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Bakgrund: Amning medför många hälsofördelar för både barnet, modern och för samhället. 
Gällande rekommendationer i Sverige är att barnet helammas de första sex månaderna. Statistik 
visar dock på en sjunkande amningsfrekvens. I barnmorskans profession ingår att erbjuda stöd 
och råd vid amning. 
Syfte: Att undersöka kvinnors erfarenhet av amning, amningsinformation och 
amningsproblem. 
Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats där data samlades in genom enkäter i 
en SIFO undersökning utförd av Philips Nordic. Analys utfördes i SPSS och redovisas med 
deskriptiv statistik. 
Resultat: Studiens resultat visade att många vänder sig till sjukvården för att få information 
och råd om amning men att de upplever brister i den information de får.  Många kvinnor uppgav 
att de haft problem med amningen och nästan en femtedel hade någon gång känt sig tveksamma 
till att amma.  
Konklusion: Många kvinnor slutade amma tidigare än rekommenderat och en stor del upplevde 
problem och tveksamheter i samband med amning. För att få information och stöd vände sig 
många till sjukvården. Det visade sig dock att informationen och stödet från sjukvården var 
bristfällig vilket kan påverka amningsfrekvensen negativt. Sjukvården behöver förbättra den 
information och det stöd som erbjuds för att kunna vända den sjunkande amningsfrekvensen.   
 
 
  



	

	

Abstract 
Title: Womens experiences of breastfeeding – information, difficulties and duration 
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Background: Breastfeeding brings many health benefits to the child, the mother and the 
community. Current recommendations in Sweden are exclusive breastfeeding the first six 
months. Statistics show a decreasing breastfeeding rate. The midwife's profession includes 
offering support and advice on breastfeeding. 
Aim: To investigate womens experience of breastfeeding, information about breastfeeding and 
problems related to breastfeeding. 
Method: A quantitative cross-sectional study with a deductive approach was used. Data was 
collected through a SIFO survey conducted by Philips Nordic. Analysis was performed in SPSS 
and presented by descriptive statistics. 
Results: The results of the study showed that many women were turning to health care for 
information and advice on breastfeeding, and that they experienced deficiencies in the 
information they received. Many of the women reported that problems with breastfeeding had 
occurred, and almost one-fifth had felt uncertain to breastfeed. 
Conclusion: Many women stopped breastfeeding earlier than recommended and experienced 
problems and uncertainties about breastfeeding. To get information and support, many women 
turned to the health care services. However, it appeared that the information and support was 
inadequate, which may adversely affect breastfeeding rates. Healthcare needs to improve the 
information and support offered to reverse the declining breastfeeding rate. 
  



	

	

DEFINITIONER 

Helamning: Innebär att barnet får enbart bröstmjölk samt eventuella läkemedel och vitaminer 
(t.ex. vitamin D). 
 
Delamning: Innebär att barnet utöver bröstmjölk får välling, bröstmjölksersättning eller annan 
kost. 
 
Smakprover: Liten mängd mat motsvarande ett kryddmått i storlek som barn från tidigast fyra 
månaders ålder kan smaka för att prova nya smaker och konsistenser. 
 
Mjölkstockning/mastit: Mastit är en bröstkomplikation som i vardagligt tal kallas 
mjölkstockning och uppkommer på grund av en otillräcklig tömning av bröstet. 
Komplikationen kan vara inflammatorisk mastit, ett fysiologiskt vävnadsförsvar för att 
upprätthålla normal hälsa i bröstet, eller infektiös mastit, orsakad av bakterier. 
 
Oxytocin: Ett hormon som har en viktig funktion vid amning och även stimulerar 
livmodermuskelns förmåga att dra ihop sig. Oxytocin är kroppens lugn-och-ro hormon och 
påverkas negativt om kvinnan är upprörd, stressad, eller i smärttillstånd.  
  



	

	

Innehållsförteckning 
BAKGRUND	......................................................................................................................................	1	

Amning	..........................................................................................................................................................	1	
Rekommendationer om amning	..............................................................................................................................	1	
Hälsofördelar	...............................................................................................................................................................	1	
Samhällsfördelar	.........................................................................................................................................................	2	
Vanliga amningsproblem	.........................................................................................................................................	2	
Amning i Sverige	.........................................................................................................................................................	3	

Barnmorskans profession	.........................................................................................................................	3	
Socialt och professionellt stöd	..................................................................................................................	3	

Professionellt stöd vid amning och barnafödande	...........................................................................................	3	

PROBLEMFORMULERING	........................................................................................................	4	
SYFTE	..................................................................................................................................................	5	

Frågeställningar	..........................................................................................................................................	5	

METOD	...............................................................................................................................................	5	
Val av metod	................................................................................................................................................	5	
Miljö	...............................................................................................................................................................	5	
Urval	..............................................................................................................................................................	6	
Datainsamling	..............................................................................................................................................	6	
Analys	............................................................................................................................................................	6	
Etiska överväganden	..................................................................................................................................	6	

RESULTAT	........................................................................................................................................	7	
Information om amning från sjukvården under graviditet och efter födelsen	.............................	7	

Under graviditet	..........................................................................................................................................................	7	
Efter barnets födelse	..................................................................................................................................................	9	

Amningsstatistik	........................................................................................................................................	10	
Förekomst av amningsproblem	.............................................................................................................	11	
Användning av bröstpump	.....................................................................................................................	13	
Resultatsammanfattning	.........................................................................................................................	14	

DISKUSSION	..................................................................................................................................	14	
Metoddiskussion	........................................................................................................................................	14	
Resultatdiskussion	....................................................................................................................................	15	
Konklusion	.................................................................................................................................................	17	
Förslag på klinisk tillämpning	...............................................................................................................	18	
Förslag på fortsatt forskning	..................................................................................................................	18	

 
Bilaga 1. Enkätfrågor 
Bilaga	2.	Arbetsfördelning





	

	

	

1	

	

	 	

 

INLEDNING 
Att föda barn och bli förälder är en stor livshändelse som kräver mycket stöd och förberedelse. 
Att amma ser många kvinnor som något naturligt och de flesta förbereder sig inför att amma 
redan under graviditeten. Det finns hälsofördelar med amning både för barnet, modern och för 
samhället. Alla mödrar ska ges möjlighet att helamma i 6 månader för att sedan ge tillägg av 
annan kost med bibehållen amning. Trots att majoriteten av kvinnorna har som ambition att 
amma sitt barn sjunker amningsfrekvensen i Sverige. Denna trend behöver brytas och 
amningsfrekvensen vändas till att öka. Ammande kvinnor får inte stöd i den utsträckning som 
de önskar och forskning visar att sjukvården har brister när det kommer till information och 
stöd vid amning. Barnmorskor behöver bli mer medvetna om olika amningsproblem och 
uppmärksamma vilka förbättringar som kan bidra till att främja amning.  

