BB har av vissa mödrar upplevts som en förvaringsplats med 

otillgänglig personal. Även papporna har, enligt mödrarna, känt sig osedda och utelämnade. 

Mödrarna önskar en större tillit av personalen om deras egen omsorgsförmåga av sitt barn. 

Några har känt sig ifrågasatta och ”överkörda” och efterfrågar mer respekt för egna önskemål. 

Brister i rutiner och miljö uttrycks, och mödrarna har upplevt ett ostrukturerat arbetssätt med 

dålig personalkontinuitet, vilket skapat stress och förvirring. Många har upplevt bristande 

information och stöd, framförallt avseende amning. För lite, obefintlig eller felaktig 

information och stöd uttrycks. Vården beskrivs som inkonsekvent med många olika, ofta 

motstridiga, råd. Slutligen upplevs bristande tillgänglighet bland annat på grund av att BB-på- 

väg inte alltid har möjlighet att göra hembesök, samt att Amningsmottagningen har stängt på 

helger och ibland är svåra att nå även under andra tider. 

Resultatdiskussion 

Se individen 

Många mödrar har upplevt att de inte har blivit bemötta som individer när de har efterfrågat 

hjälp med exempelvis amning, något som stöds av bland annat Berg och Lundgren (2010) 

som menar att fokus ska ligga på kvinnan och hennes familj, och att förhoppningen är att alla 

kvinnor ska få stöd i amning utifrån sina förutsättningar och personliga behov. Mödrarna 

upplever även att deras partner inte har blivit sedd och bekräftad. Att inte bli lyssnad på som 

person gör att mödrarna upplever brist på respekt och att deras frågor eller åsikter inte är av 

värde. Några har fått ett bemötande som bidragit till en känsla av att göra fel och vara i vägen. 

På grund av bland annat stress känner sig mödrarna utelämnade och bortglömda. Vidare 

beskriver de att de har bemötts av otrevlig, ointresserad och nonchalant personal som varit 
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oförstående och gett för snabb hjälp. Dessa resultat kan jämföras med Persson et al., (2011) 

som i sin studie har kommit fram till att vårdpersonalens attityd gentemot de nyblivna 

föräldrarna behöver diskuteras kontinuerligt. Utbildning av personal bör ske fortlöpande för 

att dessa ska kunna stötta och kommunicera med föräldrar på ett bra sätt, samt tillgodose 

deras individuella behov. Manhire, Hagan och Floyd (2007) beskriver även dem vikten av att 

personal är professionell med förmåga att lyssna in och förstå mödrars behov och respons på 

tidig amningsrådgivning. Utbildning för vårdpersonal måste bland annat ge kunskap om hur 

rådgivande kommunikation bör se ut, med exempelvis motiverande samtalsmetodik (MI) som 

grund.  

 

I resultatet framkommer att några mödrar har blivit hemskickade tidigare än de önskat på 

grund av platsbrist. Kort vårdtid på sjukhus efter förlossning blir allt vanligare och det råder 

delade meningar om huruvida detta påverkar amning. Heck et al., (2003) menar att tidig 

hemgång, under 48 timmar, bidrar till en något ökad risk att avsluta amningen tidigare än de 

mödrar som stannat längre på sjukhus. I Waldenström och Aarts (2004) studie sågs däremot 

ingen signifikant skillnad avseende amningsduration, mellan de mödrar som gick hem ett 

dygn eller sex dygn efter förlossningen. Som hjälp att identifiera mödrar som ligger i 

riskzonen för att sluta amma under de första veckorna, kan ett mätinstrument 

(BAS=breastfeeding assessment score) användas. Dessa mödrar kan vara behjälpta av extra 

amningsstöd för att förlänga durationen. Mercer, Teasley, Hopkinson, McPherson, Simon och 

Hall (2010) har testat mätinstrumentet som visat sig fungera väl för att identifiera kvinnor 

som förväntas avbryta amningen tidigt.  

Större tillit – mindre styrning 

Mödrar har ibland upplevt att personalen inte litar på att de kan ta hand om sitt nyfödda barn, 

vilket har gjort dem osäkra och nedstämda. De önskar mer respekt av personalen samt större 

tilltro till den egna omsorgsförmågan. Enligt Redshaw och Henderson (2012) är ett av flera 

problem i amningsrådgivning att vårdpersonal har en mästrande attityd. De menar även att 

personal, i arbetet med amningsstöd, alltid ska respektera mödrars egen integritet. När 

vårdpersonal använder sig av för mycket hands-on teknik kan mammans självförtroende 

undermineras.  

