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Sammanfattning 

Bakgrund: Amning har många viktiga fördelar som minskad dödlighet bland för tidigt födda 

barn, minskad barnadödlighet av gastrointestinala och respiratoriska orsaker, minskade 

urinproblem, öroninfektioner och färre atopiska sjukdomar. Amning kan även bidra till att 

minska risken för bröstcancer hos den ammande kvinnan. Kvinnor kan ha olika upplevelser 

av amning. En del kvinnor kan uppleva en stark bindning med sitt barn och känna amningen 

som något fantastiskt. För vissa kvinnor innebär amningen mycket oro och problem. Stöd 

med amningen kan ofta vara en viktig faktor för lyckad amning. Amningsfrekvensen har 

varierat historiskt. 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av amning. 

Metod: Studien hade en kvantitativ design och var en del av en prospektiv longitudinell 

kohortstudie i Västernorrland i Sverige där tre förlossningssjukhus ingick. Analyser har gjorts 

genom Pearson Chi square test och Fisher´s exakta test. Data kom från tre frågeformulär.  

Resultat: Det var 763 kvinnor som ingick i studien. Av dessa var det 448 kvinnor (58,8%) 

som hade en mycket positiv/positiv amningsupplevelse. Dessa kvinnor var oftare 

omföderskor (p=<0,001), 30 år och äldre (p=<0,01), hade högre utbildningsnivå (p=<0,01) 

och hade fått tillräckligt med information om amning på BB (p=<0,01).  

Slutsats: Information om amning på BB var viktigt för en positiv amningsperiod och bör 

läggas vikt på under BB-tiden. Extra fokus bör läggas på förstföderskor, yngre kvinnor och 

de med lägre utbildningsnivå för att öka möjligheten för dessa att få en positiv 

amningsupplevelse. 

 

Nyckelord: amning, barnmorska, stöd, upplevelse. 
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Abstract 

Background: Breastfeeding has many important benefits like decreased mortality among 

preterm babies, less mortality caused by gastrointestinal and respiratory diseases, less urine 

problems, ear infections and less atopic diseases. Breastfeeding can contribute to decrease the 

risk of breast cancer for the breastfeeding woman. Women can have different experiences of 

breastfeeding. Some women can experience strong connection with their baby and experience 

breastfeeding as something wonderful. For some women breastfeeding includes a lot of 

worry and problems. Support with breastfeeding is often an important factor for successful 

breastfeeding. Frequency of breastfeeding has varied historically.  

Objective: The objective with this study was to highlight women’s experiences of 

breastfeeding. 

Method: The study had a quantitative design and was a part of a prospective longitudinal 

cohort study in Västernorrland in Sweden where three maternity hospitals were included. 

Analyses have been made by Pearson Chi square test and Fisher´s exact test. The data came 

from three questionnaires.  

Results: The study included 763 women. Of these women there were 448 (58,8%) who had a 

very positive/positive breastfeeding experience. These women were more often repeat 

mothers (p= <0,001), 30 years and older (p=<0,01), had higher level of education (p=<0,01) 

and had received enough information about breastfeeding at the birth center after the birth 

(p=<0,01). 

Conclusion: Information about breastfeeding at birth centers was important for a positive 

breastfeeding experience and should be a priority during the postnatal stay. First time 

mother´s, younger women and women with lower education level should be given more focus 

for increasing their chances for a more positive breastfeeding experience.  

 

Keywords: breastfeeding, experience, midwifery, social support. 
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Inledning 

Som författare till denna studie har valet att skriva om amning gjorts för att amning väcker 

mycket diskussion och frågor från blivande och nyblivna föräldrar. Som blivande barnmorska 

ger denna studie en ökad kunskap om amning då amning är en stor och viktig del av 

barnmorskans arbete. Min uppfattning om amning är att ammande kvinnor kan behöva 

mycket stöd från kompetent personal för att få en mer positiv amningsupplevelse. Amning är 

både något fantastiskt och naturligt för många men kan också innebära oro och problem för 

vissa föräldrar.  

 

Bakgrund 

Historiskt perspektiv på amning i Sverige  

I slutet av 1800-talet i Sverige blev amningen en del i den disciplinerade moderna 

spädbarnsvården som drevs av barnläkare som även förespråkade att hålla distans mellan 

förälder och barn. Redan i vaggan skulle barnet börja uppfostras. Barnet skulle lära sig att 

lyda, vara tålmodiga och inte vara för krävande. En bra start på uppfostran var att vänja 

barnet att inte få amma när det själv ville. De medicinska motiven att reglera amningen var 

att matspjälkningssystemet och barnets omogna nervsystem mådde bäst av regelbunden 

amning, att ligga ifred och själva större delen av dygnet (Svensson & Nordgren, s.20, 2002). 

På 1930-talet började förlossningarna ske på sjukhus. Mamma och barn skildes direkt efter 

förlossningen och barnet låg i stora barnsalar. Amningen skedde på bestämda tider 20 minuter 

per gång, fem till sex måltider per dygn med nattvila. Det blev svårt för mammorna att hålla 

mjölkproduktionen igång med så få och korta amningstillfällen. På den tiden fanns inte 

modersmjölkersättning utan de fick själva röra ihop tillägg av komjölk, vatten, socker och 

salt och ibland mjöl eller grynavkok (Svensson & Nordgren, s.21-22, 2002; Kylberg, 

Westlund & Zwedberg, s.11-12, 2009).  

I början av 1970-talet ammades sex procent av barnen som var ett halvår gamla. Amningen 

fick en uppåtstigande vändning och barnets individuella behov uppmärksammades. 

