
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet 

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 

 

Avancerad nivå 

15 Högskolepoäng 

Höstterminen år 2015 

 

Författare:   Nathalie Brixus 

                    Anna Neander 

Handledare: Elisabeth Kylberg 

                     Anette Ekström 

Mödrars uppfattning av 
amningsinformation under graviditeten  
- ur ett livsvärldsperspektiv.  

 

Mother’s conception of the breastfeeding 
information received during pregnancy 
- from a life world perspective 



   

 

Sammanfattning 

Titel: Mödrars uppfattning av amningsinformation under graviditet – ur ett 

livsvärldsperspektiv 

Författare: Anna Neander & Nathalie Brixus 

Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 

Kurs: Examensarbete i Reproduktiv, Perinatal och Sexuell hälsa, RP720A, 15 högskolepoäng 

Handledare: Elisabeth Kylberg & Anette Ekström 

Sidor: 22 

Månad och år: september, 2015 

Nyckelord: amning, graviditet, förberedelse, information, livsvärld, fenomenografi 

 

Bakgrund: Amning och bröstmjölk är positivt ur hälsosynpunkt för både mor och barn samt 

för att främja anknytningen dem emellan. Trots detta minskar amningen i Sverige. 

Omgivningens stöd och attityder har visats vara en betydande faktor för amning. Ökad 

kunskap hos vårdpersonal samt moderns deltagande i amningsutbildning under graviditeten 

kan ge en ökad kunskap om och tillit till amningen samt en mer positiv amningsupplevelse. 

Människor uppfattar informationen de fått på olika sätt beroende på den livsvärld de lever i. 

Det är därför viktigt att ta reda på hur kvinnor i Sverige uppfattar den amningsinformation 

som ges under graviditeten. Syfte: Att undersöka mödrars uppfattning av 

amningsinformationen de fått under graviditeten. Metod: En fenomenografisk ansats 

användes i enlighet med Sjöström och Dahlgren (2002). Intervjuer utfördes för att samla in 

data. Resultat: Kvinnorna hade olika uppfattningar om vilken information de erhållit. De 

uppfattade att de fått för lite information om amning och att de saknade viss information. 

Informationen som saknades skilde sig åt mellan dem. Det var lättare att ta till sig 

amningsinformationen om den gavs på olika sätt och det gav då förutsättning för varje enskild 

individ att ta till sig informationen på det sätt som passade dem. Kvinnorna trodde att de var 

redo att amma under graviditeten men var inte tillräckligt förberedda när de väl började 

amma. Information och kunskap uppfattades som viktigt för att amningen skulle fungera. 

Konklusion: För att öka chansen att kvinnor ska känna sig förberedda inför att börja amma är 

det viktigt att amningsinformation ges vid rätt tillfälle och att individualisera informationen 

utifrån kvinnors individuella behov.   
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Background: Breastfeeding gives health protection both to the infant and the mother and the 

attachment between mother and child. Despite this breastfeeding has been reduced in Sweden. 

The surrounding support and attitude is an important factor for breast feeding. If women get 

thorough information from skilled staff the chance increase that mothers will breastfeed. 

Participation in breastfeeding education during pregnancy can give a higher knowledge and 

confidence in breastfeeding. It can also give a more positive breastfeeding experience. 

Information is received in different ways depending on people's experiences and life-worlds. 

Thus it is important to find out how women in Sweden assimilate given information during 

pregnancy. Aim: To examine how mothers have perceived breastfeeding information received 

during pregnancy. Methods: A phenomenographic perspective in accordance with Sjöström 

and Dahlgren (2002) was used. Data was collected through interviews. Results: The women 

had different perceptions of which information that was given. The women perceived that 

they had only got a small amount of information about breastfeeding and they deemed that 

there was lack of information about some aspects of breastfeeding. It was easier to perceive 

the information if it was given in different ways, this enabled each individual to receive the 

information in a way which suited her. The mothers thought during pregnancy that they were 

ready to breastfeed but found out that they were not ready when they initiated breastfeeding. 

Information and knowledge was important for a successful breastfeeding. Conclusion: It is 

important that the information is given at the right time for the women to have the best chance 

to be prepared to breastfeed. It is also important to acknowledge the women’s individual 

needs by giving the information in different ways.  
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Inledning 

Författarna till undersökningen har båda ett intresse av amning och kan i framtiden tänka sig 

att arbeta som barnmorskor inom mödrahälsovården där amningen är ett centralt och ytterst 

viktigt ansvarsområde. Författarna har även uppfattat det som att färre i omgivningen ammar 

och slutar tidigare än de har planerat, ofta till följd av amningsproblem som de inte vet hur de 

ska hantera. WHO:s rekommendationer säger att barn bör enbart ammas under de sex första 

månaderna och därefter delvis till två års ålder eller längre. Enligt Socialstyrelsens (2014a) 

statistik över ammade barn har amningsprevalensen minskat lite varje år sedan mitten av 

1990-talet. Mellan 2004 och 2012 har antalet barn som enbart ammas vid en veckas ålder 

minskat med åtta procentenheter till 81,4 procent. Under samma tid har den vid två månaders 

ålder minskat med 11,6 procentenheter till 66 procent. Det finns stora regionala skillnader där 

Stockholm, Uppsala och Gotland har hög amningsprevalens medan Västmanland och 

Jönköping har lägre (a.a.). Amning har en positiv inverkan både på individ- och samhällsnivå. 

Det finns flera faktorer som har betydelse för amningen. Något som visats påverka amningen 

är kunskapsnivå och attityder hos vårdpersonal, föräldrarnas socioekonomiska status samt 

deltagande i amningsutbildningar under graviditeten. Det är en viktig aspekt hur nyblivna 

mödrar uppfattar den information de får om amning under graviditeten. För att ta reda på hur 

nyblivna mödrar uppfattar den informationen de erhållit har en kvalitativ ansats använts. 

Semistrukturerade intervjuer med nyblivna mödrar har utförts och analyserats i enlighet med 

en fenomenografisk metod. 

Bakgrund 

Mödrahälsovård i Sverige 

I Sverige finns offentligt finansierad, frivillig och kostnadsfri mödrahälsovård vilket erbjuds 

alla gravida kvinnor. Syftet med mödrahälsovården är att främja hälsa och förebygga ohälsa 

hos den gravida kvinnan och hennes väntade barn. Föräldraparet förbereds även inför 

förlossningen och det kommande barnet. Vidare främjas föräldrarnas förmåga att knyta an till 

sitt barn (Socialstyrelsen, 2014b). Ett av mödrahälsovårdens verksamhetsområden är att 

erbjuda gruppträffar för att ytterligare förbereda föräldrar inför förlossning och föräldraskap. 

Under 2013 deltog 72,1 procent av förstföderskor respektive 66,5 procent av deras partner i 

föräldrautbildning under graviditeten. Denna statistik innefattar inte föräldrautbildning i stora 

grupper utan enbart upprepade träffar i mindre grupp. Ingen statistik finns för omföderskor då 

de oftast inte erbjuds att delta i föräldrautbildning (Graviditetsregistret, 2014). 

Amningens betydelse 

Bröstmjölkens innehåll skyddar barnet mot flera olika infektionssjukdomar så som diarré, 

respiratoriska sjukdomar och öroninfektioner. Bröstmjölkens skyddande effekt kan för vissa 

infektionssjukdomar kvarstå flera år efter avslutad amning. Forskning tyder även på att 

amning kan skydda mot plötslig spädbarnsdöd om barnet samtidigt inte utsätts för passiv 

rökning eller sover på mage. Risken för glutenintolerans minskar om introduktion av gluten 

sker innan avslutad amning. Bröstmjölken skyddar även mot övervikt hos barn (Hanson, 

2004). Amning är bra för barnet då det ger en ökad hjärnfunktion och kognitiv förmåga, 

snabbare mognad av synen, snabbare utveckling av motoriken i tidigare ålder och färre 

känslomässiga- och beteenderelaterade problem (Anderson, Johnstone & Remley, 1999). 
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Risken för bröstcancer hos modern minskar i relation till amningsdurationen (Godfrey & 

Lawrence, 2010; Hanson, 2004). Att amma ger även en lägre risk för förlossningsdepression 

och amning under en längre tid ger en minskad risk för hjärtsjukdomar, diabetes typ 2, och 

cancer i de reproduktiva organen. Enbart amning hämmar dessutom ägglossning den första 

tiden efter förlossningen vilket till viss del utgör ett naturligt preventivmedel (Godfrey & 

Lawrence, 2010). 

De sjukdomar och tillstånd hos mor och barn som delvis kan förebyggas genom en ökad 

amningsfrekvens, orsakar dessutom stora kostnader på samhällsnivå. En ökning av 

amningsprevalensen skulle kunna bidra till omfattande besparingar för hälso- och sjukvården 

(Renfrew m.fl., 2012). 

Amning utgör också en viktig del i att ge mödrar en bekräftelse i deras moderskap. Genom 

amningen knyter moder och barn an till varandra och bildar tillsammans en enhet (Palmér, 

Carlsson, Mollberg & Nyström, 2010; Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012). 