 

Resultatet visar att mödrar upplever sig styrda och ibland ”överkörda” av personal. Många 

beskriver just att personal använder hands-on teknik i alltför stor utsträckning, vilket upplevs 
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som negativt. Weimers, Svensson, Dumas, Navér och Wahlberg (2006) har i en studie 

undersökt mödrars upplevelse av hands-on teknik. Mödrarna tyckte inte tekniken var till 

någon hjälp och beskrev den som obehaglig, mest på grund av att den kom oväntat och utan 

förklaring av personalen. Vårdpersonal rekommenderas reflektera över sitt arbetssätt i 

amningsrådgivning och fundera över alternativa metoder som exempelvis demonstration med 

docka och tygbröst. I en annan studie av Ingram, Johnson och Greenwood (2002) har hands-

off teknik i rådgivningen under den tidiga postnatala tiden visat sig vara bra. Mödrarna får 

istället hjälp med att själva lägga sitt barn rätt till bröstet, vilket bland annat har visat sig öka 

amningsfrekvensen. 

Brister i rutiner och miljö 

Arbetet på BB beskrivs av mödrarna som ostrukturerat med olika information beroende på 

vem som ger den, samt bristande kommunikation mellan personal och mellan avdelningar. 

Mödrar som gjort kejsarsnitt upplever det mycket stressande att vara ifrån sitt barn under 

tiden på uppvakningsavdelningen. Dessa resultat överensstämmer med Elliott-Carter och 

Harper (2012) som menar att det finns flera fördelar med att mor och barn får vara 

tillsammans direkt efter förlossningen. Bland annat påverkas amning och interaktion mellan 

mor och barn positivt. En studie där mödrarna fick ha sina barn hos sig direkt efter 

kejsarsnittet fick ett positivt utfall. Både mödrarna och vårdpersonalen upplevde denna typ av 

vård som mycket fördelaktig. Detta känns angeläget eftersom Chalmers, Kazzorowski, 

Darling, Heaman, Fell, O´Brian och Lee (2010) har sett att kvinnor som har förlösts med 

kejsarsnitt ammar i mindre utsträckning månaderna efter förlossningen än de som förlösts 

vaginalt. Carfoot, Williamson och Dickson (2003) menar att tidig hud-mot-hud kontakt 

mellan mor och barn är positivt för den första amningen samt amningsdurationen. Chalmers et 

al., (2010) menar att mödrar som genomgått kejsarsnitt har mindre kontakt med sitt barn 

direkt efter förlossningen och därför får sämre förutsättningar för tidig amning.  

 

Vidare har mödrarna upplevt BB som en förvaringsplats och uttrycker missnöje över att det är 

kostsamt för partnern att stanna kvar, och att det ibland inte ens varit möjligt på grund av 

platsbrist. Persson et al., (2011) och Ekström, Widström och Nissen (2003) menar att det är 

viktigt att förstå faderns roll och betydelsen av att han kan vara med på BB för att övriga 

familjen ska må bra. De mödrar som upplever stöd från sin familj har bättre förmåga att klara 

sig igenom initiala amningsproblem (Redshaw & Henderson, 2012). En välfungerande 
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amning ses oftare hos kvinnor som har en stödjande, uppmuntrande partner och är positivt för 

amningsduration (Ingram, Johnson & Greenwood, 2002). 

 

Mödrarna i resultatet har upplevt brister i miljön med exempelvis små obekväma rum, inte 

lämpliga för vård av två patienter då sänglampa och avskärmning mellan sängarna saknas. 

McInnes och Chambers (2008) beskriver att mödrar upplever svårigheter att amma om de inte 

får vara ifred, och att BB ofta inte är en miljö som gynnar ostörd amning.  

Ett stort problem som flera mödrar upplevt är dålig personalkontinuitet, något som skapar 

förvirring och svårighet att få en relation och känsla av förtroende. Redshaw och Henderson 

(2012) menar att det är ett stort problem när tid inte finns att skapa en bra relation mellan 

mamma och personal. 

Bristande information och stöd                                                                                                           

Resultatet pekar på brister då det är vanligt att mödrar får olika råd av vårdpersonal, vilket 

leder till stor förvirring och missnöje. Flera mödrar uttrycker tydligt en stark önskan att 

personalen ska vara konsekvent och ha en gemensam grund. Att arbeta efter UNICEF:s och 

WHO:s Tio steg för en lyckad amning har visat sig öka förutsättningar för mödrar att börja 

amma. Metoden innefattar bland annat att det ska finnas en skriven handlingsplan som hjälp 

till att främja och stödja amning, att alla mödrar ska få grundkunskaper om amning och vid 

behov ytterligare stöd och hjälp (Kylberg et al., 2009). 