BAKGRUND 

Amning  

Rekommendationer om amning 
Enligt World Health Organization [WHO] (2016) är bröstmjölk den bästa och mest naturliga 
födan för nyfödda barn då den innehåller all energi och näring som barnet behöver de första 
månaderna i livet. WHO rekommenderar en tidig amningsstart inom första timmen från det att 
barnet har fötts och att barnet helammas de första sex månaderna. Efter sex månader med 
helamning rekommenderas introduktion av smakprover tillsammans med fortsatt amning upp 
till 2 års ålder eller mer (WHO, 2016). Socialstyrelsen (2016) ställer sig bakom WHO:s 
rekommendationer om helamning de första sex månaderna och därefter fortsatt amning med 
eventuella tillägg av annan kost under barnets första levnadsår eller längre om barn och förälder 
vill (a.a). Hörnell, Lagström, Lande och Thorsdottir (2013) har publicerat en systematisk 
litteraturöversikt med syfte att granska om nyligen publicerad vetenskapliga data med kort- och 
långsiktiga hälsofördelar med amning går att överföra i en nordisk miljö. Resultatet visar att 
dagens amningsrekommendationer med helamning i sex månader med fortsatt delamning kan 
kvarstå oförändrad eftersom det finns evidens för flertal positiva effekter av amning. 

Hälsofördelar  
Forskning visar att amning medför positiva effekter för både mor och barn. För barnet minskar 
risken att drabbas av diarré, luftvägsinfektioner, öroninflammation, allvarlig tarminflammation 
och plötslig spädbarnsdöd (AAP, 2012; Victora m.fl., 2016). Det har också visat sig att barn 
som ammas när de exponeras för gluten har reducerad risk att utveckla glutenintolerans och 
minskad risk att drabbas av barnleukemi. Den reducerade risken är korrelerad till amningens 
längd (AAP, 2012). Forskning visar även att det finns ett visst samband mellan amning och 
skyddande effekt mot diabetes och övervikt hos barn som ammats. Den enda påvisade negativa 
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effekten av amning ökad risk för karies hos spädbarn som ammar längre än 12 månader (Victora 
m.fl., 2016). För den ammande modern medför amningen ett flertal hälsofördelar. Amning 
underlättar livmoderns förmåga att dra ihop sig och minskar således blodförlusten efter 
förlossningen. Samspelet mellan mor och barn främjas av amningen (AAP, 2012). Hos de 
kvinnor som har ökad risk för postpartumdepression medför en fungerande amning en minskad 
risk (Ip m.fl., 2007). Amning förlänger också moderns uppehåll av menstruationer vilket 
minskar risken för ny graviditet och äggstockscancer, både vid helamning samt delamning där 
bröstmjölk är den dominerande födan. Den ammande kvinnan har en minskad risk för att 
drabbas av bröstcancer (AAP, 2012; Victora m.fl., 2016).  Forskning visar också att amning 
medför minskad risk för att drabbas av Diabetes mellitus typ 2 (Victora m.fl., 2016).  

Samhällsfördelar 
Utöver hälsofördelar för barn och modern medför amning fördelar för samhället. Storbritannien 
har låg amningsfrekvens och under 2012 genomfördes en studie för att bevisa att amning inte 
bara är bra för moder och barn utan även för samhället. Det framkom att  
investeringar i professionellt amningsstöd skulle få amningsfrekvensen att stiga och därmed 
skydda mot akuta sjukdomar som kräver sjukhusvård såsom infektioner i magtarmkanalen och 
luftvägarna hos barnet och bröstcancer hos modern. Detta leder i sin tur till ekonomiska 
besparingar (UNICEF, 2012). Motsvarande har även framkommit i USA. Genom att öka antalet 
mödrar som helammar i minst sex månader till 90 procent kan besparingar på upp till 13 
miljarder dollar uppnås (The American Academy of Pediatrics [AAP], 2012).  

Vanliga amningsproblem 
I samband med amning kan olika bröstkomplikationer uppstå. En vanlig komplikation är 
mjölkstockning. Den viktigaste behandlingen är att regelbundet tömma bröstet på mjölk. Detta 
genom att låta barnet suga ofta eller tömma bröstet genom handmjölkning eller med bröstpump. 
Om tillståndet inte förbättras och det finns misstanke om bröstinfektion ges antibiotika. Vid 
utebliven effekt av ovanstående åtgärder kan en bröstböld bildas som behöver dräneras 
kirurgiskt (Riordan & Wambach, 2010). Ett annat vanligt problem är ömma och såriga 
bröstvårtor, framförallt tidigt efter förlossningen. Det är en vanlig orsak till att mödrar slutar 
amma och kan påverka hennes fortsatta relation till barnet. Att barnet har fått ett dåligt tag om 
bröstet, bakterier eller svamp kan vara orsaken. Att ammande mödrar har för lite 
mjölkproduktion är ovanligt (Smith & Riordan, 2010), däremot är det vanligt att ammande 
mödrar oroar sig för att ha för lite mjölk. Ofta beror denna oro på okunskap och orealistiska 
förväntningar på barnets beteende såsom täta måltider, gråt och skrik och vakna nätter (Spencer, 
Greatrex-White & Fraiser, 2014). Ibland fungerar inte utdrivningsreflexen optimalt vilket leder 
till att brösten inte kan tömmas på ett effektivt sätt. De ammande mödrarna upplever då att 
mjölken sinar eller tar slut. En vanlig orsak till detta kan vara att kvinnan har höga nivåer av 
adrenalin, ofta relaterat till oro och stress. Utdrivningsreflexen är beroende av hormonet 
oxytocin som i sin tur hämmas av stress och ökad adrenalinproduktion. En del mödrar kan ha 
för mycket mjölk vilket kan bli ett problem. Barnet får hastigt i sig mycket mjölk och måste 
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släppa bröstet ofta för att hämta andan. Modern får också besvär med att brösten läcker på 
kläderna och hon blir begränsad i sitt dagliga liv (Smith & Riordan, 2010).  
 

Amning i Sverige 
Enligt statistik från Socialstyrelsen (2016) har amningsfrekvensen minskat i Sverige från 2004 
och framåt. Under perioden 1995–2003 hel- eller delammades drygt 83 procent till fyra 
månaders ålder och vid sex månaders ålder ammades drygt 72 procent. Efter år 2003 har det 
skett en nedgång i amningsfrekvensen och år 2014 ammades 74 procent av alla barn vid fyra 
månaders ålder och vid sex månaders ålder ammades 63 procent. Det finns regionala skillnader 
i amningsfrekvens där andelen ammade barn vid fyra månaders ålder år 2014 är högst i Uppsala 
och Stockholms län och lägst i Gävleborgs län. Det finns inget samband mellan minskning av 
amningsfrekvensen och någon särskild grupp av mödrar, exempelvis utbildningsnivå, inkomst 
eller födelseland (Socialstyrelsen, 2016).  

Barnmorskans profession 

Barnmorskans arbete innefattar ett brett verksamhetsområde med fokus på reproduktiv, sexuell 
och perinatal hälsa. Under den normala graviditeten, förlossningen och eftervården handlägger 
barnmorskan självständigt arbetet kring familjen (Svenska barnmorskeförbundet, 2016). 
Kompetens definieras som en förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa 
kunskap och färdigheter. En av barnmorskors delkompetenser är amning och 
amningskomplikationer. Vidare ska barnmorskan kunna ge stöd och råd vid amning samt 
identifiera och bedöma amningskomplikationer (Socialstyrelsen, 2006).  