Amningshjälpen, en ideell organisation av kvinnor som själva haft svårt att amma under de 

strikta reglerna, bildades då kvinnorna började intressera sig för amningen. De ville ge den 
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mest näringsrika, miljövänliga och naturliga kosten till sina barn. Amningshjälpen grundades 

på egna erfarenheter, insikter och barnets behov (Svensson & Nordgren, s.24-25, 2002).  

År 1974 började barnet ses som en egen individ och inte som ett paket, vikten av den tidiga 

hud-mot-hud kontakten började prioriteras. Det blev viktigt att vården arbetade positivt för 

bindningen mellan mor och barn (Höjeberg, s.295, 2011; Svensson & Nordgren, s.26, 2002). 

Under 1980-talet ändrades vårdrutinerna på grund av upptäckten att det var negativt för 

anknytningen och amningen att separera mor och barn efter födseln. Mor och barn fick nu 

vara tillsammans efter födelsen (Berg, Calais & Dahlberg, 2011; Svensson & Nordgren, s.26, 

2002).  

Amningsfrekvensen i Sverige idag är hög internationellt sett men sjunkande. År 2010 

ammades 63 procent helt eller delvis vid sex månaders ålder jämfört med 72 procent år 2004. 

År 2010 ammades 34 procent vid nio månaders ålder och vid ett års ålder ammades 16 

procent (Socialstyrelsen, s. 8,13, 2012).  

Socialstyrelsen (2012) visar statistik över amning i Sverige. Denna statistik visade att andel 

ammade barn (både hel och delamning) i Västernorrland år 2010 var vid två månader 86,8 

procent, vid fyra månader 73,3 procent, vid sex månader 61,7 procent, vid nio månader 32,1 

procent och vid ett år 13,2 procent. Stockholm och Uppsala visade högst andel ammade barn. 

Halland och Västmanland visade lägst andel ammade barn. I Stockholm ammades 68,9 

procent av barnen vid sex månaders ålder och 55,3 procent i Halland vid samma ålder jämfört 

med 62,5 procent i hela riket (Socialstyrelsen, s.27, 2012). 

 

Amningsfysiologi 

Hormonnivåerna av progesteron och östrogen sjunker snabbt direkt efter förlossningen när 

moderkakan föds fram. Då ökar det mjölkbildande hormonet prolaktin som sätter igång 

mjölkproduktionen. Därefter styrs mjölkproduktionen av att prolaktin frisätts vid tömning av 

mjölken. Den högsta nivån av prolaktin kommer efter cirka 45 minuter efter förlossningen. Ju 

tidigare och oftare amningen sker desto mer ökar mängden mjölk. Om brösten inte töms 

sjunker prolaktinnivån snabbt och efter en vecka är de på samma nivå som innan graviditeten. 

När barnet stimulerar bröstet genom sugning och beröring stimuleras receptorer som 

aktiverar utdrivningsprocessen och mjölken börjar rinna ut. Inom en minut stiger hormonet 
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oxytocin och ligger kvar på den höga nivån så länge stimuleringen fortsätter. Efter avslutad 

stimulering börjar det sjunka inom sex minuter. Rädsla, stress och smärta frisätter adrenalin 

och noradrenalin som kan blockera oxytocinet och hindra utdrivningsprocessen (Wallin, 

2007). Beröring, värme och doft stimulerar oxytocin genom hud mot hud kontakt vilket höjer 

temperaturen på bröstet och därmed värmer det nyfödda barnet. Oxytocin motverkar oro och 

ökar välbefinnandet (Moore, Anderson, & Bergman, 2007).  

Bröstmjölken innehåller protein, immunglobuliner och antikroppar, vitaminer och mineraler, 

fett och laktos. Sammansättningen kan variera från början av amningsperioden till senare och 

även under dygnet och amningstillfället. Den första mjölken som mamman producerar kallas 

råmjölk och är mer proteinrik (Kyhlberg, 2009, s.469).  

 

Amningens betydelse 

Amning har både korta och långsiktiga fördelar och hälsovinster. Tidiga fördelar är bland 

annat minskad dödlighet bland för tidigt födda barn, minskad barnadödlighet av 

gastrointestinala och respiratoriska orsaker, minskade urinproblem, öroninfektioner och färre 

atopiska sjukdomar. Amning har också samband med en högre kognitiv utveckling hos 

framför allt för tidigt födda barn. Det finns även forskning som visar att amning har 

långsiktigt gynnsamma effekter för barnets hjärta och kärl (Sikorski, Renfrew, Pindoria & 

Wade, 2003). Amning minkar risken för övervikt, diabetes typ I och II, hjärt- och 

kärlsjukdomar senare i livet hos barnet. För mamman minskar även risken för bröstcancer 

och vinsten för både mor och barn är att bindningen stärks (Hannula, Kaunonen & Tarkka, 

2008).  

Rekommendationen enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, s.14, 2012) och 

Världshälsoorganissationen (WHO) (WHO, 2012) idag är att amma fullt i sex månader och 

sen introducera komplement till bröstmjölken (Sikorski et al. 2003).  

Enbart bröstmjölk till barnet är fullgott. Socialstyrelsen (2012, s.14) skriver: 

"Den första tiden är bröstmjölken barnets bästa näring. De flesta barn klarar 

sig utmärkt på enbart bröstmjölk de första sex månaderna av sitt liv. Från 

ungefär sex månader bör amningen av näringsmässiga skäl kompletteras 

med annan föda, men det är fördelaktigt om bröstmjölken utgör en del av 

kosten under hela första levnadsåret eller längre."  
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Upplevelser av amning  

I en retrospektiv fall-kontrollerad australiensk studie av Hegney, Fallon och O´Brien (2008), 

där 40 kvinnor deltog, beskrivs att många kvinnor upplevde att amningen var en viktig del i 

den känslomässiga bindningen till barnet, att amningen skapade en unik kontakt. 