 

Någon uttrycker också behov av föräldrautbildning angående mer amningsinformation och 

vad som gäller den första tiden efter förlossningen, vilket styrks av Kylberg et al., (2009) som 

menar att amningsarbetet bör påbörjas redan på mödrahälsovården. Rudman och 

Waldenström (2007) understryker att vården måste diskuteras och syftet med post partum-

vården tydliggöras. Även föreliggande studies resultat pekar på detta då mödrar upplever att 

de fått otillräcklig, obefintlig och ibland felaktig information. Sikorski, Renfrew, Pindoria och 

Wade (2003) menar att mödrar som får extra stöd av personal den första tiden efter 

förlossningen ammar längre. 

 

Mödrarna önskar en större lyhördhet för egna tankar och behov och vissa är besvikna över att 

fokus ligger på barnets näringsintag, vid exempelvis låg födelsevikt, med tillmatning som 

åtgärd. Bolton, Chow, Benton och Olson (2009) har funnit att mödrar vars barn fått 
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mjölkersättning första dagen efter förlossningen tenderar att avsluta amningen tidigare än 

mödrar till barn som inte fått tidig tillmatning. 

Tillämpat folkhälsoarbete 

Bronfenbrenners modell kan användas inom hälso- och sjukvården, till exempel i samband 

med barnafödande. På makronivå styr grundläggande lagar och förordningar utbudet av vård 

post partum. På exosystemnivå handlar det om hur verksamheten är organiserad och fungerar 

inom Landstinget. Mesosystemet handlar om relationen mellan sjukvården och familjerna och 

samverkan mellan exempelvis sjukhus, mödra- och barnhälsovård. Mikrosystemet avser 

resurser, kompetens och vårdarbetets inriktning. 

 

Resultatet av studien visar att förbättringar skulle behöva göras på samtliga nivåer inom det 

studerade området. På makronivå skulle det innebära att regler, vanor och tankesätt sågs över, 

bland annat eftersom flera mödrar angett att de blivit hemskickade mot sin vilja och att BB-

på-väg inte kunnat göra alla hembesök som efterfrågats, vilket även indikerar knappa resurser. 

Detta tyder på att syftet med vården behöver tydliggöras och att familjer ofta behöver få ett 

bättre stöd. 

 

Även på exonivå, som i detta fall handlar om hur vården är organiserad, bör förbättringar 

göras då många mödrar upplever att vården är ostrukturerad med brister i bland annat rutiner 

och kommunikation. Stressad, otillgänglig personal har lett till att mödrar känt sig bortglömda 

och övergivna, och vissa har slutat amma tidigt på grund av dålig start, vilket också kan 

härledas till brister på exonivå.  

 

Vård på mesonivå, exempelvis samverkan mellan mödravård, sjukhus och barnhälsovård visar 

på förbättringsbehov, bland annat för att göra mödrarna bättre förberedda på amning. På 

mikronivå handlar det till exempel om att personalen bör få likvärdig kompetens och bli bättre 

på att bemöta, lyssna på och stödja nyblivna mödrar, något som brister enligt resultatet. 

Metoddiskussion 

En svaghet i föreliggande arbete kan vara generaliserbarheten, då urvalet inte skett 

slumpmässigt. Kännedom om vilka kvinnor som valt att medverka och på vilka grunder 

saknas, och förmodligen är de cirka 1000 kvinnor som medverkat i studien, under 2011, inte 

representativa för de flesta nyförlösta kvinnor på sjukhuset. Endast 30 procent av alla mödrar 
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som fött barn på sjukhuset under 2011 har uppgett intresse att medverka, vilket tyder på att 

alla inte kan ha blivit tillfrågande. På grund av det kan det vara svårt att uttala sig generellt 

om hur mödrar upplever vården i samband med barnafödande. Mödrarna skulle behärska 

svenska vilket har uteslutit en del kvinnor. Eftersom mödrarna själva får välja vilka frågor de 

vill besvara kan det dessutom vara så att resultatet kan vara något missvisande. Då de flesta 

fritextfrågor rör missnöje och förslag till förbättring läggs fokus på det som inte fungerar, 

trots att svaren på de utvalda bundna frågorna visar att majoriteten är nöjd. 