Socialt och professionellt stöd 
Det finns olika typer av stöd, bland annat socialt stöd och professionellt stöd. Det sociala stödet 
bygger på att det finns en upprättad relation och ett ömsesidigt förtroende mellan två personer. 
Det sociala stödet grundas i en öppenhet och kan innefatta nästan vad som helst som kan vara 
till hjälp för mottagaren. Det professionella stödet däremot är direkt tillgängligt och erbjuds av 
en person med särskild utbildning, till exempel en barnmorska. Det professionella stödet är mer 
begränsat och styrs av den professionella rollen och organisationen. Det bygger inte på en 
ömsesidig relation utan den som söker stöd måste direkt kunna lita på att den professionella 
besitter tillräckligt med kunskap för att agera utifrån dennes bästa. En barnmorska kan erbjuda 
känslomässigt, informativt och bekräftande stöd i sin yrkesroll. (Hupcey & Morse, 1997).   

Professionellt stöd vid amning och barnafödande 
Under graviditet går kvinnor igenom en stor omställning. Denna omställning består av sociala, 
fysiska och emotionella förändringar och kännetecknas av känslor som glädje och osäkerhet. I 
denna omställning är barnmorskans stöd viktigt, framförallt det förberedande stödet inför 
barnafödande och moderskap (Seefat-van Teeffelen, Nieuwenhuijze & Korstjens, 2011). 
Bäckström, Hertfeldt-Wahn och Ekström (2010) beskriver att kvinnor har behov av 
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professionellt stöd kring amning. Vid amningsproblem önskar kvinnorna praktiska råd och 
värdesätter uppföljning (a.a). Det finns flera studier som beskriver gravida kvinnors uppfattning 
av professionellt stöd inom mödrahälsovården. Det framgår att kvinnorna känner mer trygghet 
och mindre oro när barnmorskan lyssnar, bekräftar och möter individuella behov under 
barnmorskebesök, föräldraförberedande gruppmöten eller vid vård efter förlossningen 
(Bäckström m.fl., 2010; Bäckström, Mårtensson, Golsäter & Thorstensson, 2016; 
Thorstensson, Andersson, Israelsson, Ekström & Hertfelt-Wahn, 2015; Thorstensson, Nilsson, 
Olsson, Hertfelt-Wahn & Ekström, 2015).  
 
Något som påverkar det professionella stödet från barnmorskan är tillgänglighet och 
kontinuitet. Tillgänglighet är beroende av om kvinnorna känner att de kan tillgå information 
eller inte från barnmorskan på mödrahälsovården. När informationen inte är tillgänglig känner 
kvinnorna sig inte tillfreds utan oroar sig över hur bristen på information kan påverka 
förberedelsen och säkerheten inför deras förlossning (Bäckström m.fl., 2016). Kontinuitet i 
form av att träffa samma barnmorska och att ha en god relation till barnmorskan är förknippat 
med positiva känslor och ökar känslan av tillfredsställelse (Bäckström m.fl., 2010; Bäckström 
m.fl., 2016; Thorstensson, Nilsson m.fl., 2015). Bristande kontinuitet och otillräcklig eller 
inkonsekvent information skapar oro, frustration, förvirring och osäkerhet (Bäckström m.fl., 
2016; Thorstensson, Andersson m.fl., 2015). Nyblivna mödrar uttrycker behov av professionell 
kunskap om den första tiden med det nyfödda barnet och förväntar sig att personalen ska kunna 
erbjuda vård och stöd anpassad efter individuella behov. Efter förlossningen förväntar sig 
mödrarna att vården fokuserar på mor-och-barn interaktion och de upplever att personalens 
positiva attityd till amning stärker deras förmåga att amma (Thorstensson, Andersson m.fl., 
2015).  
 
Det finns studier som visar att kvinnor som ammar upplever att de inte får tillräckligt med 
information om amning (Brown, Raynor & Lee, 2011; Whelan & Kearney, 2015; Fox, 
McMullen & Newburn, 2015). De kvinnor som fått problem med sin amning får heller inte det 
stöd de behöver vilket leder till att de allt för ofta slutar amma tidigare än de tänkt sig (Brown 
m.fl., 2011). En del kvinnor upplever att sjukvårdspersonalen är stressade, inte har tillräckligt 
med tid och att de ger motsägelsefull information och råd (Whelan & Kearney, 2015). Svensson 
(2011) beskriver att många kvinnor avser att amma men har svårt att upprätthålla den och slutar 
tidigare än de tänkt sig. Faktorer som påverkade amningsutfallet var vårdgivarnas utbildning, 
bemötande och attityder kring amning.  

PROBLEMFORMULERING 

Idag rekommenderas helamning i minst 6 månader. Bröstmjölk innehåller all energi och näring 
som ett barn behöver de första månaderna i livet. Amning medför även många hälsofördelar 
både för mor och barn, men också fördelar för samhället. I samband med amning kan 
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bröstproblem uppkomma och de ammande kvinnorna är i behov av hjälp och stöd. Barnmorskor 
arbetar på förlossning och inom mödrahälsovård med att stödja och främja hälsa i samband med 
graviditet och förlossning. Trots att det ingår i barnmorskans profession att förbereda kvinnan 
inför föräldraskap och amning upplever ammande kvinnor allt för ofta bristande stöd och 
information från sjukvården. Statistik visar att amningsfrekvensen i Sverige sjunker, trots att 
många kvinnor önskat amma längre. Denna trend behöver brytas och amningsfrekvensen 
vändas till att öka.  För att kunna främja amning och öka amningsfrekvensen behöver 
barnmorskor ha goda kunskaper inom området och känna till kvinnors amningserfarenheter och 
behov av information och stöd.  

SYFTE 

Denna studie syftar till att undersöka kvinnors erfarenhet av amning, amningsinformation och 
amningsproblem. 

Frågeställningar 

• Är kvinnorna nöjda med den information om amning de får vid kontakt med sjukvården 
under graviditet och efter födelsen? Vid behov av ytterligare råd och information vart 
vänder sig kvinnorna då? 

• Hur länge hel- eller delammar kvinnorna? 
• I vilken utsträckning förekommer problem i samband med amning? Vart vänder sig 

kvinnorna för råd och information om amning vid amningsproblem?  
• Hur många använder bröstpump som hjälpmedel? 

METOD 

Val av metod 

För att besvara studiens syfte valdes en kvantiativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats. 
Tvärsnittsstudie innefattar insamling av data av ett fenomen vid en specifik tidpunkt (Polit & 
Beck, 2016). En kvantitativ metod är lämplig vid resultat som ska kunna kvantifieras och till 
viss grad generaliseras (Ejlertsson, 2012). Typiskt för metoden är att forskaren står “utanför” 
och är objektiv i frågan. Forskaren träffar oftast inte försökspersonen. De frågeställningar som 
är med i forskningen är i förväg formulerade på ett strukturerat sätt. Resultatet grundar sig på 
material inhämtat från en stor grupp individer och består av ett begränsat antal variabler (Olsson 
& Sörensen, 2011).  