Amning upplevs av mödrar som en existentiell utmaning och en balansakt där modern 

behöver förstå och möta både sitt barns behov och sina egna behov. Att initiera amning 

upplevs som en kroppslig prestation, vilket lätt kan ge en känsla av osäkerhet över den egna 

kroppens förmåga att producera mjölk och därmed näring till barnet. Barnets gensvar vid 

amning är en viktig del för moderns självförtroende över sitt moderskap och sin förmåga att 

kunna amma (Palmér m.fl., 2010). Om mödrar upplever svårigheter med att amma begränsas 

deras känslor av gemenskap och närhet till sitt barn. Livet som mamma kan upplevas som 

kaotiskt vilket leder till en konstant kamp att bli fri från svårigheterna och en strävan efter att 

få harmoni i tillvaron. Det uppstår en ambivalens hos modern över vems behov som ska 

tillfredsställas; sina egna, barnets eller andras. Dessa känslor försvagar då istället moderns 

bild av sig själv som mamma och bidrar till en känsla av ett misslyckat moderskap, vilket 

försvårar anknytningen till barnet (Palmér m.fl., 2012).  

Rekommendationer om amning 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:33) ska all information som lämnas till den 

person som vårdar ett spädbarn vara objektiv, entydig samt vara anpassad efter moder och 

barn. Informationen ska innehålla fördelar med amning gentemot modersmjölksersättning, hur 

mödrar kan få igång och bibehålla amningen. Vidare ska information ges om hur 

modersmjölksersättningen kan verka negativt på amningen. Användning av 

modersmjölksersättning ska endast ske efter det att en bedömning visat att ett sådant behov 

föreligger (SOSFS, 2008:33). 

Världshälsoorganisationen rekommenderar enbart amning under barnets sex första månader. 

Därefter rekommenderas introduktion av fast föda som ett komplement till bröstmjölk och 

delvis amning till två års ålder eller längre. Om enbart amning i sex månader inte är möjligt 

eller om modern väljer att inte amma ska hon få tillräckligt med stöd för optimal nutrition till 

barnet (World Health Organization [WHO], 2002). 

År 1991 initierade Unicef och WHO Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) till följd av en 

oro över den globalt nedåtgående amningstrenden (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). 

Initiativet utformades efter fyra mål som fastslogs i Innocentideklarationen året innan. Ett av 

de fyra målen var att efterfölja de tio stegen till en lyckad amning (Coates, 2010). Dessa mål 

uppdaterades år 2005 (Kylberg m.fl., 2014). I Sverige kom BFHI 1992 på initiativ av 

Socialstyrelsen och kallades här för amningsvänliga sjukhus. Implementeringen av detta 

medförde en granskning av förlossnings- och BB- avdelningarna som i sin tur ledde till 

förbättringsåtgärder. Samtliga avdelningar hade utnämnts till amningsvänliga sjukhus 1996. 
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Folkhälsoinstitutet tog över ansvaret 1997 och en omutvärdering av de redan certifierade 

avdelningarna gjordes. Då utvidgades initiativet att omfatta även mödra- och 

barnhälsovården, det vill säga en amningsvänlig vårdkedja. Från och med 2004 blev ansvaret 

för att driva uppföljningen av amningsvänliga sjukhus och amningsvänlig vårdkedja upp till 

varje landsting. För att mödrahälsovården ska vara en del i den amningsvänliga vårdkedjan 

krävs det att de följer de tio stegen till en lyckad amning som initiativet baseras på (Kylberg 

m.fl., 2014). 

Tio steg till en lyckad amning: 

Varje enhet som jobbar med mödrahälsovård och vård av nyfödda bör: 

1. Ha en skriven amningsstrategi/handlingsplan som rutinmässigt delges all 

hälsovårdspersonal. 

2. Undervisa all berörd personal i nödvändig kunskap för att genomföra denna 

handlingsplan. 

3. Informera alla gravida och nyblivna mammor om fördelarna med amning och 

hur man upprätthåller amningen. 

4. Uppmuntra och stödja mammor att börja amma sitt nyfödda barn vid barnets 

första vakenhetsperiod, som vanligen sker inom två timmar. 

5. Visa mammor hur de ska amma och upprätthålla amningen, även om de måste 

vara åtskilda från sitt barn. 

6. Inte ge nyfödda barn mat eller dryck utöver bröstmjölk, såvida det inte är 

medicinskt indicerat. 

7. Praktisera samvård - tillåta mammor och barn att vistas tillsammans dygnet 

runt. 

8. Uppmuntra fri amning. 

9. Ej ge nappar till ammade spädbarn, vare sig sug- eller dinappar. 

10. Uppmuntra bildandet av stödgrupper för amning och till sedvanlig kontakt med 

barnhälsovården genom att hänvisa mammor dit vid utskrivning från 

sjukhuset/kliniken. (Kylberg m.fl., 2014, s. 15)  

Två av dessa steg har Socialstyrelsen omformulerat. Steg fyra har kompletterats med vikten 

av att se till barnets välmående och fria luftvägar. I steg nio är formuleringen ändrad till att 

informera föräldrar om att enbart avvakta med napp de första veckorna fram till dess att 

amningen kommit igång. Denna omformulering baseras på forskning som visat att napp 

minskar risken för plötslig spädbarnsdöd vid 2-5 månader (Socialstyrelsen, 2014c). 

I steg fyra ska mamman uppmuntras att amma barnet under den första vakenhetsperioden. 

Enligt Dumas m.fl. (2013) är det viktigt att modern har barnet liggandes hud mot hud direkt 

efter förlossningen och under minst ett par timmar. Om det nyfödda barnet är inlindat i filt, 

har kläder eller är åtskilt från modern kan detta störa amningen. När mödrar har sitt barn hud-

mot-hud lär de sig tyda barnets signaler bättre. Moore, Anderson, Bergman och Dowswell 

(2012) menar att det enbart finns positiva effekter när mödrar har sitt barn hud-mot-hud efter 

förlossningen. Barn som legat hud-mot-hud interagerade mer med sina mödrar och grät 

mindre. Mödrar ammade även i större utsträckning de fyra första månaderna och tenderade att 

amma längre om de hade tidig hud-mot-hud kontakt med sina barn (a.a.).  

En intervention som syftade till att öka vårdpersonals kunskap om de tio stegen till en lyckad 

amning och att implementera dem i vården av kvinnor och spädbarn, har visats ha en positiv 

inverkan på amningen. Personalens ökade kunskap gav en högre amningsprevalens under 

barnets första levnadsår. (Kramer m.fl., 2001). Bartington, Griffiths, Tate, Dezateux och the 
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Millenium cohort study child group, (2006) visade att mödrar som fött barn på certifierade 

amningsvänliga sjukhus började amma sina barn i större utsträckning än de som födde barn på 

icke certifierade sjukhus, även efter att sociodemografiska faktorer som kan påverka 

amningen har tagits med i beräkningen. Vidare har Chien, Chu, Tai och Lin (2005) visat att 

mödrar som fött barn på certifierade amningsvänliga sjukhus oftare upplevde att de tio stegen 

till en lyckad amning praktiserades bland personalen. Amningsprevalensen ökade med 

upplevelsen av att de tio stegen efterföljdes. Dock var det få av kvinnorna som upplevde att 

alla de tio stegen efterföljdes bland personalen. Chien m.fl., (2005) menar därför att det är 

viktigt att de tio stegen implementeras eller efterföljs i en högre utsträckning. Gau, (2004) har 

visat på att en intervention som syftade till att implementera de tio stegen till en lyckad 

amning på sjukhus förbättrade mödrars inställning till amning, ökade deras amningskunskap, 

ökade antalet mödrar som började amma samt förlängde amningsdurationen (a.a.).  

Faktorer som har betydelse för amning 

Socioekonomiska faktorer 
Gravida kvinnors tilltro till sin amningsförmåga har visats ha ett samband med paritet, 

kunskapsnivå och attityder kring amning. Forskning har visat att kvinnor med höga 

amningskunskaper har en ökad tillit till sin amning. Däremot finns det inget samband mellan 

kvinnors tillit till amningen i relation till deras sociodemografiska faktorer så som ålder, 

graviditetslängd, utbildningsnivå eller bostadsområde (Laanterä, Pietilä, Ekström & Pölkki, 

2012). Om kvinnor vill amma, har en positiv inställning till amning och tror på att de klarar av 

att amma under graviditeten kan det ha en positiv inverkan på amningsdurationen (Thulier & 

Mercer, 2009). Forskning har visat att mödrars utbildningsnivå och andra socioekonomiska 

faktorer påverkar amningsdurationen (Flacking, Hedberg Nyqvist & Ewald, 2007; Bonet, 

m.fl., 2013; Thulier & Mercer, 2009). Kvinnor som blir mödrar i ung ålder, förstföderskor 

samt mödrar som återgår till sina arbeten tidigt enbart ammar i mindre utsträckning än äldre 

mödrar, omföderskor och de mödrar som stannar hemma med sina barn längre (Bonet, m.fl., 

2013). Om kvinnan röker (Bonet, m.fl., 2013; Thulier & Mercer, 2009) är ogift eller om 

barnet är sjukt är andra faktorer som kan påverka amningsdurationen negativt (Thulier & 

Mercer, 2009). Även fäders socioekonomiska status har visats ha en påverkan på hur länge 

mödrar ammar (Flacking m.fl., 2007). Om fäder tar ut föräldraledighet under sitt barns första 

år påverkar det amningsdurationen positivt (Flacking m.fl., 2007). Fäders inställning till 

amning och stöd påverkar amningsprevalensen. Mödrar vars män förespråkar och stöttar dem 

i amningen initierar amning i en högre grad än de som inte får samma stöd från sin partner 

(Wolfberg, Michels, Shields, O'Campo, Bronner & Bienstock, 2004; Thulier & Mercer, 

2009).  