Beslutsamhet, optimism och uthållighet var egenskaper som kunde bidra till en positiv 

amningsperiod (Hegney et al., 2008). Lamontagne, Hamelin och St-Pierre (2008) skriver i en 

deskriptiv studie från Canada att kontakten och närheten med barnet som amningen gav samt 

att tänka på andra fördelar med amning kunde ge ökad motivation till att fortsätta amma 

(Lamontagne et al. 2008).   

Studier har visat att många kvinnor trodde att amning var en lättsam och naturlig uppgift som 

de lätt skulle bemästra från start. Vissa kvinnor kunde uppleva att de hade haft orealistiska 

förväntningar angående amning under graviditeten.  Vissa kvinnor var inte förberedda på att 

de kunde uppleva svårigheter med amningen som till exempel med såriga bröstvårtor, 

problem med att lägga till barnet, svårigheter med mjölktillgången och barnets viktuppgång. 

En del kvinnor upplevde ledsamhet över sin amning och att amningsperioden var fylld med 

svårigheter och oro (Hegney et al. 2008; Lamontagne et al., 2008).  

Graffy och Taylor (2005) skriver i en kvalitativ enkätstudie med 720 deltagare att vissa 

kvinnor kände sig oförberedda på vad amningen innebar. De hade önskat fått mer information 

om vad amning innebar med tanke på förväntningar, tidsbehov, obehag och problem. 

 

Amningsstöd 

Amningsstöd kan definieras som uppmuntran, information, förståelse och delaktighet i 

amningen från bland annat partnern, anhöriga och barnmorskan. Stöd definieras även som 

fysisk tillgänglighet, trygghet, bekräftelse, individuell och praktisk vägledning (Joanna 

Briggs Institute, 2012). 

Fortlöpande kontinuerligt stöd stärker moderns självkänsla och att ta till sig det nyfödda 

barnet (Ekström & Nissen, 2006). En finsk litteraturstudie av Hannula et al. (2008)  visade att 

amningsproblem ofta beror på lågt självförtroende och bristande stöd i amningen. Vårdgivare 

hade en stor roll att bidra till en positiv amningsupplevelse. Mammor fick individuell, 

handgriplig/fysisk och skriven information vid förlossningen på sjukhuset. Efter BB-tiden 
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erbjuds ofta telefonsamtal, hembesök och vissa mammor hade tillgång till 

amningsmottagning. Personalens amningsstöd hade stor effekt på amningsfrekvensen 

(Hannula et al, 2008).  

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) och 

Världshälsoorganisationen (UNICEF/WHO, s.3, 2009) har arbetat ut en strategi för lyckad 

amning som används på sjukhus i mer än 150 länder. Amningsfrekvensen påverkas positivt 

om personal använder sig av ”10 steg till lyckad amning”: 

 ”Att ha en skriven amningsstrategi/handlingsplan som rutinmässigt ska delges all 

hälsovårdpersonal. 

 Undervisa all berörd personal för att genomföra denna strategi. 

 Att informera alla gravida och nyblivna mammor om fördelar med amning och hur man 

upprätthåller amningen. 

 Uppmuntra till och stödjande av mammor att amma sitt nyfödda barn vid barnets första 

vakenhetsperiod efter förlossningen. 

 Visa mammor hur de ska amma och upprätthålla amningen även om de måste vara åtskilda 

från sitt barn. 

 Nyfödda barn ska inte ges mat eller dryck utöver bröstmjölk såvida det inte är medicinskt 

indikerat. 

 Praktisera samvård vilket innebär att låta mammor och barn vistas tillsammans dygnet runt. 

 Uppmuntra fri amning. 

 Att inte ge nyfödda ammande barn nappflaska eller tröstnapp. 

 Uppmuntra bildandet av amningshjälpgrupper och till sedvanlig kontakt med 

barnhälsovården vid utskrivningen från sjukhus”. 

                                                                                                                     (UNICEF/WHO, 2009).  

 

I en amerikansk översikts-artikel av Grassley (2010) framkom det att unga mammor ammade 

i mindre utsträckning än äldre mammor. Av unga mammor, under 20 år, var det 43 procent 

som började amma jämfört med 75 procent av mammor över 30 år som ammade. Tidiga 

erfarenheter av amning har visat ha stor betydelse för att börja och den fortsatta amningen. 

Olika stöd var viktigt för amningen som till exempel känslomässigt, informativt, 

instrumentellt och uppskattande stöd. Det var även viktigt med ett stödjande nätverk runt den 

ammande kvinnan och hon kunde behöva hjälp att etablera kontakt med människor runt 

omkring henne som kan stödja hennes amning. Det var viktigt att unga mödrar tidigt fick stöd 

från barnmorskan, sin egen mamma, fadern till barnet till exempel genom hjälp med 
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amningsteknik, information och uppmuntran. Unga mödrar hade ofta lite kunskap om amning 

och behövde mycket information efter förlossningen. Det var viktigt med tydlig information 

om fördelarna med amning som till exempel att det bidrar till mindre kostnad, bekvämlighet, 

bindning till barnet och att det är något unikt som bara de kan ge till sitt barn. Många unga 

mödrar ville att en barnmorska visade dem hur de ska amma barnet och att de stannade hos 

dem under de första amningsstunderna. Ett fungerande nätverk kring kvinnan upplevdes 

viktigt och att kontinuiteten i vården fungerar så att kvinnan får träffa samma vårdgivare så 

ofta som möjligt för att kunna individualisera vården och stödet. Det var även viktigt att 

förstå kvinnans egen upplevelse kring amning. Partnern behöver också information och det är 

viktigt att inkludera partnern i amningen och undervisningen för att denna ska kunna ge stöd 

till mamman (Grassley, 2010). 