Miljö 

Studien genomfördes i Sverige av Philips Nordic. Deltagarna hade geografisk spridning mellan 
glesbygd, tätort, medelstora städer och stora städer.  
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Urval  
Kvinnorna blev slumpmässigt utvalda i TNS Sifos webbpanel. Webbpanelen består av ca 100 
000 personer med ålder över 15 år, boende i Sverige. Medlemmarna i panelen är slumpmässigt 
värvade via riksrepresentativa undersökningar. Kvinnorna som inkluderades i studien var 
mellan 20–45 år gamla och hade fött minst ett barn under de senaste tre åren. Endast de som 
ammat eller ammade under tiden för studiens genomförande, helt eller delvis, inkluderades.   

Datainsamling 

Studien bygger på redan insamlat material från en studie som Philips Nordic genomförde år 
2015 via TNS Sifos webbpanel. En inbjudan skickades ut via mail till 15 932 kvinnor. 4362 
klickade sig in på den bifogade länken och fick svara på screeningfrågor: om kvinnan fött barn 
och om något av barnen var födda under de senaste tre åren. 1055 kvinnor kvalificerades vidare 
från föregående screeningsfrågor och tillfrågades då om barnet ammats eller inte. Av de 1055 
kvinnorna exkluderades de som inte ammat och 1001 respondenter kvalificerade sig att svara 
på frågor ur en webbenkät. Av respondenterna var 402 förstföderskor och 599 omföderskor. 
Webbenkäten innehöll 28 slutna frågor med färdiga svarsalternativ. Det tog ca 7 minuter att 
svara på frågorna. Fyra påminnelser skickades ut under perioden. För att svara på denna studies 
syfte redovisas resultatet från 21 frågor, se bilaga 1.  

Analys 

För bearbetning av materialet användes dataprogrammet Statistical Package for the Social 
Science (SPSS). I SPSS genomfördes statistisk beräkning i form av Frekvensanalys och 
Deskriptiv analys. För diagramritning användes även programvaran Microsoft Excel. För att 
presentera resultatet på ett överskådligt och begripligt sätt användes deskriptiv statistik. 
Deskriptiv statistik innebär att resultat presenteras i form av siffermått eller med hjälp av 
tabeller och diagram (Ejlertsson, 2012). Enkäten i studien bestod av variabler på nominalnivå 
och ordinalnivå och resultatet presenteras i text och diagram. Måtten anges i frekvens och 
procent. Nominala variabler går inte att rangordna utan siffror används till att skilja olika 
svarsalternativ åt. För att åskådliggöra resultat med nominalvariabler är tabeller och diagram 
bra. Resultatet kan med fördel presenteras i procent (Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2016). 
Ordinalskalor går att rangordna men det går inte att ange skillnader eller avstånd mellan värdena 
(Polit & Beck, 2016). 

Etiska överväganden 

Inom forskning som involverar människor finns det fyra allmänna huvudkrav som är till för att 
skydda individen som valt att delta. De fyra huvudkraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
Informationskravet överensstämmer med Lagen om etikprövning som innebär att deltagarna i 
en undersökning ska få adekvat information om undersökningen så att de kan göra ett 
informerat val att delta eller inte. Deltagandet ska vara frivilligt och de ska när som helst kunna 
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avbryta sin medverkan. (SFS 2003:460; Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att 
samtycke ska inhämtas från respondenten. Dock behöver inte samtycke inhämtas på förhand 
för undersökningar som vänder sig till stora grupper, där till exempel enkäter ska besvaras. 
Förutsatt att respondenterna får tillräcklig information tillsammans med enkäten kan det 
individuella samtycket anses ha inhämtats när enkäten återkommer ifylld (Vetenskapsrådet, 
2002). Materialet denna studie bygger på har samlats in genom en inbjudan via mail och sedan 
har respondenten klickat sig vidare till enkäten självständigt. Deltagandet har således varit helt 
frivilligt. Vetenskapsrådets tredje krav är konfidentialitetskravet och innebär att 
personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att deltagaren inte kan identifieras av 
utomstående. Det fjärde kravet är nyttjandekravet. För att uppfylla kravet ska all insamlad data 
och personuppgifter endast användas till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Då 
denna studie bygger på redan insamlat datamaterial har författarna aldrig tagit del av 
deltagarnas identitet. Respondenternas personuppgifter kan således inte spåras och resultatet 
kan inte användas till andra ändamål. Författarna till denna studie har förvarat materialet säkert 
på sina egna privata datorer och använde det endast till denna studie. Efter att studien avslutats 
raderades materialet.  

RESULTAT 

Information om amning från sjukvården under graviditet och efter födelsen  

Under graviditet  
Av de 1001 kvinnor som inkluderades i studien fick 79,4 % (n=795) någon information om 
amning under graviditeten. Av de som fick information om amning under graviditet var 50,6 
% (n=507) nöjda med information de fått medan 28,8 % (n=288) hade önskat mer information. 
Av de 1001 kvinnorna i studien uppgav 16,5 % (n=165) att de inte fick någon information om 
amning, 11,5 % (n=115) hade önskat att det ingick i föräldrautbildning, 5% (n=50) uppgav att 
de inte hade något behov av information och 4,1% (n=41) kommer inte ihåg om de fått någon 
information om amning under graviditeten.  
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Figur 1. Information om amning under graviditeten. 
 
Av förstföderskorna var 48,8% (n=196) nöjda med information, 34,3% (n=138) hade önskat 
mer information, 10,7% (n= 43) fick ingen information men önskade att det ingick i 
föräldrautbildning, 3,5% (n=14) fick ingen information men kände inte att de hade något behov 
av det och 2,7 % (n=11) kommer inte ihåg om de fick någon information. Av omföderskorna 
var 51,9% (n=311) nöjda med informationen de fick, 25,1% (n=150) fick information men 
önskade mer, 12% (n=72) fick ingen information men hade önskat att det ingick i 
föräldrautbildningen, 6% (n=36) fick ingen information men kände inte att de hade något behov 
av det och 5% (n=30) kommer inte ihåg om de fått någon information. 
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Figur 2. Information om amning under graviditeten. 

Efter barnets födelse 
Alla (n=1001) fick någon information om amning från sjukvården efter förlossningen. Av 
förstföderskorna var 25,4 % (n=102) mycket nöjda med informationen, 38,1 % (n=153) var 
ganska nöjda och 21,4 % (n=86) var varken nöjda eller missnöjda. Av de förstföderskor som 
inte var nöjda med information de fått uppgav 11,9 % (n=48) att de var ganska missnöjda, 3 % 
(n=12) var mycket missnöjda med informationen och 0,2 % (n=1) var tveksamma. Av 
omföderskorna var 20,7 % (n=124) mycket nöjda med informationen, 45,9 % (n=275) var 
ganska nöjda och 18,4 % (n=110) var varken nöjda eller missnöjda. Av de omföderskor som 
inte var nöjda med informationen var 10,5 % (n=63) ganska missnöjda, 3 % (n=18) var mycket 
missnöjda och 1,5 % (n=9) var tveksamma. 
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Figur 3. Information om amning efter barnets födelse. 