Många mödrar upplever att amningen inte blev som de hade tänkt sig (Hall & Hauck, 2007; 

Kelleher, 2006). Flera mödrar upplever att amningen tar mer tid och att barnet ammar oftare 

än vad de hade förväntat sig vilket leder till att de inte får tillräckligt med sömn (Hall & 

Hauck, 2007). Många mödrar blir förvånade över den smärta och obehag som kan uppstå vid 

amning och att de då känner sig fysiskt sårbara. Det kan leda till att vissa mödrar överväger 

att sluta amma (Kelleher, 2006; Thulier & Mercer, 2009). Det som ofta beskrivs som den 

vanligaste orsaken till att mödrar slutar amma, oavsett socioekonomiska faktorer, är 

upplevelsen av att mjölkmängden inte räcker till (Thulier & Mercer, 2009). 

Professionella vårdgivares kunskap och attityder kring amning 
Stödet som kvinnor får från personal kan påverka dem både positivt och negativt och kan ha 

stor inverkan på hur de tänker om amning (Kelleher, 2006; Thulier & Mercer, 2009). 

Otillräcklig kunskap hos professionella vårdgivare ger en sämre attityd till amning och kan 
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leda till att felaktiga råd och information ges till gravida kvinnor (Spear, 2004). Vårdgivare 

som gått en processorienterad amningsutbildning som baserats på kunskap, kontinuitet, 

värderingar och attityder har lättare att ge ett tillfredställande stöd till gravida kvinnor. Detta 

genom att vårdgivaren blivit mer medveten om sina egna värderingar och attityder kring 

amning. Dessutom visar forskning att mödrar lättare tar till sig givet amningsstöd efter 

förlossningen om de redan under graviditeten fått tillfredsställande stöd och information. 

(Ekström, Guttke, Lenz & Hertfelt Wahn, 2011). Den processorienterade utbildningen för 

professionella vårdgivare gör även att personalen får en bättre möjlighet att påverka mödrars 

förmåga att hantera amningsproblem, så som upplevelsen av otillräcklig mjölkproduktion 

(Blixt, Mårtensson & Ekström, 2014). 

Mödrar som erhållit professionellt stöd med fokus på kontinuitet genom hela vårdkedjan har 

visats vara mer tillfredsställda både med det informativa och det emotionella stödet de första 

nio månaderna efter förlossningen (Ekström, Widström & Nissen, 2006). För många kvinnor 

är det viktigt med kontinuitet och att få möjlighet att skapa en relation till vårdgivaren. Det 

upplevs negativt att ha olika barnmorskor och läkare under graviditeten (Hall & Hauck, 

2007). Att ha ett långt utbildningstillfälle där kvinnor diskuterar amning upplevs negativt i 

jämförelse med att diskutera det lite vid flera tillfällen. Gravida kvinnor upplever att det blir 

för mycket att ta till sig när information enbart ges vid ett tillfälle (Raisler, 2000) och kvinnor 

upplever att 90 minuter vid ett tillfälle är för lång tid (Lin, Chien, Tai & Lee, 2008). Kvinnor 

som gått en utbildning om amning under graviditeten tycker att det är bra att använda sig av 

broschyrer, filmer och arbetsblad, men det kan inte ersätta relationen mellan barnmorskan och 

kvinnan (Raisler, 2000). Bäst effekt för enbart- och delvis amning vid tre månaders ålder har 

visats vara en kombination av personlig rådgivning med en amningsrådgivare, amningsteknik 

via utbildningsfilmer samt skriftlig amningsinformation. Att enbart se filmer och få skriftlig 

information uppfattas inte vara lika bra (Mattar m.fl., 2007). 

Amningsutbildning under graviditeten 
Amningsutbildning under graviditeten upplevs av många som något positivt. Det stärker och 

utökar den kunskap om amning som kvinnor redan har och det stärker dem i deras val att 

amma. En amningsutbildning kan upplevas positiv även om det inte är första barnet. Många 

omföderskor upplever att vårdgivare antar att de inte är i behov av mer amningsinformation 

och att de inte behöver gå en amningsutbildning. Många kvinnor som inte blivit erbjudna en 

amningsutbildning saknar information och upplever att de behöver mer kunskap (Raisler, 

2000). Många kvinnor får en ökad tillit av att gå en amningsutbildning och att de genom den 

klarar att nå sina amningsmål (Hall & Hauck, 2007). Gravida kvinnor som genomgått en 

amningsutbildning har mer kunskap, bättre inställning, är mer nöjda med amningen och 

ammar mer tre dagar efter förlossningen. Däremot är inte skillnaden lika stor efter en månad. 

Oavsett om kvinnor gått en amningsutbildning eller inte upplevs amningsproblem likadant, 

men de kvinnor som gått en amningsutbildning har färre problem (Lin m.fl., 2008). Vidare 

har det visats att när kvinnor deltagit i amningsutbildningar under graviditeten upplever de en 

högre nivå av tilltro till amningen i slutet av graviditeten. Sex veckor efter förlossningen 

upplever dessa kvinnor även att de har en tillräcklig kunskap om amning (Kronborg, 

Maimburg & Væth, 2012). Att få olika råd har visats ha långsiktiga negativa effekter på 

amningen (Hall & Hauck, 2007). Det kan upplevas jobbigt att få olika råd av olika personer 

och mödrar önskar få samstämmiga råd (Hall & Hauck, 2007; Thulier & Mercer, 2009). 

Teoretisk referensram: livsvärldsteori 

Livsvärldsteorin är en vetenskaplig modell som vill beskriva den livsvärld vi alla har, det vill 

säga en beskrivning av den värld vi existerar i. Livsvärldsteorin handlar om hur vi lever och 
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verkar i världen med andra människor, de händelser vi samverkar till och påverkar eller 

påverkas av. Livsvärlden finns med oss överallt och sätter oss i en förbindelse till allt annat i 

omvärlden. Människor kan uppleva många fenomen i världen på liknande sätt men samtidigt 

har alla sitt unika sätt att förstå och uppfatta dem beroende på den livsvärld de har. En 

individs livsvärld består av olika erfarenheter och att ha en livsvärldsteori som grund för 

studier med vårdinriktning handlar om att ta hänsyn till människors vardagliga omvärld och 

hur den i sin tur har betydelse för hälsa och vårdande. Oavsett om vi tar hänsyn till livsvärlden 

eller inte så är den ständigt närvarande och påverkar hur vi vetenskapligt kan förstå, förklara 

och beskriva det dagliga livet som vid hälsa och vårdande. Livsvärldsteorin fokuserar på det 

individuella och det unika och ger dessa ett värde samt att det individuella perspektivet är ett 

av flera möjliga perspektiv. Genom att fokusera på människors livsvärld kan vi öppna upp för 

en förståelse för hur någon kan uppleva, tänka om, känna för och förhålla sig till olika 

fenomen. Eftersom livsvärlden påverkar människors upplevelser av olika företeelser påverkas 

även deras uppfattningar av dem. Med livsvärlden i fokus kan vi skildra hur fenomen 

uppfattas och förstås olika av olika personer. En människas livsvärld är ständigt i förändring 

och påverkas av händelser i livet och omgivningen (Dahlberg, 2014). Kvinnans livsvärld 

inkluderas i hennes upplevelse av att vänta barn, och sedan att bli förälder. Den omger hennes 

sociala relationer med partner, barnet, vänner och familj. När kvinnan blir gravid och får barn 

förändras hennes identitet och hennes syn på omgivningen, och därmed även hennes livsvärld 

(Berg, 2010). 

Problemformulering 

Amning är viktigt i många avseenden, både för den enskilda individen och för samhället i 

stort. Amningen är dessutom viktig för hälsa och anknytning mellan mor och barn. Trots att 

både forskning och samhällets rekommendationer påtalar vikten av amningen och 

bröstmjölkens betydelse minskar amningsprevalensen i Sverige. Omgivningens stöd och 

attityder har visats vara en betydande faktor för amning. Ökad kunskap hos vårdpersonal samt 

deltagande i amningsutbildning under graviditeten har visats vara förknippat med en ökad 

kunskap om och tillit till amningen samt en mer positiv amningsupplevelse. Det saknas 

forskning om hur mödrar i Sverige uppfattar den information de fått om amning under 

graviditeten. De studier som gjorts i ämnet är gjorda i andra länder där mödrahälsovården inte 

är uppbyggd på samma sätt som den svenska. Med detta som bakgrund har funderingar väckts 

över hur nyblivna mödrar uppfattar den amningsinformation de fått under sin graviditet. 