Otillräcklig och motsägande information från olika vårdgivare är vanligt förekommande och 

upplevs frustrerande och många kvinnor blir mer osäkra (Grassley, 2010; Hannula et al, 2008; 

Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010; Graffy & Taylor, 2005). 

I en engelsk enkätstudie från 2010 med 2966 kvinnliga deltagare visade det sig att kvinnor 

som har deltagit i föräldrautbildning innan förlossningen ammade i större utsträckning än 

kvinnor som inte har gått föräldrautbildning. Kvinnor som fick praktisk hjälp, aktivt stöd och 

uppmuntran med amningen ammade i större utsträckning (Henderson & Redshaw, 2010). En 

litteraturstudie från Australien 2010 av Meedya, Fahy och Kable visar att de kvinnor som fick 

kontinuerligt stöd under förlossningen hade större sannolikhet att amma en till två månader 

efter förlossningen. De kvinnor som fick stöd från både privatpersoner och professionella 

vårdgivare förlängde amningstiden. Kvinnans attityd till amning influerades av hennes 

partner och sociala nätverk. Partnerns attityd och engagemang är viktigt då stöd från 

professionella ofta inte kan jämföras med det dagliga stödet paret i sig kan ge till varandra 

(Meedya et al. 2010). 

I en deskriptiv enkätstudie från Canada (2013) framkom det att stöd från partnern ger bättre 

självförtroende i amningen hos kvinnan. Stödet kunde innefatta hjälp med att lägga till 

barnet, ge kvinnan dryck och tilltugg under amningen samt att byta blöjor på barnet 

(Mannion, Hobbs, McDonald & Tough, 2013). 

Bäckström et al. (2010) skriver i en kvalitativ intervjustudie med nio kvinnor och fyra 

barnmorskor att kvinnorna tyckte att det är viktigt att barnmorskor bekräftar deras 
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individuella amningsupplevelse och att stödet uppskattas mer om det är individuellt anpassat. 

Ett individanpassat stöd gav ökat självförtroende och tillfredsställelse hos kvinnan. 

Självförtroendet ökade då barnmorskan observerade amningen och bekräftade att allt var 

normalt, både med amningen och barnet.  

 

Problemformulering 

Det finns mycket forskat inom ämnet amning, om dess fördelar och hälsovinster för både mor 

och barn men ändå har amningsfrekvensen sjunkit i Sverige. Denna studie har betydelse för 

att ge förståelse för hur kvinnor upplevde amningsperioden och vikten av stöd för den 

ammande kvinnan och därmed kunna bidra till att förlänga och förbättra amningsperioden.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av amning och det stöd de fick.  

Frågeställningar 

- Hur upplevde kvinnor amningsperioden? 

- Hur upplevde kvinnor amningen i förhållande till givet stöd och amningslängd? 

- Fanns det samband mellan förlossningssätt och sociodemografiska faktorer i 

förhållande till amningsupplevelsen? 

 

Metod 

Design 

Studien har en kvantitativ design och var en del av en prospektiv longitudinell kohortstudie. 

Den prospektiva longitudinella studien började med frågeställningar som sedan följdes upp 

framåt i tiden med datainsamling. En prospektiv studie skall ha minst två 

datainsamlingstillfällen och denna kohortstudie hade fyra datainsamlingstillfällen (Polit & 

Beck, s.225, 2008).  Under kohortstudien studerades en definierad grupp med icke-
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experimentell design över tid (Polit & Beck, s.722, 2008; Olsson & Sörensen, s.109-110, 

2011).  

En kvantitativ ansats kan väljas när en studie syftar till att undersöka hur många, hur ofta och 

hur vanligt ett fenomen är. Föreliggande studie startades med en litteratursökning i PubMed 

med sökorden: breastfeeding, midwifery, experience och social support. Dessa vetenskapliga 

artiklar har använts i bakgrund och diskussionsavsnitt. 

 

Population / Urval 

Gravida kvinnor som genomgick den rutinmässiga ultraljudsundersökningen i 

graviditetsvecka 17-18 och deras partner inbjöds till att delta i den prospektiva longitudinella 

kohortstudien som denna undersökning är en del av. Inkluderingen av kohorten skedde i 

Västernorrlands län under år 2007 (den 8 januari 2007 till den 8 januari 2008) och tre 

förlossningssjukhus ingick i upptagningsområdet. Det var 2347 kvinnor som bjöds in till 

studien.  Av dessa var det 1506 kvinnor som tackade ja till att delta i studien. 

Inklusionskriterierna för kohortstudien var ett normalt ultraljudsundersökningsfynd i 

graviditetsvecka 17-19 och kvinnor som behärskade det svenska språket. 

 

Instrument 

I kohortstudien delades frågeformulären ut vid fyra tidpunkter. Första formuläret delades ut 

vid rutinultraljudet graviditetsvecka 18 och 1212 kvinnor svarade. Det andra formuläret 

delades ut graviditetsvecka 32-34 och 1042 kvinnor svarade. Det tredje formuläret skickades 

ut två månader efter förlossningen och då svarade 936 kvinnor. På det sista formuläret som 

skickades ut ett år efter förlossningen svarade 763 kvinnor. Det var 763 kvinnor som svarade 

på alla fyra frågeformulären (Karlström, s.18, 2010). Frågeformulär tre skickades enbart till 

de kvinnor som besvarat något av formulären under graviditeten och frågeformulär fyra 

skickades bara till de kvinnor som svarat på de tre tidigare formulären. I detta arbete 

fokuserades på tre av dessa, det första som gavs till kvinnorna i graviditetsvecka 18, det 

tredje som gavs till kvinnorna 2 månader efter förlossningen och det fjärde som skickades till 
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kvinnan då barnet var cirka ett år. Urvalet identifierades från det fjärde frågeformuläret 

vartefter data från övriga frågeformulär inhämtades via koppling på kodnummer. 