 
Om kvinnorna behövde råd eller ytterligare information om amning vände sig de flesta till 
sjukvården i form av barnavårdscentral, amningshjälp och BB (50,2%, n=503). Många sökte 
egen information på internet (30,3%, n=303). En del vände sig till en släkting (8,8%, n=88) 
eller en väninna (6,7%, n=67) för att få råd. Sociala medier användes av 1,2% (n=12) och 2,8% 
(n=28) sökte råd och information på annat håll.  
 
Kvinnorna önskade ta del av rådgivning om amning på olika sätt. Av kvinnorna önskade 77% 
(n=771) rådgivning från barnavårdscentral via besök och 53,5 % (n=536) från sjukvården 
genom fysisk närvaro, till exempel besök på sjukhuset. En del sökte information via nätet 
(37,5%, n=375) och 34,4% (n=344) hade helst sökt råd hos en vän eller släkting. Vidare hade 
28,8 % (n=288) helst tagit del av rådgivning från 1177/vårdguiden via telefon medan 13,8% 
(n=138) kunde tänka sig chatta med sjukvården online. Av kvinnorna önskade 6,1% (n=61) 
rådgivning från sjukvården via videosamtal och 0,7% (n=7) var tveksamma angående sitt 
önskemål. Kvinnorna kunde välja att svara på flera av ovanstående alternativ. 

Amningsstatistik 
Av 1055 tillfrågade kvinnor hade 70% (n=740) ammat helt eller delvis, 25% (n=261) ammade 
sitt barn under tiden för enkäten och 5% (n=54) hade valt att inte amma. De som valt att inte 
amma exkluderades ur studien. Resultatet baserades på de 1001 kvinnor som ammat eller 
ammade. Hur länge kvinnorna har ammat eller ammade vid studiens genomförande varierade. 
Av de 740 kvinnorna som hade slutat amma inom de senaste tre åren helammade 10,8 % (n=80) 
i 1–3 månader, 34,2% (n=253) i 3–6 månader, 35,3% (n=261) tills barnet var 6–9 månader och 
9% (n=67) helammade tills barnet var 9 månader eller äldre. En del av kvinnorna, 10,4% (n=77) 
hade aldrig helammat utan delammade endast. Av de kvinnor som slutat amma hade 11,6% 
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(n=86) delammat i 1–3 månader, 14,3% (n=106) i 3–6 månader, 28,8% (n=213) i 6–9 månader 
och 38,8% (n=287) hade delammat barnet i 9 månader eller längre.  Hur länge kvinnorna som 
slutat amma hel-och delammade redovisas i Figur 2. 
 

Figur 4. Amningsduration hel- och delamning 
 
Under tiden för enkäten ammade 261 av 1001 kvinnor. Av dessa hade 19,9% (n=52) helammat 
i 1–3 månader, 32,6 % (n=85) helammat i 3–6 månader, 31,8% (n=83) i 6–9 månader och 9,5 
% (n=25) hade helammat i minst 9 månader. Av de som fortfarande ammade hade 4,6 % (n=12) 
inte helammat alls utan delammade endast. Av de som delammat hade 13,4% (n=35) delammat 
i 1–3 månader, 10,3 % (n=27) i 3–6 månader, 11,1% (n=29) i 6–9 månader, 26,5% (n=69) i 
minst 9 månader och 34,9 % (n=91) delammade inte alls. 

Förekomst av amningsproblem  
Av de 1001 svarande kvinnorna hade 51,2 % (n=512) någon gång upplevt problem med 
amningen medan 48,9 % (n=489) svarade att de inte upplevt några problem. Mjölkstockning är 
ett problem som kan uppstå under amning och 50,4% (n=505) uppger att de någon gång 
drabbats av mjölkstockning. Av de som drabbats av mjölkstockning fick 45, 9% (n=232) rådet 
av sjukvården att använda bröstpump som behandling.  
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Av de kvinnor (n=512) som uppgav problem vid amning hade flest vänt sig till 
Barnavårdscentral (n=245) för att få hjälp. Många av kvinnorna (n=223) vände sig till internet 
för att söka information. Amningsmottagning är det tredje mest förekommande alternativet 
(n=170). Se Figur 3. för sammanställning av kvinnornas svarsalternativ på frågan ”Vart vände 
du dig då du hade problem med amningen?”. 
 

 
Figur 5. Redovisning av vart kvinnor vände sig för att ta del av råd och information vid problem med 

amning 
 
På frågan ”Har du någon gång känt dig tveksam till att amma?” svarade 17,7% (n=177) av de 
1001 kvinnorna att de någon gång känt sig tveksamma till att amma. Av förstföderskorna hade 
20% (n=80) någon gång känt sig tveksamma till att amma och 17% (n=102) av omföderskorna. 
Av förstföderskorna hade 53% (n=213) känt sig tveksamma till att amma för att det verkade 
svårt att få amningen att fungera, 44% (n=177) var  oroliga över otillräcklig mängd bröstmjölk, 
31% (n=125) kände sig obekväma med att vara avklädd på överkroppen i offentliga 
sammanhang, 14% (n=56) hade tro om att modersmjölksersättning är lika bra som bröstmjölk 
idag, 12% (n=48) hade tidigare haft problem med amning, 11% (n=44) ville veta exakt hur 
mycket mat bebisen får i sig (flaskmata), 10% (n=40) ansåg att det tar lång tid att amma, 10% 
(n=40) vet ej, 6% (n=24) hade rädsla för att amningen skulle påverka bröstens utseende och 1% 
(n=4) var ovana att röra vid sina bröst. Av omföderskorna var 63% (n=377) tveksamma till att 
amma för att de tidigare haft problem med amning, 38% (n=212) tyckte att det verkade svårt 
att få amningen att fungera, 34% (n=204) var oroliga över otillräcklig mängd bröstmjölk, 23% 
(n=138) kände sig obekväma med att vara avklädd på överkroppen, 19% (n=114) hade tro om 
att modersmjölksersättning är lika bra som bröstmjölk idag, 15% (n=90) ville veta exakt hur 
mycket mat bebisen fick i sig (flaskmata), 15% (n=90) ansåg att det tog lång tid att amma, 6% 
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(n=36) vet ej varför de känt sig tveksamma, 2% (n=12) var ovana att röra vid sina bröst och 2% 
(n=12) var rädd för att amningen skulle påverka bröstens utseende. Kvinnorna kunde välja att 
svara på flera av ovanstående anledningar och varje fråga behandlas procentuellt för sig. 
 

 
Figur 6. Anledningar till att kvinnor kände sig tveksamma till att amma 

Användning av bröstpump   
Av de 1001 kvinnor som deltog i studien hade 70,6% (n=707) någon gång använt bröstpump 
som hjälpmedel till amningen. Av dessa (n=707) hade 43,8% (n=310) använt bröstpump för att 
kunna ha friheten att överlämna matningen till partner eller annan närstående,16,5% (n=117) 
använde bröstpump för att de var oroliga över att amningen inte fungerade som den skulle och 
15,3% (n=108) hade blivit rekommenderade att använda bröstpump. Av kvinnorna hade 41,3% 
(n=292) använt bröstpump av andra orsaker, bland annat på grund av för mycket mjölk, såriga 
bröstvårtor, för tidigt fött eller sjukt barn, stimulera mjölkproduktion, mjölkstockning och 
återgång till arbete.  
 