Syfte 

Att undersöka mödrars uppfattning av amningsinformationen de fått under graviditeten. 

Metod 

För att få svar på syftet med undersökningen har en fenomenografisk metod valts. 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes. En tillämpning av det 

livsvärldsteoretiska perspektivet i uppsatsskrivande inom hälsa och vårdande innebär ett 
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aktivt val av vetenskaplig hållning där öppenhet och följsamhet för det som ska undersökas 

betonas. Vidare kräver detta förhållningssätt att valet av metod är sekundärt till vad som vill 

undersökas och inte tvärtom (Dahlberg, 2014). För studiens syfte, det vill säga att undersöka 

andra människors uppfattningar av ett visst fenomen, är fenomenografin en passande metod. 

Fenomenografi som forskningsansats är kvalitativ och empirisk, den strävar efter att beskriva 

hur människor uppfattar fenomen i världen (Marton, 1981). Till skillnad från fenomenologin, 

som eftersträvar att undersöka ett fenomens essens, söker fenomenografin efter de skilda sätt 

fenomen kan erfaras och hur de relaterar till varandra. Fenomenografin vill fånga 

variationsbredden i hur ett fenomen uppfattas, förstås och begrips. Unikt för fenomenografin 

är det så kallade första och andra ordningens perspektiv som avgör hur vi ser på världen. I 

första ordningens perspektiv är det hur världen är som är det intressanta, medan det som står i 

centrum för andra ordningens perspektiv är hur olika människor uppfattar, begriper och 

förstår världen. Inom fenomenografisk forskning intresserar sig undersökaren därför inte för 

hur saker och ting är utan för människors skilda sätt att uppfatta olika fenomen samt att deras 

uppfattningar är relaterade till deras förförståelse (a.a.).  

Miljö 

Undersökningen genomfördes i en liten kommun i södra Sverige. Kommunen erbjöd 

mödrahälsovård till alla gravida och föräldrautbildning till alla som väntade sitt första barn.  

På mödrahälsovården erbjöds kvinnorna ett basprogram som går ut på att kvinnan eller paret 

träffar barnmorskan ungefär elva gånger under graviditeten och en gång efter barnet är fött. På 

dessa träffar görs kontroller för att se att graviditeten går framåt som den ska och det 

diskuteras om graviditet, förlossning och föräldraskap. På mödravårdscentralen erbjöds även 

föräldrautbildning. På föräldrautbildningen träffas sex till sju par som väntar barn. Även där 

får de information om graviditet, förlossning och föräldraskap. 

Utöver mödrahälsovård erbjöds även en särskild amningskurs i kommunen. Amningskursen 

var kostnadsfri och anordnades av studieförbundet Sensus i samarbete med organisationen 

Amningshjälpen med stöd från Allmänna Arvsfonden. Amningskursen omfattade fyra träffar 

och erbjöds till blivande föräldrar från graviditetsvecka 20 och syftade till att öka deras 

förberedelse inför att amma. 

Urval 

Ett strategiskt urval med en spridning i kvinnornas ålder, utbildningsnivå, civilstatus och 

amningserfarenhet eftersträvades. Om deltagarnas bakgrund hade varit för lika fanns en risk 

att undersökningens resultat blivit för snävt och att den då förlorat de unika likheter och 

skillnader som är fokus i fenomenografiska undersökningar. 

Inklusionskriterierna var mödrar över 18 år, förlossning två till fem månader innan intervjun, 

kvinnorna skulle ha deltagit i mödrahälsovårdens basprogram och vara svensktalande. 

Exklusionskriterier var mödrar till för tidigt födda barn eller svårt sjuka barn. 

Deltagare 

Sju av elva tillfrågade kvinnor deltog i undersökningen. Åldern på kvinnorna varierade mellan 

20-36 år. Samtliga var sammanboende med pappan till barnet. Det var första barnet för fyra 

av kvinnorna och andra barnet för tre av dem. Kvinnorna hade olika utbildningsnivåer, fem på 

gymnasienivå och två på högskolenivå. Samtliga var förvärvsarbetande vid tidpunkten för 

förlossningen. Alla kvinnor hade deltagit i basprogrammet på mödravårdscentralen, fyra hade 

deltagit vid föräldrautbildningen vid detta barn, två vid tidigare barn och en hade inte deltagit 
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i föräldrautbildning. En kvinna hade deltagit i en särskild amningsutbildning. Sex kvinnor 

födde vaginalt och en kvinna förlöstes med kejsarsnitt. Fem kvinnor ammade enbart, en delvis 

och en kvinna ammade inte alls vid tiden för intervjun. Samtliga kvinnor hade en positiv 

inställning till amning. Vid intervjutillfället var alla mödrar föräldralediga. 

Datainsamling 

Kontakt togs med en familjecentral för att få hjälp med att hitta nyblivna mödrar som 

uppfyllde undersökningens inklusions- och exklusionskriterier samt som kom från olika 

socio-demografiska bakgrunder. Telefonkontakt togs med de nyblivna mödrarna för att se om 

de var intresserade av att delta i undersökningen. Därefter skickades ett informationsbrev ut 

till de som var intresserade och sedan togs kontakt igen för att boka tid för en intervju. Några 

kvinnor valde att intervjuas i hemmet och några på kommunens familjecentral. 

I enlighet med Sjöström och Dahlgrens (2002) tolkning av fenomenografisk metod utfördes 

semistrukturerade intervjuer. En frågeguide med några öppna frågor, följdfrågor och stödord 

användes. Se bilaga 1. Sju intervjuer genomfördes efter att två pilotintervjuer utförts. 

Pilotintervjuerna genomfördes för att få en uppfattning om intervjuguiden behövde utvecklas. 

För ett mer jämlikt möte och för att främja ett avslappnat samtal deltog enbart en av 

författarna vid varje intervju. Intervjuerna utfördes på den plats som kvinnorna själva valt för 

att de skulle känna sig bekväma eftersom en avslappnad intervjusituation eftersträvades. 

Intervjuerna utfördes två till fem månader efter förlossningen. Den som intervjuade hade en 

öppenhet och följsamhet för vad kvinnan beskrev och de fenomenen som framkom. Därför 

ställdes inte frågorna i en bestämd ordning utan anpassades till vad som framkom under 

intervjun. Stödorden användes som en hjälp till att ställa följdfrågor för att vara säker på att 

syftet med undersökningen besvarades. Intervjuerna varade mellan 20 till 75 minuter. Enligt 

Sjöström och Dahlgren (2002) är det viktigt att informanten vet att hennes uppfattningar är 

viktiga och att hon får tid att förklara, tänka efter och gärna tänka högt. Därför tog den som 

intervjuade sig tid till att förstå vad kvinnan menade. Ibland ombads hon att förklara 

ytterligare eller förtydliga då det kunde vara svårt att förstå vad de verkligen försökte 

uttrycka. I enlighet med Sjöström och Dahlgrens (2002) beskrivning av en fenomenografisk 

metod spelades intervjuerna in och transkriberades därefter.  

Analys 

Analysen utfördes i sju steg enligt Sjöström och Dahlgren (2002). I det första steget lästes det 

transkriberade materialet flera gånger. Detta gjordes för att få en förståelse för och lära sig 

materialet och för att kontrollera att det transkriberats rätt. I andra steget sammanställdes 

svaren från samtliga kvinnor inom ett visst område för att få fram det viktigaste från varje 

kvinna. Under det tredje steget minskades svaren ner för att få en uppfattning av de viktigaste 

delarna av långa svar. I steg fyra gjordes sedan en första gruppering av liknande svar. I ett 

femte steg bildades och jämfördes kategorier och gränser mellan dessa kategorier formades. 

För att kunna göra detta krävdes en översyn av de tidigare bildade grupperna. Det sjätte steget 

innebar att namnge kategorierna för att lyfta fram deras mening. I det sjunde steget jämfördes 

kategorierna och en beskrivning av dem skapades. Det gjordes för att urskilja den unika 

karaktären hos varje kategori samt för att kunna se likheter mellan de olika karaktärerna. För 

att kunna se hur kategorierna förhåller sig till varandra se bilaga 1. Det är viktigt att kunna 

visa att det finns en tydlig koppling mellan det transkriberade materialet och de kategorier 

som framkommer, detta går att göra genom att använda citat för att stärka kategorierna (a.a.). 
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Förförståelse 

Förförståelse är ett begrepp som förekommer inom kvalitativ forskning som avser den 

kunskap och erfarenhet som en forskare har av det fenomen som ska undersökas. Om 

forskaren redogör för sin förförståelse ger det en möjlighet för läsaren att bilda sig en 

uppfattning om förförståelsen kan ha påverkat undersökningen (Jakobsson, 2011). Under 

utbildningen har kunskaper och erfarenheter införskaffats om fenomemet amning och 

tillsammans med tidigare erfarenheter och ett intresse för amning finns därmed en 

förförståelse för det som ska undersökas. Den kunskap och erfarenhet som finns redan före en 

undersökning påbörjas påverkar den som arbetar med en forskningsprocess (Priebe & 

Landström, 2013). I enlighet med Dahlberg (2014) har den egna förförståelsen om fenomenet 

medvetandegjorts för att minska risken för att den fått påverka undersökningens resultat.  