Procedur 

Den beroende variabeln var hur amningsperioden upplevdes, från frågeformulär fyra vid ett 

år efter förlossningen och frågan ställdes  ”Hur upplevde du amningsperioden?” Det var fem 

svarsalternativ och de var ”mycket positivt, positivt, både positivt och negativt, negativt och 

mycket negativt”. Svarsalternativen mycket positivt och positivt dikotomiserades till positiv 

medan svarsalternativen både positivt och negativt, negativt och mycket negativt 

dikotomiserades till mindre positivt/negativt.  

De oberoende variablerna var de sociodemografiska bakgrundsfaktorerna ålder, civilstånd, 

ursprung, utbildningsnivå, tidigare barn och kom från det första frågeformuläret. Andra 

oberoende variabler hämtades från det tredje frågeformuläret och handlade om 

förlossningssätt, om kvinnan fått tillräckligt med information om amning, om kvinnan 

upplevde stöd från sin partner, sin mamma och från sin pappa. Vidare har variablerna upplevt 

stöd från sin partner, mamma och pappa samt hur länge de ammade sitt barn hämtats från det 

fjärde frågeformuläret. Frågorna om upplevt stöd hade fyra svarsalternativ som löd ”I mycket 

stor utsträckning, i stor utsträckning, i liten utsträckning, inte alls” vilka sedan 

dikotomiserades i ”i mycket stor/stor utsträckning” = Ja och ”i liten/inte alls” = Nej. Frågan 

om information om amning på BB var ställd ”Jag fick tillräcklig information om amning” 

med svarsalternativen ”instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer delvis, instämmer 

inte alls, ej fått information” och de dikotomiserades i två grupper ”instämmer helt/delvis och 

instämmer inte alls/ej fått information”.  

 

Analys  

Data har analyserats med beskrivande statistik såsom antal och procent. Chitvå test har 

använts och resultat presenteras i ett p-värde. Pearson chitvå är en korrelationsmätning av 

relationen mellan minst två olika variabler (Polit & Beck, s.737, 2008; Wahlgren, s.120, 

2008). P-värden under 0,05 bedömdes signifikanta (Olsson & Sörensen, s.252, 2011). Hur 

stor sannolikhet att slumpen haft betydelse visas med värdet p och p-värdet ger en 

uppfattning om hur trovärdigt resultatet är (Olsson & Sörensen, s.252, 2011).   
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Analyserna har gjorts i dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

version 20,0).   

 

Etiska överväganden 

Den prospektiva longitudinella kohortstudien där denna undersökning ingick i har fått etiskt 

godkännande av den regionala etikkommittén i Umeå D-nr 05- 134Ö. Kvinnorna deltog helt 

frivilligt i studien och kunde när som helst avbryta deltagandet. Vid bearbetning av data 

skedde en avidentifiering enligt personuppgiftslagen (SFS98;204). Detta utfördes då 

deltagarnas identitet skulle skyddas mot personlig kränkning.   

Vid bearbetning av data i detta arbete har all information varit avidentifierad och kodad. 

Ingen information om kvinnornas identitet har framkommit till författaren av detta arbete. 

 

 

 

 

Resultat 

Sociodemografisk bakgrundsfakta 

Det var 757 kvinnor (missing n=6) som svarade på vilket år de var födda i första formuläret 

och de var födda från år 1963 till år 1990 och där den största gruppen var födda år 1979 

(n=69) och därmed 28 år. 

Tabell 1 visar kvinnornas sociodemografiska bakgrund. Majoriteten av kvinnorna var i åldern 

25 till 35 år, födda i Sverige, var gifta eller sammanboende med sin partner, de flesta hade 

högskole-eller universitetsutbildning och de flesta av kvinnorna var omföderskor. 
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Tabell 1. Sociodemografisk bakgrundsfakta hos kvinnorna i graviditetsvecka 17-19 

samt förlossningssätt som blev aktuellt 

  n                % 

Ålder                                         

<25 år 100            (13,2) 

25-35 år 578            (76,4) 

>35 år 79              (10,4) 

 

Ursprung 

 

Sverige 724            (95,6) 

Annat 33              (4,4) 

 

Civilstånd 

 

Gift/sambo  

Särbo/ensamstånde/bor hos 

föräldrar 

742            (98,0)      

15              (2,0) 

Utbildningsnivå  

Grundskola 28              (3,7) 

Gymnasium 287            (38,3) 

Högskola/Universitet 434            (57,9) 

 

Först eller omföderska 

 

Förstföderska 346            (45,7) 

Omföderska 411            (54,3) 

 

Förlossningssätt 

 

Spontant vaginalt 556            (73,5) 

Instrumentellt 71              (9,4) 

Planerat kejsarsnitt 46              (6,1) 

Akut kejsarsnitt 83              (11,0) 

  

 

 

Amningsupplevelse 
 

Av de 757 kvinnor som svarade på amningsupplevelse uppgav 34,0 procent en mycket 

positiv, 25,5 procent en positiv, 33,2 procent en både positiv och negativ, 4,2 procent en 

negativ och 3,1 procent en mycket negativ amningsupplevelse. Av dessa ammade 291 

kvinnor som längst sex månader, 364 mellan sex och tolv månader och 90 stycken ammade 

över ett år.  Fem av dessa 757 kvinnor ammade inte sina barn.  

I Tabell 2 visas det att omföderskor oftare hade en positiv amningsupplevelse jämfört med 

förstföderskorna (p=<0,001). Kvinnor över 30 år hade oftare en positiv 
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amningsupplevelsejämfört med kvinnor under 30 år (p=<0,01). Ursprung och civilstånd 

visade ingen signifikant skillnad i amningsupplevelse men de med eftergymnasial utbildning 

hade oftare en positiv amningsupplevelse (p=<0,01). 