Av de som hade blivit rekommenderade att använda bröstpump (n=108) hade 78,7% (n=85) 
fått rådet av barnmorska/sköterska på BB, 14,8% (n=16) hade fått rådet från mödravården och 
11,1% (n=12) från någon annan inom barnavårdscentralen, 11,1% (n=12) fick rådet av en vän 
och 9,3% (n=10) blev rekommenderade av en familjemedlem. Av kvinnorna rekommenderades 
2,8% (n=3) att använda bröstpump via sociala medier. Av de kvinnor som använt bröstpump 
(n=707) hade 59,7% (n=422) enbart använt manuell bröstpump, 19,9% (n=141) enbart elektrisk 
bröstpump och 20,4% (n= 144) använde både manuell och elektrisk.  
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Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visade att många kvinnor vänder sig till sjukvården för att få information och 
råd om amning. Ungefär hälften av kvinnorna (50,6%, n=507) har fått information om amning 
under graviditeten och är nöjda med den, medan en knapp tredjedel (28,8%, n=288) hade önskat 
mer amningsinformation. Av den information kvinnorna fått efter barnets födelse är mer än 
hälften (65,4%, n=654) mycket nöjda eller ganska nöjda. Ungefär hälften av kvinnorna (51,2%, 
n=512) uppgav att de någon gång haft problem med amningen och nästan en femtedel (17,7%, 
n=177) hade någon gång känt sig tveksamma att amma. Många (70,6%, n=707) hade någon 
gång använt bröstpump som hjälpmedel till amningen, främst för att kunna ha friheten att lämna 
över matning till partner eller annan närstående. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna har tagit del av redan insamlat datamaterial för att besvara studiens syfte. Genom 
att ta del av ett redan insamlat datamaterial sparade författarna tid från datainsamlingen men 
det finns även svårigheter med att överta ett redan insamlat material. Författarna behöver sätta 
sig in i materialet för att få förståelse och kunna bearbeta det samt att formulering av frågor inte 
går att påverka. Enligt Eliasson medför användning av sekundärdata en del nackdelar. Frågor 
som undersökningen ställt och som genererat dessa data kan frångå den aktuella studiens syfte 
(Eliasson, 2013). För att säkerställa att denna studies syfte besvarades användes endast en del 
av enkätfrågorna. De frågor som bedömdes frångå syftet exkluderades.        
 
Materialet insamlades via enkät på internet. Internetundersökningar vänder sig till de som har 
tillgång till och känner sig bekväma med internet, vilket kan begränsa det totala urvalet (Polit 
& Beck, 2016; Eliasson, 2013). Då målgruppen till denna studie är ung kan tänkas att de flesta 
är vana vid datorer och därav borde inte det totala urvalet ha begränsats.  
Internetundersökningar är ekonomiskt fördelaktiga att använda och kan lätt distribueras till 
geografiskt spridda personer (Polit & Beck, 2016; Eliasson, 2013). Då denna studie avser 
undersöka kvinnors erfarenhet av amning och amningsproblem önskas ett stort antal 
informanter. Eftersom internetundersökningar är ett bra sätt att nå ut till stor del av befolkningen 
anses detta vara en lämplig metod för datainsamling.  
 
Externt bortfall är de individer som passar in på målgruppen men väljer att inte delta i 
undersökningen. För att säkerställa att ett resultat inte är snedfördelat krävs 
bakgrundsinformation om både respondenterna och det eventuella bortfallet (Olsson & 
Sörensen, 2011). Inbjudan att delta i undersökningen skickades ut till 15 932 kvinnor i ålder 
20–45 år. Författarna hade inte tagit del av någon bakgrundsfakta som beskriver hur många av 
dessa 15 932 kvinnor som passade in på målgruppen. Inbjudan till undersökningen var tydligt 
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riktad till de som fött barn under de senaste tre åren. De kvinnor som inte passade in i 
målgruppen kan alltså redan vid inbjudan välja att inte gå vidare till enkäten. Eftersom 
författarna inte har information om de som valde att inte delta är det svårt att beräkna det externa 
bortfallet. En risk med det kan vara att resultatet blir snedfördelat. Olsson och Sörensen (2011) 
beskriver internt bortfall som de som påbörjar undersökningen men inte fullföljer den (Olsson 
& Sörensen, 2011). Alla de 1001 respondenter som inkluderades svarade på hela enkäten, därav 
fanns inget internt bortfall vilket stärker studiens resultat.  
 
Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter det som avses mätas (Eliasson, 2013). 
Materialet bestod av en enkät med slutna frågor. Det fanns även ett fåtal frågor där respondenten 
kunde välja att svara i fritext. En del frågor hade enligt författarna för få svarsalternativ vilket 
begränsar möjligheten att svara sanningsenligt. Detta kan vara en svaghet i studien och kan ge 
studien en lägre validitet. Då de flesta frågorna i enkäten hade svarsalternativ som var relevanta 
bedömer författarna att studien överlag har en hög validitet. Svarsalternativ där respondenten 
kan välja att skriva i fritext är svåra att överföra till en kvantitativ data. För att svara bättre på 
studiens syfte kunde frågornas svarsalternativ formulerats annorlunda för att få mer 
uttömmande svar. Enligt Polit och Beck (2016) är slutna frågor mindre tidskrävande och går 
lätt att svara på vilket leder till att fler svarar på slutna frågor än öppna frågor. En nackdel med 
slutna frågor är dock att det är svårt att formulera svarsalternativ vilket kan leda till att 
respondenten väljer ett alternativ som egentligen inte motsvarar dennes åsikt (Polit & Beck, 
2016).  
 
Reliabilitet innebär att undersökningen är pålitlig samt att den går att upprepa och att resultatet 
då blir desamma (Eliasson, 2013). Datamaterialet som användes i denna studie utgick från ett 
redan insamlat material. Datainsamlingsmetoden var en enkät med slutna frågor som var 
relevanta utifrån studiens syfte. Eftersom enkäten bestod av slutna frågor som var relevanta för 
studiens syfte kan undersökningen upprepas och skulle troligen ge liknande resultat. Detta ger 
studien en hög reliabilitet.  
 
Generaliserbarhet innebär att man kan överföra studiens resultat på en större population än den 
som studerats. Något som kan påverka generaliserbarheten är brist på bakgrundsinformation 
om respondenterna (Polit & Beck, 2016). Bland studiens deltagare var ungefär 60% 
omföderskor och 40% förstföderskor. Dock saknas bakgrundsinformation om respondenternas 
ålder, civilstånd och utbildningsnivå vilket kan påverka möjligheten att generalisera resultatet 
till en större population. Studien bygger på material insamlat från ett stort antal deltagare med 
geografisk spridning vilket bidrar till resultatets generaliserbarhet. 

Resultatdiskussion   

Studiens resultat visade att många kvinnor vände sig till sjukvården för information och råd om 
amning samt att de hade önskat mer information. Ungefär hälften (51,2%, n=512) av kvinnorna 
har haft problem med amningen och 17,7% (n=177) hade någon gång känt sig tveksamma att 
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amma. Många (70,6%, n=707) hade använt bröstpump som hjälpmedel till amningen, främst 
för att kunna lämna över matning till partner eller annan närstående. 
 