Etiska överväganden 

Då den här undersökningen utfördes inom ramen för utbildning på avancerad högskolenivå 

omfattades den inte av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). För att skydda den enskilda människan och värna om respekten för dennes 

integritet och rätt till självbestämmande, handlade författarna i enlighet med de bestämmelser 

som fanns för ett godkännande av etikprövningsnämnden. Ett informationsbrev om 

undersökningen skickades ut till utvald familjecentral samt ett till de tillfrågade kvinnorna. 

Alla kvinnor informerades både skriftligt och muntligt om syftet med undersökningen och hur 

insamlad data skulle användas. Vidare fick de information om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde avsluta sin medverkan i undersökningen utan att behöva förklara 

varför. I informationsbrevet fanns det telefonnummer till författarna om kvinnorna hade 

frågor om undersökningen. Kvinnorna fick även tillfälle att diskutera eventuella frågor vid 

intervjutillfället. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) följdes vid hantering av datamaterialet. 

Kvinnorna erhöll information om att deltagandet var konfidentiellt och att intervjuerna samt 

transkriberat material avidentifieras. Ljudupptagningar och transkriberat material kommer att 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Ingen ersättning tilldelades till kvinnorna för deltagandet i 

undersökningen. Författarna hade inte heller någon tidigare koppling till kvinnorna eller den 

utvalda familjecentralen och inga intressekonflikter förelåg. 
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Resultat 

Analysen resulterade i fem huvudkategorier varav några med underkategorier. Se figur 1.  

 

Figur 1 

Översikt av resultatet med huvudkategorier och hur de relaterar till varandra. 

 

  

Kvinnornas olika uppfattningar om vilken information de fått  

Samtliga kvinnor som deltagit i mödravårdscentralens föräldrautbildning under sin graviditet 

uppfattade att de hade erhållit viss information om amning. Uppfattningarna om vilken 

information de hade fått skiljde sig däremot mellan dem. Den information de erhållit handlade 

enligt kvinnorna till största del om bröstmjölkens betydelse för barnet och om barnets position 

vid bröstet. De hade fått information om att barnet skulle ligga i rätt höjd vid bröstet och inte 

ligga för långt ut åt sidan. Barnmorskan hade även informerat om att barnet skulle ligga mage 

mot mage med mamman och på rätt avstånd.  
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Ja. Och i rätt höjd. Ja. Att man inte skulle hålla dem för långt ut. Hålla dem i 

tuttlängd från kroppen. Och ha tutten vid näsan så att de skulle fånga den 

själva. Som att man dricker vatten liksom. (Kvinna 5) 

Vidare hade det informerats om vikten av att ha en skön och avslappnad position vid amning 

för att undvika spänningar och stress. Informationen hade innefattat att kuddar kunde vara till 

hjälp för att få en bekväm amningsställning och att det var viktigt att inte stressa vid 

amningen utan låta det få ta tid. För att underlätta en lugn amningsstund hade de även erhållit 

olika råd som att läsa en bok eller ha ett glas vatten inom räckhåll vid amningstillfället.  

Det handlar mycket om att man ska slappna av. Harmoni typ. (Kvinna 6) 

Bland kvinnornas beskrivningar av den givna informationen fanns det flera uppfattningar som 

skilde sig åt. Att ligga ner och amma sitt barn, information om råmjölkens betydelse för 

barnet och att den mogna mjölken skulle komma först efter några dagar fanns bland 

kvinnornas olika uppfattningar. Vidare framkom att barnmorskan på föräldrautbildningen 

hade informerat lite om olika problem som kunde uppstå vid amning. Däremot vilka problem 

de hade fått information om hade uppfattats olika. Exempel på olika saker som kvinnorna 

beskrev att de informerats om var att det kunde göra ont att amma, hur handmjölkning gick 

till och att inlägg av ull i bh:n eller att klä sig varmt kunde minska risken för mjölkstockning. 

Utöver den information kvinnorna erhållit från mödrahälsovårdens föräldrautbildning erbjöds 

även information från annat håll. I den kommun kvinnorna bodde fanns en särskilt 

amningsutbildning för de som var intresserade. Uppfattningen av den information som 

erhållits från amningsutbildningen var att den var omfattande och handlade mycket om att 

amma på barnets signaler. Vidare hade kursen bidragit med utförlig information om olika 

amningskomplikationer och hur de kunde förhindras samt information om olika hjälpmedel 

som fanns att tillgå för att lindra redan uppkomna komplikationer. 

Att man kunde lägga till hur mycket som helst och att det aldrig kan bli för 

mycket och sen ja, så det var nog mycket fri amning som vi pratade om och sen 

så pratade vi ju om lite komplikationer o så med e om det att det kunde bli sår 

och sånt o ja o å att man kunde ha sånna hära amningsnapp och hjälpmedel o 

sånna o pumpa ur o ja. (Kvinna 1) 

Utöver information i organiserad undervisningsform hade kvinnorna haft andra strategier för 

att tillgodose sitt informationsbehov. Flera av kvinnorna hade vänt sig till släkt och vänner 

med erfarenhet av amning för att få information. Uppfattningar av den information de erhållit 

av släkt eller vänner bestod till mestadels av vad kvinnorna kunde tänka på inför amningen 

och hur amningen kunde se ut första tiden men även hur släktingarna eller vännerna själva 

hade uppfattat amningen. 

Ja och även mina systrar, båda mina systrar har ju fått barn nu inom ett år här 

och de har ju ammat och då har jag ju kunnat fråga dom. (Kvinna 1) 

Att söka information på internetsidor så som Amningshjälpen, Youtube och 1177 var andra 

källor för information. Det fanns uppfattningar om att på internet hade kvinnorna fått 

kompletterande information i form av bilder och filmklipp på hur barnets tag om bröstvårtan 

skulle vara och om olika amningspositioner. 
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Utformningen av informationen är viktig för inlärningen 

För litet fokus på amning 
Samtliga kvinnor i undersökningen hade deltagit i mödrahälsovårdens basprogram under sin 

graviditet. Kvinnornas uppfattning var att de inte hade erhållit någon muntlig information om 

amning på rutinbesöken hos barnmorskan. Kvinnorna uppgav att den muntliga 

amningsinformation de hade fått från mödrahälsovården var från föräldrautbildningen. En 

gemensam uppfattning av mödrahälsovårdens föräldrautbildning var att det inte hade varit 

stort fokus på amningsinformation. Bland kvinnorna fanns en uppfattning om att barnmorskan 

låtit bli att informera mer om amning på föräldrautbildningen eftersom det fanns en särskild 

amningskurs i kommunen. 

Ne, barnmorskan berätta bara lite över lag så om det. Asså inte alls mycket. 

Dom struntade nästan lite i det för att överlåta det till amningsinformationen då. 

Så det var barnmorskan hon berättade om det i kanske en kvart liksom. (Kvinna 

5) 

Enligt kvinnorna hade föräldrautbildningen varit uppdelad på fyra till fem tillfällen under 

slutet av graviditeten. Vid ett av dessa tillfällen hade barnmorskan delvis informerat om 

amning. Bland kvinnorna fanns en uppfattning om att åtminstone ett helt tillfälle borde 

handlat om amning. Informationen om amning från mödrahälsovården beskrevs som 

otillräcklig. 

Mmm, nej jag tycker att eh informationen har varit väldigt bristhändig alltså. 

(Kvinna 4) 

Kvinnorna ansåg att det hade varit för stort fokus på att informera om förlossningen och om 

olika smärtlindringsmetoder samt att amningen uppfattades som ett bortglömt ämne. De hade 

istället önskat att de hade fördelat informationen annorlunda och lagt mer fokus på att 

informera om tiden efter förlossningen så som amningsinformation.  

...det man pratar mest om det är ju förlossningen. Helt klart. Amningen är ju 

bara en jätte jätte jätte liten del av allting eh… på kursen. Fast egentligen så 

tycker jag att det är den största delen för det är det man fortsätter med. 

Förlossningen är ju bara eh en stund. (Kvinna 7) 

Varierad utformning på informationen underlättade inlärningen 
Bland kvinnorna fanns uppfattningar om att det inte gavs någon möjlighet till diskussioner i 

gruppen på föräldrautbildningen. Om diskussioner var ett bra sätt att tillgodogöra sig 

information på eller inte skilde sig däremot åt mellan kvinnorna. Det fanns uppfattningar om 

att det hade varit bra att få höra hur andra resonerade kring amning men det framkom även en 

åsikt att diskussioner inte hade tillfört någon extra information. 