 

 

 

Tabell 2. Amningsupplevelse relaterat till sociodemografisk bakgrundsfakta 
  

 Mycket 
positiv/posi
tiv amnings-
upplevelse 
n=445 
n          % 

Mindre 
positiv/negativ 
amningsupplevelse  
 
n=302 
n        % 

Pearson
´s chi-
square 
 
P-värde 

Ålder                          
Yngre än 30 år 

 
180   (40,4) 

 

159   (52,6) 
 

30 år och äldre 265   (59,6) 143    (47,4) 0,001 

Ursprung                
Sverige 

 
423   (95,1) 

 
292   (96,7) 

 

Övrigt 22      (4,9) 10      (3,3) 0,280 
Civilstånd        
Gift/Sambo 

 
435   (97,8) 

 
297     (98,3) 

 

Särbo/ Ensamstående/ 
Bor hos föräldrar 

 
10     (2,2) 

 
5    (1,7) 

0,572 

Först-eller omföderska 
föderska  
Förstföderska 

 
 
175   (39,3) 

 
 
168   (55,6) 

 

Omföderska 270  (60,7) 134   (44,4) 0,000 
Utbildningsnivå                                   
Grundskola/gymnasiet 

 
164  (37,4) 

 
144   (48,0) 

 

Eftergymnasial utbildning  275   (62,6) 156    (52,0) 0,004 
 

 

 

Stöd 

I Tabell 3 visas att både vid två månader efter förlossningen och vid ett år efter förlossningen 

hittades ingen signifikant skillnad i amningsupplevelsen beroende från stöd av partner, sin 

mor eller från sin egen far. 
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Tabell 3. Amningsupplevelse relaterat till givet stöd 2 månader efter förlossning samt ett 

år efter förlossningen. 
 

 Mycket 
positiv/positiv  
Amningsupplev
else  
n=443 

n        % 

Mindre 
positiv/negativ  
Upplevelse 
 
n=303 

n     % 

Pearson 
Chi-Square  
 
 

P-värde 

Partnerstöd vid 2 
mån 
Ja 

 
 
413     (93,2) 

 
 
284  (93,7) 

 

Nej 30       (6,8) 19    (6,3) 0,786 
Stöd av sin egen 
mor vid 2 mån 
Ja 

 
 
334     (75,4) 

 
 
228  (75,2) 

 

Nej  109     (24,6) 75    (24,8) 0,963 

Stöd av sin egen far 
vid 2 mån 
Ja 

 
 
244    (55,1) 

 
 
161  (53,1) 

 

Nej  199    (44,9) 142  (46,9) 0,601 

Stöd av sin partner 
vid ett år 
Ja 

 
 
398     (90,2) 

 
 
269  (90,6) 

 

Nej 43       (9,8) 28    (9,4) 0,884 
Stöd av sin egen 
mor vid ett år 
Ja 

 
 
328     (73,2) 

 
 
218  (71,7) 

 

Nej 120     (26,8) 86    (28,3) 0,650 

Stöd av sin egen far 
vid ett år 
Ja 

 
 
246    (54,9) 

 
 
166  (54,8) 

 

Nej 202    (45,1) 137  (45,2) 0,973 

 
 

   

 

Amningslängd, förlossningssätt och amningsinformation 

I Tabell 4 ses att de som ammade mer än sex månader oftare hade en mycket positiv/positiv 

amningsupplevelse (p=<0,001). Amningsupplevelsen påverkades inte av om förlossningen 

avslutades som spontan vaginal förlossning, instrumentellt eller med akut eller planerat 

kejsarsnitt. De som upplevde att de hade fått tillräcklig information om amning på BB hade 

oftare en positiv amningsupplevelse (p=<0,01).  
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Tabell 4. Amningsupplevelse relaterat till förlossningssätt, amningslängd och 
amningsinformation på BB 

 Mycket 
positiv/Positiv 
amningsupplevel
se                  

n=447                   

n  (%) 

Mindre 
positiv/negativ 
amnings-
upplevelse        

n=302                   

n  (%) 

Pearson Chi-
Square 

P-värde 

Förlossningssätt    

Vaginalt 377    (84,9) 242   (80,1)  

Kejsarsnitt 67      (15,1) 60      (19,9) 0,08 

Amningslängd    

Upp till 6 mån 96      (21,5) 195    (65,4)  

Mer än 6 mån 351    (78,5) 103    (34,6) 0,000 

Fått tillräcklig 
information om 
amning på BB 

   

Instämmer 
helt/delvis 

386    (87,9) 243   (80,5)  

Instämmer inte 
alls/ej fått 
information 

53      (12,1) 59     (19,5) 0,005 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Huvudresultaten i denna studie var att amningen upplevdes oftare positivt av de som hade 

högre utbildningsnivå, var omföderskor, var 30 år eller äldre och hade fått tillräcklig 

amningsinformation på BB. Av de 763 kvinnor som deltog i studien var det 448 stycken 

(59,5%) som hade en mycket positiv/positiv amningsupplevelse.  

 

Sociodemografiska bakgrundsfaktorer i relation till amningsupplevelse 

I denna studie visades det att kvinnor med högre utbildningsnivå och var omföderskor oftare 

hade en mycket positiv/positiv amningsupplevelse. Förstföderskor och kvinnor under trettio 

år hade oftare en mindre positiv/negativ amningsupplevelse. Däremot visades ingen 

signifikant skillnad angående civilstånd och ursprung jämfört med amningsupplevelse.  