 

Analysarbetet var inte helt enkelt, bland annat eftersom författaren inte själv utformat 

frågorna. En fördel är dock att risken för att resultatet ”färgas” av författaren minskar på 

grund av detta (Lundman & Graneheim, 2008). Antal respondenter varierade mycket både på 

envals- och fritextfrågorna. Svaren var ibland korta och kondenserade medan andra var långa, 

utförliga och innehöll mycket information. Mödrarna uttryckte ibland att de tyckte frågorna 

var konstigt formulerade och svåra att förstå, vilket författaren instämmer i. En del frågor var 

lika varandra vilket ledde till att mödrarna ibland redan svarat i tidigare fråga och därför 

troligen hoppade över att svara på andra. Andra orsaker till varierande respons skulle kunna 

vara det stora antalet frågor i huvudenkäten (171), svårighet att förstå frågor eller att 

erfarenhet och åsikt saknades. Det stora antalet frågor kan även eventuellt bidra till färre 

studiedeltagare. I materialet framgick inte vilken mamma som svarade vad, varför de inte har 

kunnat presenteras som numrerade respondenter i citaten. En studie har visat att enkäter som 

exempelvis skickas ut via e-post tenderar att få mer varierade svar, än frågor som ställs under 

intervjuer, då respondenten lättare uttrycker starka åsikter i skrift (Crow, Gage, Hampson, 

Hart, Kimber, Storey & Thomas, 2003). En svårighet med webbaserade enkäter är att 

inkludera de som inte talar svenska. 

 

Författaren har under arbetets gång tagit hjälp av handledare och av andra studenter under 

grupphandledning för att granska koder och kategorier så att de överensstämmer med textens 

innehåll, att benämningarna verkar rimliga och tolkningen trovärdig. På detta sätt ökar 

resultatets tillförlitlighet. Genom att presentera citat i resultatet ges läsaren möjlighet att 

bedöma giltighet (Lundman & Graneheim, 2008). En viss förförståelse finns, men då 

författaren inte har någon direkt egen erfarenhet av negativa upplevelser bör detta inte ha 

påverkat resultatet av betydelse. Att bli sedd som individ, ges större tillit till den egna 

förmågan och mindre styrning, bör i viss mån kunna överföras till andra grupper i olika 
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vårdsammanhang. Detsamma gäller för bristande rutiner och information med exempelvis 

ostrukturerat arbetssätt, svårigheter att känna förtroende och inkonsekvent vård. 

Vidare forskning 

Flera undersökningar behövs, och gärna där samtliga mödrar, även icke svensktalande och de 

som inte har tillgång till e-post, ingår i urvalet för att kunna göra mer generella uttalanden. 

Intressant vore att göra en kvantitativ studie för att bland annat undersöka samband och 

skillnader mellan hur nöjda mödrar är med vård och amningsstöd beroende på olika faktorer 

såsom ålder, förstagång- eller flerbarnsmödrar, förlossningssätt, tidig eller sen hemgång efter 

förlossning.  

Praktisk betydelse 

Resultatet av arbetet är viktigt för att vårdpersonal ska få en bättre förståelse för hur mödrar 

upplever vården, för att kunna göra förbättringar i sitt sätt att arbeta. Resultatet pekar på att 

både organisatoriska och individuella förbättringar, i exempelvis bemötande, bör göras. 

Genom kunskap om den viktiga roll personalen har kan förutsättningen för en bra 

amningsstart förbättras, och på sikt även folkhälsan. 

Slutsats 

Trots att majoriteten av mödrarna var nöjda med vården den första tiden efter förlossningen, 

visade de öppna svaren att det finns flera områden som skulle behöva förbättras, bland annat 

efterfrågas mer individualiserad vård. 
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BILAGA 1 

Tabell 1-4 visar de bundna envalsfrågorna med svar i antal och procent. 