Kvinnorna ansåg att de hade erhållit information om amning från mödrahälsovården på olika 

sätt. Bland kvinnorna uppgav vissa att de erhållit skriftlig information vid ett av rutinbesöken 

hos barnmorskan i form av broschyrer och böcker att läsa hemma. På föräldrautbildningen 

hade informationen varit i muntlig och visuell form. Den visuella informationen hade varit i 

form av en amningsfilm samt att barnmorskan demonstrerat hur amningen gick till med hjälp 

av en docka. Det fanns en uppfattning om att det var bra att få information visuellt. Den 

visuella informationen kunde uppfattas som enklare att förstå än information som enbart gavs 

muntligt eller skriftligt.  
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Men det var nog just när hon visade tror jag. Med dockan. För då… det sätter 

sig bättre. (Kvinna 7) 

Uppfattningarna om den skriftliga informationen var bra eller inte varierade kvinnorna 

emellan. Det fanns uppfattningar om att det var bra att ha något att läsa i hemma och att kunna 

slå upp information i om frågor väcktes. Andra uppfattningar var att den skriftliga 

informationen var onödig och att den glömdes bort eller kastades istället för att läsas. 

Eh, för vi fick ju papper hela tiden kändes det som [...] Asså det blir att man 

kollar på det när man får det och sen vet man inte vart det hamnar liksom. 

(Kvinna 5)  

Bland kvinnorna fanns det en åsikt om att det hade varit bra att få information både muntligt, 

skriftligt och visuellt då de ansåg att personer lär sig på olika sätt. Det fanns också en 

uppfattning om att de inte var mottagliga för information om amning i slutet av graviditeten 

då förlossningen upptog allt fokus. Trots detta tyckte kvinnorna att det hade varit bra att ha 

fått informationen under graviditeten eftersom det blev en repetition när personalen på BB 

sedan informerade om amning.  

Redo men inte förberedda 

Även om de flesta kvinnorna uppgav att det hade varit för lite information om amning från 

mödrahälsovården kände flera av dem ändå att de var redo att börja amma i slutet av 

graviditeten. Samtliga hade en inställningen att amning var något som var bra för barnet och 

de tyckte att de hade tillräckligt med kunskap för att klara av det. 

Jag kände nog att jag… jag… jag hade nog sökt mig den informationen som jag 

ville veta. Och som sagt så var jag nog lite väl gapig över att det skulle gå så 

enkelt. Så jag var nog väldigt mentalt peppad liksom och inställd på att detta 

skulle fungera bra. (Kvinna 6)  

Trots att de flesta kvinnor ansåg att de var redo att amma vid tiden för förlossningen ändrades 

uppfattningen när de hade börjat amma. Efter att kvinnorna börjat amma fanns det 

uppfattningar om att de inte hade varit tillräckligt förberedda. Kvinnorna uppgav att de hade 

en otillräcklig kunskap om amningen och om de komplikationer som kunde uppkomma. 

Kvinnorna uppgav att de vid tiden för förlossningen hade en uppfattning om att det skulle 

vara enkelt att amma och att de inte skulle behöva anstränga så mycket för att det skulle 

fungera. De var inte förberedda på att det kunde ta ett tag innan barnet lärde sig hur det skulle 

suga eller hur det skulle hitta till bröstet samt det arbete som krävdes av dem själva. Flera av 

dem var inte heller förberedda på att det kunde vara smärtsamt att amma. 

… det var just att det gjorde så ont i början. Den smärtan var jag ju inte beredd 

på heller... som kom... (Kvinna 3) 

Det fanns dock en uppfattning bland kvinnorna om att amningen blev som de hade förväntat 

sig efter att de första problemen försvunnit. De kvinnorna uppgav då att de kunde njuta av 

amningsstunderna och att det överensstämde med deras förväntningar även om de inte hade 

varit förberedda på de problem som uppstod i början. 

Nu idag tycker jag. Dom sista två månaderna har det funkat bra, men innan så 

tyckte jag… nej… väldigt stressande. (Kvinna 6) 
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Kvinnorna saknade information 

Praktisk information om amning önskades 
Kvinnorna uppgav att de i efterhand önskat att de hade fått mer praktisk information om 

amning från mödrahälsovården under graviditeten då de upplevde en kunskapsbrist när de väl 

började amma. Vilken praktisk information kvinnorna uppfattade att de hade velat ha skilde 

sig åt mellan dem. Exempel på praktisk information som saknades var hur länge barnet skulle 

suga på varje bröst, varför barnets position och tag om bröstet var viktigt och hur de själva 

kunde avgöra om de gjorde rätt. 

… lite mer hur det ska vara... för det fick man aldrig. (Kvinna 4) 

Andra exempel på praktisk information som kvinnorna saknade var information om 

alternativa amningsställningar. Även om det fanns en uppfattning bland kvinnorna att 

barnmorskan hade informerat om att de kunde ligga ner och amma så hade de behövt 

tydligare information om hur det skulle gå till och vad de behövde tänka på för att det skulle 

kännas bra för dem och deras barn.  

Praktisk information om hur fri amning fungerade och att kunna tyda barnets signaler var 

också något som saknades. Kvinnorna kunde tycka att det var svårt att veta vad barnet ville 

när barnet grät. De hade velat få information om att de alltid kunde erbjuda bröstet när barnet 

var ledset, att det inte kunde bli för ofta och att amningen var mer än enbart mat. Det 

framkom även att de saknade information om att barn har perioder då de vill suga oftare. 

...just detta med fri amning där igen då för då hade han ju fått suga så mycket 

han ville egentligen liksom.... redan från början … (kvinna 1) 

Önskemål om mer realistisk information 
Kvinnorna hade önskat att de fått mer realistisk information om hur amningen kunde vara, 

framförallt den första tiden. De hade en bild över att amning var något som skötte sig själv 

och som fungerade direkt. De saknade information om att amningen kunde vara besvärlig, 

smärtsam och att den kunde vara mycket tids- och energikrävande. Kvinnorna uppfattade att 

informationen om amning var inlindad och förskönad. 

Så att det är liksom… allting inte e så vackert uppmålat. Då får du ju den bilden 

och sen blir du ju så besviken på dig själv när man inser att fan det, jag fixar det 

inte. Lite så kan jag nog… a… känna. (Kvinna 6) 

Vidare uppgav kvinnorna att de saknade information om att de flesta mödrar stöter på någon 

form av komplikation med amningen, framför allt i början. De hade velat få information om 

att amningen inte alltid fungerar så enkelt som de föreställt sig. Samtidigt som de saknade 

realistisk information om amningen och de besvär som kan förekomma hade de även velat få 

veta att problemen oftast går över. 

...man måste få veta att det är jävligt jobbigt i början, ofta ser man ju sådana 

hära bilder med eh mödrar som ammar och det ser så fint och fluffigt men nej 

eller alltså det kan det ju vara men och kanske det är det ju efter några veckor 

men det är ju de första två veckorna som att man får en lite mer nyanserad bild 

hur det är dem första ja, två veckorna i alla fall. (Kvinna 2) 

En generell uppfattning var att kvinnorna saknade tydlig information om att de flesta nyblivna 

mödrar som ammar får såriga bröstvårtor och hur smärtsamt det kunde vara. Även om det 

fanns en uppfattning bland kvinnorna att de fått information om att det kunde bli sår på 
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bröstvårtorna hade de inte uppfattat den informationen som tillräckligt tydlig, utan även den 

som inlindad. 

...jag påpekade väl bara för att jag har hört av mina eh kompisar som har barn 

sen innan att det gjorde fruktansvärt ont. Och det… ville dom… eller dom sa 

inte det rakt ut heller så utan… då sa jag bara, att gör det inte väldigt ont? 

"Joo, deet gör det ju, men det går över". (Kvinna 7) 

Behov av information om vanliga komplikationer och hur de hanteras 
Kvinnorna önskade att de fått mer information om vanliga komplikationer vid amning. De 

hade även velat veta vad de kunde gjort för att förhindra att dessa komplikationer uppstod och 

hur de skulle ha gjort för att lindra redan uppkomna komplikationer. Uppfattningarna om 

vilka komplikationer de hade velat veta mer om skilde sig däremot åt. En återkommande 

uppfattning var att kvinnorna saknade information om hur de skulle förhindra sår på 

bröstvårtorna. Vidare saknades information om vilka hjälpmedel som fanns att tillgå för att 

lindra smärtan vid såriga bröstvårtor. De hjälpmedel som kvinnorna önskade att de hade fått 

information om var amningsnappar, salvor, kompresser och bröstpumpar.  

"Ni kommer att få sår typ på bröstvårtorna. Ni kan ju köpa hem dom här 

krämerna." Inget sånt fick man ju reda på. (Kvinna 5) 

Andra uppfattningar av vilka komplikationer som kvinnorna saknade information om var 

mjölkstockning, upplevelsen av för liten mjölkproduktion och för stor mjölkproduktion. 