Detta kan jämföras med det Ludvigsson och Ludvigsson (2005) skriver i studie att låg ålder 

hos föräldrar (under 29 år) samt låg utbildningsnivå är associerat med kortare tid för 

helamning av barnet. Andra riskfaktorer för kortare helamning är förstföderskor och föräldrar 

som är födda utomlands. Även Grassley (2010) kommer fram till att unga mammor ammade i 

mindre utsträckning än äldre mammor. Av mammor, under 20 år, var det 43 procent som 

började amma jämfört med 75 procent av mammor över 30 år som ammade. Tidiga 

erfarenheter av amning har visat ha stor betydelse för att börja amma och för den fortsatta 

amningen (Grassley, 2010).  

Henderson och Redshaw (2010) såg också ett samband mellan låg ålder och kortare 

amningsfrekvens. I deras undersökning från England med 2966 kvinnor visades att kvinnor 

mellan 16 till 19 år ammade i lägre frekvens än kvinnor 35 år och äldre. Vid tre månader efter 

förlossning helammade 3,6 procent av de yngre kvinnorna och 33 procent av de äldre 

kvinnorna. Meedya et al. (2010) skriver att socio-demografiska faktorer som ökar 

amningsfrekvensen var högre ålder, att vara gift och välutbildade med högre inkomst.    
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Stöd 

I denna studie hittades inga signifikanta samband mellan amningsupplevelse och stöd från 

partner, mor eller far. Annan forskning visar dock ofta att stöd har stor betydelse för amning. 

Mannion et al. (2013) skriver att stöd från partnern ökade kvinnans självförtroende i 

amningen. Ekström och Nissen (2006) skriver att fortlöpande kontinuerligt stöd stärkte 

moderns självkänsla och att ta till sig det nyfödda barnet. En finsk studie av Hannula et al. 

(2008) visades att amningsproblem ofta berodde på lågt självförtroende och bristande stöd i 

amningen. Personalens amningsstöd hade stor effekt på amningsfrekvensen. Grassley (2010) 

skriver att olika stöd var viktigt för amningen som till exempel känslomässigt, informativt, 

instrumentellt och uppskattande stöd. Det var även viktigt med ett stödjande nätverk runt den 

ammande kvinnan. Ekström, Widström och Nissen (2003) menar att stöd var mycket viktigt 

för en lyckad amning, både av medicinskt professionella och från annat håll. Stöd i amningen 

hade en positiv inverkan på amningslängden för både först- och omföderskor där framförallt 

stöd från partnern hade en stor betydelse. Henderson och Redshaw (2010) fann ett samband 

mellan amningsfrekvens och deltagande i föräldrautbildning innan förlossningen. Kvinnor 

som fick praktisk hjälp, aktivt stöd och uppmuntran med amningen ammade i större 

utsträckning. I en rapport från Joanna Briggs Institute (2012) skriver att många kvinnor 

uppskattade aktiv amningshjälp med ”hands on” av vårdpersonalen medan vissa upplevde 

detta som att personalen var hårdhänta. Exempel på annan praktisk hjälp som uppskattades 

var observation under amningstillfället och praktiska tips som kunde underlätta amningen. 

Tillräckligt med tid från personalen var viktigt. 

 

Information 

Kvinnorna i denna studie som upplevde att de fått tillräcklig information om amning hade 

oftare en positiv amningsupplevelse. Information är stöd och amningsfrämjande i arbetet för 

lyckad amning. Detta resultat styrks genom det Hannula et al. (2008) skriver i sin forskning 

att vårdgivarens roll i amningsfrämjande och uppmuntrande arbete var avgörande, om 

barnmorskan gav uppmuntran och stöd ammade kvinnorna i större utsträckning. Forskning 

visar att om personalen skall kunna tillgodose det amningsfrämjande stödet behövs 

evidensbaserad amningsutbildning för personalen (Hannula et al 2008). Grassley (2010) 

skriver också att unga mödrar ofta hade lite kunskap om amning och behövde mycket 



 

17 

 

information efter förlossningen. Partnern behövde också information och det var viktigt att 

inkludera partnern i amningen och undervisningen för att denne ska kunna ge stöd till 

mamman (Grassley, 2010). Motsägande information från olika vårdgivare var vanligt 

förekommande och upplevdes frustrerande och orsakade osäkerhet (Bäckström et al,. 2010; 

Graffy & Taylor, 2005; Grassley, 2010; Hannula et al., 2008; Henderson & Redshaw, 2010). 

Många kvinnor var missnöjda med de olika råden på grund av att råden inte kändes 

individanpassade till deras situation. Kvinnor uppskattade information som var positiv men 

realistisk. Många ville ha mer detaljerad information om hur amningen fungerade och med 

dess fördelar (Joanna Briggs Institute, 2012). En fransk studie av Labarere, Castell, Fourny, 

Durand och Pons (2003) visade att ett tredagars träningsprogram för vårdpersonal kunde öka 

amningsfrekvensen efter utskrivning från BB. Träningsprogrammets syfte var att öka 

kunskapen om amning hos personalen för att kunna ge bättre råd och amningsinformation till 

föräldrar.  

Träningsprogram eller utbildningar med jämna mellanrum skulle kunna vara något bra inom 

dagens vård i Sverige för att uppdatera personalen om ny kunskap inom amning för att ge 

uppdaterad information. Detta kan också hjälpa personalen att ge liknande information som 

inte är motsägande till de nyblivna föräldrarna för att undvika frustration i olika råd. 

I dagens förlossningsvård uppfattar föreliggande studies författare att det ofta är ont om 

vårdplatser på BB och många nyblivna föräldrar går hem tidigt efter förlossningen. Detta 

kanske kan leda till att de nyblivna föräldrarna inte hinner få den information de behöver 

innan hemgång. Att lägga vikt på att ge information till förstföderskor och de som är under 30 

år, då de enligt denna studie oftare har en sämre amningsupplevelse, kanske kan bidra till en 

förbättring av amningsupplevelsen.  