 

Tabell 1. Frågor ja, nej, vet ej/kan inte svara 

Frågor Ja Nej Vet ej/ Kan inte svara 

Ammat barnet direkt efter förlossning 

(n=1051) 

 

n=944 

90 % 

n=101 

10 % 

n=6 

1 % 

Info om handmjölkning i samband med 

amningsrådgivning 

(n=1024) 

 

n=311 

30 % 

n=609 

59 % 

n=104 

10 % 

Önskan att stanna på BB efter förlossning 

(n=207 

 

n=14 

7 % 

n= 77 

86 % 

n=16 

8 % 

Sökt kontakt med Amningsmottagningen 

(n=1051) 

 

n=92 

9 % 

n=952 

91 % 

n=7 

1 % 
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Tabell 2. Frågor mycket nöjd/nöjd, mindre nöjd/missnöjd, vet ej/kan inte svara 

Frågor Mycket 

nöjd/Nöjd 

Mindre 

nöjd/Missnöjd 

Vet ej/ Kan inte svara 

Upplevelse av partners nöjdhet med 

delaktighet under förlossning 

(n=980) 

 

n=938 

96 %  

n=18 

2 % 

n=24 

2 % 

Info och stöd avseende amning på 

förlossningsavdelningen 

(n=207) 

 

n=174 

84 % 

n=20 

9 % 

n=13 

6 % 

Bemötande på BB 

(n=818) 

 

n=671 

82 % 

n=121 

15 % 

n=26 

3 % 

Info och stöd avseende amning på 

BB 

(n=818) 

 

n=627 

77 % 

n=135 

16 % 

n=56 

7 % 

Upplevelse av partners nöjdhet med 

stöd och info på BB 

(n=817) 

 

n=668 

82 % 

n=70 

9 % 

n=79 

10 % 

Bemötande av BB-på-väg 

(n=928) 

 

n=882 

96 % 

n=34 

4 % 

n=12 

1 % 

Rådgivning av BB-på-väg 

(n=928) 

 

n = 880 

94 % 

n =20 

2 % 

n = 28 

3 % 

Tillgänglighet till 

Amningsmottagningen 

(n=92) 

 

n=72 

78 % 

n=18 

20 % 

n=2 

2 % 

Stöd av Amningsmottagningen 

(n=92) 

 

n=77 

84 % 

n=11 

12 % 

n=4 

4 % 
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Tabell 3. Fråga tidpunkt för utskrivning efter förlossningen 

Fråga 6-12 h 12-24 h 25-48 h 49-72 h Efter 72 h 

Tid för hemgång efter 

förlossning 

(n=1025) 

 

n=207 

20 % 

n=276 

27 % 

n=266 

26 % 

n=144 

14 % 

n=132 

13 % 

 

 

Tabell 4. Fråga upplevelse av trygghet vid utskrivning 

Fråga Mycket trygg/ Trygg Mindre trygg/ Otrygg 

Upplevelse av trygghet vid hemgång direkt från 

förlossningsavdelningen 

(n=207) 

 

n=198 

95 % 

n=9 

4 % 
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BILAGA 2 

Tabell 1. Sammanställning av fritextfrågorna vars svar redovisas i resultatet 

Fråga 

nr. 

Fråga 

114 

(n=17) 

Beskriv varför din partner inte är nöjd över möjligheterna att vara delaktig i förlossningen. Hur kan 

det förbättras? 

116 

(n=97) 

Vår ambition är att barnet skall ammas under första levnadstimmarna. På vilket sätt hade vi kunnat 

hjälpa dig bättre? 

128 

(n=9) 

Beskriv varför du inte kände dig trygg då du gick hem (från förlossningsavdelningen). 

132 

(n=17) 

Beskriv varför du inte är nöjd med den information och det stöd du fått angående amning på 

förlossningsavdelningen. På vilket sätt kan den bli bättre? 

134 

(n=257) 

Beskriv hur du upplevde rådgivningen om handmjölkning. 

139 

(n=116) 

Beskriv varför du inte är nöjd med bemötandet på BB-avdelningen. På vilket sätt kan det bli bättre? 

144 

(n=125) 

Beskriv varför du inte är nöjd med den information och det stöd du fått angående amning på BB-

avdelningen. På vilket sätt kan den bli bättre? 

152 

(n=51) 

Beskriv varför din partner/anhörig inte är nöjd med möjligheten att vara delaktig i din och barnets 

vård på BB. 

158 

(n=33) 

Beskriv varför du inte är nöjd med bemötandet du fick i kontakten med BB-på-väg. 

160 

(n=18) 

Precisera gärna vad i rådgivningen som är bra och vad som kan bli bättre (BB-på-väg). 

168 

(n=16) 

Beskriv varför du inte är nöjd med tillgängligheten till Amningsmottagningen. På vilket sätt kan det 

bli bättre? 

170 

(n=3) 

Beskriv varför du inte är nöjd med stödet på Amningsmottagningen. På vilket sätt kan det bli bättre? 

 