Kvinnorna ville veta vart de kunde vända sig för mer information 
Kvinnorna beskrev att de inte hade fått någon information under graviditeten om vart de 

kunde vända sig för mer information om amning. De önskade att barnmorskan hade 

informerat om vart de kunde få information och stöd om de senare skulle undra något eller om 

amningen inte skulle fungera.  

Att man känner att man liksom har någon att vända sig till. (Kvinna 2) 

Bland kvinnorna fanns önskemål om att de skulle fått muntlig information från barnmorskan 

på mödrahälsovården om den amningskurs som erbjöds i kommunen. Innehållet på de lappar 

som fanns att läsa på om kursen uppfattades inte som tillräckligt tydlig. Det fanns en 

uppfattning om att enbart kvinnor som väntade sitt första barn fick delta i kursen. En annan 

uppfattning bland kvinnorna var att det saknades information om vilka internetsidor som 

ansågs pålitliga så att de hade fått veta vart de kunde läsa korrekt information på internet. 

Ingen av dem hade fått information om organisationen Amningshjälpen, varken att de hade en 

hemsida eller att de kunde ringa hjälpmammor för information eller stöd. Vidare fanns ett 

önskemål om att barnmorskan hade gett information om att sjukhuset hade en 

amningsmottagning som kunde hjälpa till om det skulle bli problem med amningen.  

Informationen hade stor betydelse för amningen 

Kvinnorna hade en uppfattning om att information och kunskap hade en betydelse för 

amningen. De ansåg att information och kunskap var viktigt för att amningen skulle fungera. 

Amningen hade upplevts som besvärlig för flera av kvinnorna. En del upplevde övergående 

besvär i början och andra mer långvariga besvär. Bland kvinnorna fanns en förståelse för att 

många kvinnor slutar amma om de inte får information om hur de ska hantera de problem som 

uppstår och att de oftast går över. Den förståelsen hade kvinnorna fått genom sina egna 

erfarenheter av bristande information och dess betydelse för amningen. 
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Ja det tror jag verkligen för eh för jag tänker att det är ju i dagens samhälle så 

är det ju kanske inte så många som ammar längre och det är ju kanske på grund 

av att alltså att informationen är så lite och att man får ta reda på så mycket 

själv och sedan så kanske det gör så mycket ont i början och då ger man upp.... 

liksom. (Kvinna 3) 

Bristande kunskap om amningsproblem och hur de skulle hanteras uppfattades som en orsak 

till att några av kvinnorna var nära att sluta amma. När de sedan erhöll information om hur de 

skulle hantera problemen och att de var övergående orkade de fortsätta trots att det var 

besvärligt. Alla kvinnor lyckades däremot inte ta sig igenom amningsproblemen och slutade 

därför att amma. Deras uppfattningar var att mer information och kunskap om hur problemen 

skulle hanterats kunde medfört att de hade fortsatt amma. Otillräcklig information och 

bristande kunskap uppfattades vara orsaken till att amningen inte fungerat och att de därför 

slutat amma. 

Hade nån informerat om att detta kan faktiskt hända så kanske man hade ja bitit 

ihop eller det gjorde man ju ändå men då kanske man hade accepterat att … e... 

ja men det kommer göra ont ett tag till men det kommer att bli bra. (Kvinna 4) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara undersökningens syfte valdes en fenomenografisk metod. Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta visades fungera väl för att besvara 

studiens syfte och kan ses som en styrka för undersökningen. Tillsammans med 

livsvärldsperspektivet som teoretisk referensram har detta givit undersökningen ett stort 

utrymme för personers olika uppfattningar. Detta styrks av Dahlberg (2014) som menar att 

intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod inom området hälsa och vårdande och är särskilt 

lämplig vid undersökningar med ett livsvärldsperspektiv. Vidare menar Kristensson (2014) att 

semistrukturerade intervjuer ger den som intervjuar en struktur och skapar samtidigt en 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket kan ge en djupare bild av det som ska undersökas.  

Fler intervjuer hade varit önskvärt för att öka undersökningens tillförlitlighet. Dock hade det 

varit praktiskt ogenomförbart inom given tidsram. Det finns olika åsikter om hur många 

intervjuer som bör utföras vid kvalitativa undersökningar. Dahlberg (2014) menar att 

intervjuer som metod för datainsamling är ett tidskrävande arbetssätt då intervjuerna ska 

planeras, genomföras, transkriberas och analyseras. Även om enbart ett par intervjuer 

genomförs kan det bli ett bra material att analysera. Urvalets storlek påverkas av 

komplexiteten av det som ska undersökas och därför kan fem till tio intervjuer vara tillräckligt 

(Dahlberg, 2014). Vidare anser Stenfors-Hayes, Hult och Dahlgren (2013) att vid 

fenomenografiska studier är 10-30 intervjuer lämpligt för att fånga variationen av det som 

undersöks. De menar att för mycket data gör analysen ohanterlig. Fler intervjuer hade 

eventuellt kunnat bidra med fler uppfattningar och det kan därför ses som en svaghet med 

undersökningen. För att öka undersökningens tillförlitlighet valdes därför ett strategiskt urval 

för att eftersträva en spridning av kvinnornas olika bakgrunder. Larsson och Knutsson 

Holmström (2012) menar att strategiska urval är en fördel vid fenomenografiska 

undersökningar för att få en spridning av informanter. Detta styrks av Sjöström och Dahlgren 

(2002) som beskriver fördelen med att ha tillgång till flera olika informanters uppfattningar då 
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det bidrar till en ökad förståelse för de olika sätt ett fenomen kan uppfattas, vilket är syftet 

med fenomenografiska undersökningar.  

Överförbarhet är en form av kvalitetsbedömning av kvalitativa studier. Begreppet innebär en 

bedömning av i vilka sammanhang resultatet är giltigt och vilka begränsningar som finns. För 

detta krävs en noggrann beskrivning av sammanhanget där studien är gjord (Jakobsson, 

2011). De kvinnor som deltagit i undersökningen hade en spridning i ålder, utbildningsnivå, 

mängd förberedelse, först- eller omföderskor, normal förlossning eller kejsarsnitt samt om de 

ammade eller inte vid tiden för intervjun. Det hade varit önskvärt att fått med ensamstående 

mödrar, arbetslösa samt kvinnor från andra kulturer. Under datainsamling valdes däremot att 

endast intervjua svensktalande kvinnor. Detta för att kvinnorna skulle förstå frågorna och för 

att författarna skulle förstå svaren och inte tolka eller översätta dem fel. Kvinnor från andra 

kulturer än den svenska hade kunnat bidra med viktiga uppfattningar, vilket hade varit en 

styrka även för undersökningens livsvärldsteoretiska inriktning. Resultatet är därför enbart 

överförbart på kvinnor med liknande bakgrund som deltagarna i den här undersökningen och 

är således ej överförbart på ensamstående, arbetslösa eller icke svensktalande kvinnor. 

Undersökningens tillförlitlighet hade dessutom kunnat styrkas ytterligare om fler kvinnor som 

inte ammade eller inte ville amma hade deltagit. Avsaknaden av dessa kvinnor i 

undersökningen kan tyda på att det är svårt att motivera kvinnor till att delta i en intervju om 

amningsinformation om de själva inte ammar eller inte vill amma. Då samtliga kvinnor i 

undersökningen hade en önskan om att amma är resultatet inte heller överförbart på kvinnor 

som inte vill amma sina barn. 

 

Sjöström och Dahlgren (2002) beskriver en svårighet i att förstå vad informanter försöker 

förmedla vid fenomenografiska intervjuer. De menar att den som utför intervjun måste göra 

en omedelbar tolkning av vad informanten säger för att kunna ta beslut om ämnet behöver 

undersökas ytterligare med fortsatta frågor. Ett missförstånd i den tolkningen kan riskera 

intervjuns kvalitet. Intervjuteknik upplevdes som någonting svårt på grund av en oerfarenhet i 

att intervjua. Det var svårt att få kvinnorna att hålla sig till undersökningens syfte och 

samtidigt formulera följdfrågor med öppna svar. Om intervjuerna med kvinnorna genomförts 

tillsammans istället för enskilt hade det eventuellt kunnat underlätta vid intervjutillfället. 

Dock hade inte det främjat en avslappnad intervjusituation om det hade varit två personer som 

intervjuade. Risken med det hade kunnat vara att kvinnorna inte hade vågat vara lika öppna 

med sina uppfattningar. För att öka undersökningens tillförlitlighet utfördes två 

pilotintervjuer. En fördel med att hålla pilotintervjuer är att forskaren får en chans att öva på 

sin roll som intervjuare och utvärdera sin frågeguide (Kristensson, 2014; Danielsson, 2012). 

Forskaren ges även tillfälle att testa den tekniska utrustning som krävs för att kunna spela in 

intervjun (Danielsson, 2012) och förhålla sig till sin förförståelse (Kristensson, 2014). 

Undersökningens tillförlitlighet kunde ha ökats ytterligare om fler pilotintervjuer hade 

genomförts innan datainsamlingen påbörjades. På så vis hade intervjutekniken eventuellt 

kunnat förbättras och mer fokus hade kunnat läggas på att vara följsam och tolka vad kvinnan 

försökte förmedla.  