 

Förlossningssätt 

Denna studie kom fram till att förlossningssätt inte hade betydelse för amningsupplevelsen. 

Amningsupplevelsen påverkades inte av om förlossningen avslutades spontant vaginalt, 

instrumentellt eller med akut eller planerat kejsarsnitt. Vid kejsarsnitt kan den direkta hud 

mot hud kontakten försenas men det hade inte betydelse för amningslängden eller 

amningsupplevselsen i detta resultat.  
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Tidigare studier har dock visat att förlossning genom kejsarsnitt kan fördröja amningsstarten. 

Karlström, Lindgren och Hildingsson (2013) fann i en svensk retrospektiv registerstudie att 

kejsarsnitt hade samband med amningskomplikationer. Vid kejsarsnitt hade barnet ofta lägre 

födelsevikt, respiratoriska problem och lägre blodsocker och dessa komplikationer kan ha 

negativ påverkan på amningen. I andra studier har det visat sig att det mest naturliga och 

hälsosammaste för den nyfödda, var att amma så tidigt som möjligt. De två första timmarna 

efter födseln då bebisen är vaken var den bästa tiden för bebisen att amma första gången. En 

separation under dessa två timmar kunde inverka negativt på amningens förlopp, tid och 

upplevelse. Hud mot hud bör uppmuntras och gav moder och barn en unik chans till att starta 

upp en bra och värdefull nära relation. Hud mot hud bör ske direkt efter födseln, naket barn 

mot moderns nakna bröst och ända tills den första amningen sker eller så länge mor och barn 

vill (Mahmood, Jamal & Khan, 2011; Moore et al., 2007). Meedya et al (2010) skriver att det 

kunde finnas ett negativt samband mellan kejsarsnitt och amning men att så fort amningen 

hade påbörjats så hade förlossningssättet inte längre stor betydelse för amningslängden.  

 

Barnmorskan kan underlätta för en tidig hud mot hud kontakt mellan mor och barn trots 

kejsarsnitt. Många gånger är mamman vaken under operationen och mår barnet bra kan ofta 

barnet komma till mor med hjälp och uppmuntran från personal.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie har baserat på ett dataunderlag från frågeformulär och ger därmed ett brett 

dataunderlag som kan vara representativt för en större grupp människor. 

Fördelar med en prospektiv longitudinell kohortstudie är att en stor datainsamling kan göras 

på en stor grupp deltagare. Information ges om hur upplevelser och data kan förändras under 

tid (Olsson & Sörensen, s.109-110, 2011). Nackdelar med en prospektiv longitudinell 

kohortstudie är att bortfall kan ske över tid och styrs ofta av ekonomiska förutsättningar, 

vilket exemplifieras i detta arbete då det fjärde frågeformuläret enbart skickades till 

kvinnorna som besvarat alla tre föregående frågeformulär. Orsaken var projektets ekonomi. I 

detta fall bjöds 2347 kvinnor in till studien och 1212 svarade på första formuläret och det var 



 

19 

 

763 kvinnor som fortsatte studien och svarade till och med sista formuläret. Intresset för att 

vara med i studien kan avta under tiden.  

Begrepp som hel och delamning har använts i diskussionen. I resultatet i denna studie har 

dessa två begrepp inte delats upp utan behandlats som enbart amning. Amningslängden har 

inte delats upp i hel och delamning. 

Resultatet för denna studie skulle troligen ha kunnat bli annorlunda om studien gjorts i 

Stockholm eller i Halland där amningsstatistiken ser annorlunda ut enligt Socialstyrelsen 

(2012). 

 

Validitet 

Validitet betyder mätinstrumentets förmåga att mäta det som skall mätas, att rätt sak mäts. 

Vid mätning med frågeformulär bör validiteten kontrolleras. Svaren kan misstolkas och 

påvisa generell ohälsa och benägenhet för klagomål hos den som svarar och kanske 

egentligen inte hör till själva svaret på frågan (Olsson & Sörensen, s.124, 2011). För denna 

studie innebär det upplevelserna av amningen kan ha påverkats av många olika faktorer runt 

den kvinnan under hennes amningsperiod. Upplevelser av amning kan variera från olika 

stunder. Svarsalternativen dikotomiserades sedan för att kunna analyseras och beroende på 

hur dikotomiseringarna utförs kan de påverka resultatet på olika sätt. Vid dikotomisering av 

variabler i denna studie togs hänsyn till att försöka göra en rättvis indelning med tanke på 

uppdelning av positivt och negativt laddade svarsalternativ för att få ett tillförlitligt resultat. 

Variabeln amningsupplevelse dikotomiserades även med tanke på att de båda grupperna 

”Mycket positiv/positiv” och ”Mindre positiv/negativ” skulle bli så likvärdigt stora som 

möjligt och därför hamnade svarsalternativet ”både positivt och negativt” i den negativa 

gruppen. 

Resultatet i denna studie jämförs med resultat från tidigare forskning vilket ökar studiens 

trovärdighet.  
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Förslag till vidare forskning 

Under denna studie med detta forskningsmaterial har funderingar väckts kring vilket slags 

stöd som är viktigt för kvinnan under amningsperioden och i vilken form kvinnan skulle vilja 

ha stöd, av både partner och vårdpersonal. Det skull även vara intressant att studera i vidare 

forskning om tidig hemgång från BB kan ha samband med amningsupplevelsen. 

 

 

Konklusion och klinisk implikation 

Stöd och information är viktigt för ammande kvinnor. I denna studie har det framkommit att 

information om amning på BB har betydelse för att kvinnan ska få en positiv 

amningsupplevelse och bör läggas tyngd på under BB-tiden. Kvinnor som är under 30 år, 

förstföderskor och lågutbildade är ofta de som har mindre positiv amningsupplevelse och kan 

behöva extra information eller stöd.   
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