En del av respondenterna, 40,3% (n=403) hade önskat mer information om amning under 
graviditeten och 16,5% (n=165) upplevde att de inte fick någon information om amning alls 
under graviditeten. Under graviditeten önskade 45% (n=181) av förstföderskorna och 37,1% 
(n=222) av omföderskorna mer information om amning. Något som kan påverka resultatet är 
om respondenten är förstföderska, omföderska eller har tidigare erfarenheter av amning. En del 
av resultatet har därför delats upp och redovisas för förstföderskor och omföderskor. Det visade 
sig att när det gäller information om amning ser det ungefär likadant ut i de olika grupperna. 
Ett flertal studier visar att kvinnor upplever bristande information (Brown m.fl., 2011; Fox, 
McMullen & Newburn, 2015; Whelan & Kearney, 2015). Många kvinnor känner sig 
oförberedda inför amningen (Graffy & Taylor´s, 2005; Hinsliff-Smith, Spencer & Walsh, 2013) 
och önskar mer information om amning innan barnet föds. De önskar främst information om 
vad de kan förvänta sig och hur de ska handskas med eventuella amningsproblem (Graffy & 
Taylor´s, 2005). För att amningsfrekvensen ska vända behöver sjukvården bli bättre på att möta 
kvinnornas behov av information samt ta ansvar för att förbereda kvinnorna så de kan 
upprätthålla amningen.  
 
Av de kvinnor som slutat amma hade nästan hälften av kvinnorna slutat helamma innan barnet 
var sex månader gammalt men en stor del av kvinnorna fortsatte delamma efter sex månader. 
Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen kvinnor som helammar när barnet är sex månader 
är få men en stor del kvinnor delammar sina barn. Socialstyrelsens statistik visar likheter med 
denna studies resultat (Socialstyrelsen, 2016). WHO rekommenderar helamning de första sex 
månaderna och fortsatt amning med eventuella tillägg av annan kost barnets första levnadsår 
eller längre (WHO, 2016). Den totala amningsfrekvensen är sjunkande men framförallt slutar 
kvinnor att helamma i större utsträckning, vilket går emot de senaste rekommendationerna från 
WHO. Återkommande under graviditeten och barnets första levnadstid träffar familjen 
sjukvården i form av mödrahälsovård och barnhälsovård. Sjukvården har genom den 
återkommande kontakten med familjen möjlighet att påverka i vilken utsträckning som dessa 
rekommendationer följs. För att information om dessa rekommendationer ska nå ut och kunna 
eftersträvas bör det finnas en gemensam grund så att informationen är likartad oavsett vart i 
sjukvården kontakten sker. För att all personal som arbetar inom området ska kunna ha en 
gemensam grund bör det finnas nationella riktlinjer samt relevant utbildning. Ekströms och 
Thorstenssons studie visar att om vårdpersonal får relevant utbildning förbättras deras attityd 
kring amning och föräldrastöd. Denna förbättrade attityd medför att kvinnor upplever ett bättre 
stöd och att anknytningen till barnet främjas. Även kvinnornas amning fungerar bättre (Ekström 
& Thorstensson, 2015).  
 
Ungefär hälften av kvinnorna hade någon gång upplevt amningsproblem. En stor del av 
omföderskorna (63 %, n=377) som hade känt sig tveksamma till att amma hade tidigare haft 
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amningsproblem. Det förekom dessutom brister i den information som kvinnorna fick från 
sjukvården. Tidigare forskning visar att många kvinnor har orealistiska förväntningar på 
amningen, att det ska vara enkelt och naturligt. Kvinnor som får problem eller upplever att de 
inte har förmåga att amma kan känna skuld och att de har misslyckats med sin föräldraroll 
(Hegney, Fallon & O´Brien, 2008; Hinsliff-Smith, Spencer & Walsh, 2013; Zwedberg, 2010). 
Kvinnor värdesätter barnmorskors förmåga att kunna lyssna och vara lyhörda för deras 
sårbarhet och erbjuda dem stöd (Zwedberg, 2010). Vårdpersonal behöver även vara medvetna 
om att kvinnor som ger upp amningen har ett ökat behov av stöd (Schilling Larsen & Kronborg, 
2012). Barnmorskor och annan personal som arbetar med amning står framför utmaningen att 
ge information och erbjuda stöd kring amning. Amningens fördelar och realistiska 
förväntningar ska framhävas samt att de blivande föräldrarna ska erbjudas stöd att stärka sitt 
självförtroende och tro på sin kropp.  Samtidigt måste också amningen skiljas ifrån moderskapet 
för att förhindra att kvinnor skuldbelägger sig själva om amningen inte fungerar eller om de 
bestämmer sig för att inte amma alls.  
 
Många kvinnor i studien hade någon gång använt bröstpump av olika anledningar. Det finns 
studier som visar liknande resultat, att många kvinnor använder bröstpump under sin 
amningsperiod av olika skäl (Clemons & Amir, 2010; Geraghty, Khoury & Kalkwarf, 2005; 
Win, Binns, Zhao, Scott & Oddy, 2006). I Clemons och Amirs studie framkommer att 
anledningar till användning av bröstpump bland annat är att ha bröstmjölk tillgänglig i nödfall, 
då modern återgick till arbete eller för att lämna över matning till partner. Andra anledningar 
var på grund av mjölkstockning, överskott av mjölk eller ömma bröst och såriga bröstvårtor 
(Clemons & Amir, 2010). Dessa anledningar överensstämmer med de som framkom i denna 
studies resultat. Studier visar även att kvinnorna som någon gång under amningsperioden 
använde bröstpump kunde upprätthålla amningen under en längre tid än de som inte använde 
bröstpump (Geraghty, Khoury & Kalkwarf, 2005; Win, Binns, Zhao, Scott & Oddy, 2006). 
Enligt författarna till denna studie kan en anledning till sambandet mellan amningsduration och 
användandet av bröstpump vara att kvinnan har möjlighet att upprätthålla amningen trots att 
hon återvänder till arbetet. I Sverige har de flesta möjlighet att ta ut föräldraledighet under stor 
del av barnets första år, detta skiljer sig från de länder där tidigare nämnda studier genomförts. 
För att undersöka om samband mellan amningsduration och användandet av bröstpump även 
förekommer i Sverige behövs vidare forskning. 
 

Konklusion 

Många kvinnor slutade att amma tidigare än rådande rekommendationer och en stor del 
upplevde problem och tveksamheter i samband med amning. För att få informationen och stöd 
vände sig många kvinnor till sjukvården. Det visade sig dock att en del kvinnor önskade mer 
informationen och stöd om amning. Sjukvården behöver förbättra den information och det stöd 
som erbjuds för att kunna vända den sjunkande amningsfrekvensen.   
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Förslag på klinisk tillämpning 

Studiens resultat visade att många vänder sig till sjukvården för råd och stöd i samband med 
amning. Det framkom även att det finns brister i den information om amning som kvinnorna 
får. Studiens resultat kan användas för att göra personalen mer medveten och öka deras 
förståelse för vad kvinnor har för uppfattning och erfarenheter av amning. Resultatet kan 
användas för att göra aktörer inom verksamheter som hanterar amning och amningsproblem 
medvetna om att de behöver samarbeta för att förbättra den föräldraförberedande utbildningen 
under graviditet samt informationen som ges efter barnets födelse. Studiens resultat visade 
också att många kvinnor känt tveksamhet kring amning vilket är viktigt att uppmärksamma för 
att kunna ge individuell rådgivning.  

Förslag på fortsatt forskning 

Vidare forskning behövs gällande vilken typ av information om amning blivande föräldrar 
önskar från sjukvården då det endast framkommer att de önskar mer information. Vidare behövs 
studier som undersöker på vilket sätt föräldrar önskar få information, till exempel via internet, 
fysiskt besök, videosamtal eller broschyrer. Detta för att kunna tillgodose de blivande 
föräldrarnas behov av mer information.
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Bilaga 1. Enkätfrågor 
 
Välkommen till en undersökning från TNS Sifo som vänder sig till dig som fött barn under de 
senaste tre åren. Frågorna tar ungefär 7 minuter att besvara och dina svar är förstås helt 
anonyma. Klicka nedan för att starta undersökningen.  
 

1. Hur många barn har du? 
 
 () 1 barn  
 () 2 barn  
 () 3 barn  
 () Fler än 3 barn 
 () Inget svar 
 

2. Är något av barnen fött de senaste 3 åren?  
 
 () Ja 
 () Nej à GO TO SCREEN OUT  
 
För kommande frågor vill vi att du tänker på det eller de barnen som ännu inte fyllt 3 år.  
 

3. Har du ammat detta/dessa barn? 
 
() Ja, jag har ammat helt eller delvis 

 () Ja, jag ammar mitt/mina barn nu 
 () Nej, jag har valt att inte amma mitt/mina barn à GO TO SCREEN OUT 
  

4. Hur länge helammade du?  
Tills barnet var... 
 
 () 1–2 mån 
 () 2–3 mån 
 () 3–6 mån 
 () 6–9 mån 
 () 9–12 mån 
 () Äldre än 12 mån 
 () Jag helammade aldrig 
 () Vet ej 
 

5. Hur länge har du helammat? 
 
 () 1–2 mån 
 () 2–3 mån 
 () 3–6 mån 
 () 6–9 mån 
 () 9–12 mån 
 () Längre än 12 mån 
 () Jag har inte helammat 
 () Vet ej 
 



	

	

 
6. Hur länge delammade du?  

Tills barnet var... 
 
 () 1–2 mån 
 () 2–3 mån 
 () 3–6 mån 
 () 6–9 mån 
 () 9–12 mån 
 () Äldre än 12 mån 
 () Jag delammade aldrig 
 () Vet ej 
 

7. Hur länge har du delammat? 
 
 () 1–2 mån 
 () 2–3 mån 
 () 3–6 mån 
 () 6–9 mån 
 () 9–12 mån 
 () Längre än 12 mån 
 () Jag har inte delammat 
 () Vet ej 
 

8. Har du någon gång känt dig tveksam till att amma?  
 
 () Ja 
 () Nej 
 

9. Varför har du känt dig tveksam till att amma?  
            Flera svarsalternativ möjliga 
 
 () Verkar/verkade svårt att få amning att fungera 
 () Det tar lång tid att amma 
 () Jag är ovan att röra vid mina bröst 
 () Jag tror att modersmjölksersättning är lika bra som bröstmjölk 
idag 
 () Jag vill veta exakt hur mycket mat bebisen får/fick i sig (dvs 
flaskmata) 
 () Jag är rädd att amning kommer påverka utseendet på mina bröst 
            () Jag känner mig obekväm med att vara avklädd på överkroppen i offentliga                      

sammanhang. 
          () Jag är/var orolig att bröstmjölken inte ska räcka till 
            ()  Jag har tidigare haft problem med att amma 
 () Tveksam, vet ej 
 

10. Har du någon gång haft problem med att amma?  
 
 () Ja 
 () Nej 



	

	

 
 

11. Vart vände du dig då du hade problem med amningen?  
            Flera svarsalternativ möjliga 
 
          () Amningsmottagning 
          () Barnavårdscentral 
          () Mödravårdscentral 
          () Vårdcentral 
          () Jag sökte på nätet för information 
          () Annat, vad?  
          () Jag vände mig ingenstans  
 

12. Har du någon gång drabbats av mjölkstockning i samband med amning?  
 
 () Ja 
 () Nej 
 

13. Fick du då rådet av sjukvården att använda en bröstpump för att behandla 
mjölkstockningen? 

 
 () Ja 
 () Nej 
 

14. Fick du någon information om amning under din graviditet? 
 
 () Ja, och jag är nöjd med den information jag fick 
 () Ja, men inte så mycket som jag skulle velat  
 () Nej, men skulle önska att det ingick i föräldrautbildning under 
graviditeten 
 () Nej, och känner inte att det behövs 
 () Vet ej, kommer ej ihåg 
 

15. I vilken utsträckning är du nöjd med den information du fått om amning från 
sjukvården efter din förlossning?  

 
          () Mycket nöjd 
            () Ganska nöjd 
            () Varken eller 
            () Ganska missnöjd 
            () Mycket missnöjd 
            () Tveksam, vet ej  
 

16. Om du behövt råd eller ytterligare information om amning, vart har du i första hand 
vänt dig för mer information? 
 

 () Till en väninna 
 () Till sjukvården (BVC, amningshjälp, BB) 
 () Sökt egen information på internet 
 () Sociala medier 



	

	

 () Till en släkting 
 () Annat, vad?  
 

17. På vilka av följande sätt skulle du helst ta del av rådgivning om amning?  
            Vänligen markera max 3 alternativ 
 
 () Rådgivning från sjukvården genom fysisk närvaro (t.ex. besök på 
sjukhuset) 
 () Rådgivning från BVC via besök 
 () Rådgivning från sjukvården online via ett videosamtal 
 () Rådgivning från sjukvården online via en chatt 
 () Rådgivning från 1177/Vårdguiden via telefon 
 () Rådgivning från vän/bekant/släkt 
 () Jag söker på internet 
 () Tveksam, vet ej  
 

18. Har du under amning använt en bröstpump som hjälpmedel till amningen? 
 
 () Ja 
 () Nej 
 

19. Av vilket eller vilka skäl har du använt en bröstpump? 
 
            () För att jag vill kunna ha friheten att överlämna matningen till min partner eller 

annan närstående vid tillfällen då jag önskar det 
 () För att jag är/var orolig över att amningen inte fungerar som den 
ska 
 () För att jag blivit rekommenderad att använda en bröstpump 
 () Annat, vad?  
 

20. Vem rekommenderade dig att använda en bröstpump? 
            Flera svarsalternativ möjliga 
 
 () Min barnmorska/sköterska på BB 
 () Mödravården  
 () Apotekspersonal 
 () En väninna 
 () En familjemedlem/släkting 
 () Jag blev rekommenderad på sociala medier/bloggar/familjeforum 
 () Någon annan inom BVC  
 

21. Vilken sorts bröstpump använde du?  
 
 () Både en elektrisk och en manuell 
 () Enbart en manuell 
 () Enbart en elektrisk 
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