Att analysera intervjuerna efter fenomenografins sju steg enligt Sjöström och Dahlgren (2002) 

anses ha varit en styrka för undersökningen. Det var lätt att följa stegen samtidigt som risken 

minskades att information förlorades eller feltolkades under arbetets gång. Genom att förstå 

och lära sig intervjuerna blev det enklare att arbeta med dem. Då analysen krävde att 

kategorierna jämfördes med varandra har resultatet bearbetats och analyserats på en grundlig 

nivå. Detta medförde att den viktigaste informationen från varje kvinna belystes. Sjöström 
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och Dahlgren (2002) menar att en undersöknings trovärdighet är beroende av att de olika 

analysstegen beskrivs på ett utförligt sätt. Vidare menar de att detta utgör en möjlighet för 

läsaren att avgöra om resultatet är trovärdigt eller ej. I enlighet med detta har de olika 

analysstegen beskrivits noggrant under metodavsnittet, vilket anses vara en styrka för 

undersökningens trovärdighet.  

Intervjuerna med kvinnorna ägde rum två till fem månader efter deras förlossning. Att 

intervjuerna genomfördes efter förlossningen var för att få veta om den amningsinformation 

kvinnorna fått under graviditeten var tillräcklig även när kvinnorna började amma. Om 

intervjuerna ägt rum före förlossningen inte gått att få reda på om informationen kvinnorna 

fått uppfattades som tillräcklig när de började amma. Initialt var tanken att intervjuerna skulle 

genomförts mellan tre till fyra månader efter förlossningen men på grund av svårigheter med 

att få ihop tillräckligt med informanter fick det revideras och tidsspannet utökas till två till 

fem månader. Svagheten med att kvinnorna intervjuats så nära i tid efter förlossningen kan 

vara att de inte hunnit utvärdera den information de fått om amning under graviditeten. 

Svagheten med att kvinnorna intervjuats lång tid efter förlossningen är istället att de då kunde 

ha glömt bort vilken information de fått och inte kunnat särskilja den information de fått 

under graviditeten från informationen som erhållits efter förlossningen. Det hade varit en 

styrka för undersökningens tillförlitlighet om intervjuerna hade genomförts inom den 

planerade tidsramen på tre till fyra månader efter förlossningen.  

Den egna förförståelsen om fenomenet kan ha påverkat undersökningens resultat. Dahlberg 

(2014) menar att som undersökare av ett fenomen utifrån ett livsvärldsperspektiv krävs det att 

förståelseprocessen saktas ner och att fenomenet inte förstås för snabbt. En sådan hållning 

kräver att undersökaren har tålamod och förmåga att avvakta inför det omedelbara och 

självklara samt inte drar för snabba slutsatser om det undersökta fenomenet, varken vid 

planeringen, datainsamlandet eller under analysen. För att klara av detta krävs det att 

undersökaren reflekterar över sig själv och sina erfarenheter för att medvetet kunna hantera 

sin egen livsvärld och förförståelse. Genom detta ökar möjligheten att resultatet blir 

evidensbaserat. I enlighet med detta har egna upplevelser och erfarenheter om amning lyfts 

och reflekterats över innan undersökningens början. Detta för att medvetandegöra den egna 

förförståelsen kring fenomenet. Jakobsson (2011) menar att om fler än en forskare deltar i 

analysprocessen minskas risken för att förförståelsen påverkar analysen. I enlighet med detta 

genomfördes analysen tillsammans vilket ses som en styrka för undersökningen. 

Resultatdiskussion 

Avsaknad av information i relation till de tio stegen till en lyckad amning 
I resultatet framkom att det saknades information som hade varit bra att veta inför amningen. 

Detta kan bero på en brist i den kunskap som barnmorskorna har. Denna brist kanske inte 

enbart beror på att barnmorskorna inte har kompetens utan att de inte får den utbildning i 

amning som de behöver. Enligt Hellings och Howe (2000) är det viktigt att de som jobbar 

med ammande kvinnor har en grundläggande utbildning om amning. Även om erfarenhet av 

amning kan öka kunskapen går inte all information att lära sig enbart genom erfarenhet. Detta 

stämmer även överens med Kronborg, Væth, Olsen och Harder (2007) som har visat att 

barnmorskor får en bättre kunskap och lär ut bättre om de fått gå en kurs om amning. De 

menar även att kvinnor kan uppfatta informationen bättre om personalen har en ökad kunskap. 

Även Hannula, Kaunonen och Tarkka, (2008) menar att vårdpersonal behöver stöd från sin 

organisation för att lyckas vara bra amningsstödjare. Enligt steg ett ska det finnas en skriven 

amningsstrategi och enligt steg två skall hälso- och sjukvårdspersonal undervisas så att de får 

nödvändig kunskap för att kunna efterfölja en sådan strategi (Kylberg m.fl., 2014). Den 
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information kvinnorna fått av barnmorskorna i mödrahälsovården tyder på att barnmorskorna 

inte är tillräckligt uppdaterade i sin kunskap och att de därför inte har kunnat följa de tio 

stegen till en lyckad amning och nedskriven amningsstrategi. Enligt Rempel och McCleary 

(2012) kan bra riktlinjer för att främja amning gjorda för personal leda till en ökad interaktion 

mellan kvinna och personal och det ökar kunskapen och stödet till mammor. En annan orsak 

till att informationen uppfattats bristfällig som kan vara att barnmorskorna och kvinnorna 

uppfattat information olika. Detta stärks av Taveras m.fl. (2004) som skriver att uppfattningen 

av given amningsinformation skiljer sig mellan kvinnor och barnmorskor. Barnmorskor 

tycker att de ger mer information än vad kvinnor uppfattar att de får. 

I resultatet fanns uppfattningar om att kvinnorna inte erhållit tillräcklig information för att 

veta hur de ska upprätthålla amningen då flera av dem fått problem den första tiden. Ett 

exempel var problem med såriga bröstvårtor. Kvinnorna hade inte kunskap om hur de skulle 

undvika att problemen uppkom eller hur de skulle hantera dem. Det fanns en uppfattning om 

att det saknades information om amningens fördelar och hur eventuella amningsproblem 

skulle hanteras. Den kunskap som information hade bidragit till hade kunnat motivera till 

fortsatt amning. Enligt det tredje steget bör de enheter som jobbar med gravida kvinnor 

informera om amningens fördelar och hur amningen upprätthålls (Kylberg m.fl., 2014). 

Det framkom även i resultatet att kvinnorna inte hade fått information om fri amning och vad 

det innebar. I det åttonde steget beskrivs att fri amning ska uppmuntras (Kylberg m.fl., 2014). 

Enligt kvinnorna hade de inte fått information om hur ofta de kunde amma eller att de kunde 

låta barnet ligga vid bröstet så mycket det ville. Detta ledde till flera av kvinnorna inte 

ammade på barnets signaler vilket i sin tur kunde leda till problem. De var inte heller 

medvetna om att barnet periodvis ville amma mer och ibland mindre. När barnet ville amma 

ofta kunde därför kvinnorna tro att deras bröstmjölk inte räckte till. Enligt Avery, 

Zimmerman, Underwood och Magnus (2009) är den största anledningen till att kvinnor inte 

ammar utan ger ersättning att de inte tror att mjölken räckt till. 

Kvinnorna i undersökningen hade inte uppfattat att de fått information om vart de kunde 

vända sig om de önskade mer information eller stöd. I steg tio uppmuntras bildandet av 

stödgrupper för amning och att hänvisa föräldrapar vart de kan vända sig för stöd och 

information (Kylberg et.al., 2014). Bland kvinnorna fanns även en uppfattning om att de inte 

fått tillräcklig information om den kompletterande amningskursen som erbjöds i kommunen. 

De hade inte heller erhållit information om organisationen Amningshjälpen och att de kunde 

kontakta en hjälpmamma som kunde bistå med information och stöd som ett komplement till 

mödra- och barnhälsovården. Både mödrahälsovården och blivande föräldrar skulle vinna på 

om barnmorskor hänvisade föräldrapar vidare när deras egna resurser eller kunskaper inte 

räcker till. Information som ges till en blivande mamma eller nybliven mamma från en 

utbildad hjälpmamma kan vara ett bra komplement till mödrahälsovårdens 

amningsinformation. Flera studier har visat på den positiva effekten för amning när 

information och stöd tillhandahålls i form av mamma-till-mammastöd (Hannula m.fl., 2008; 

Cattaneo, Yngve, Koletzko & Guzman, 2004). 

En kombination av olika undervisningsmetoder vid upprepade tillfällen kan 
underlätta inlärning 
I resultatet framkom att information om amning endast givits vid ett tillfälle, vilket var på 

föräldrautbildningen tillsammans med andra blivande föräldrar. Detta upplevs inte vara 

optimalt för att kvinnorna ska ta till sig den information som ges. Tidigare forskning styrker 

detta genom att visa att det är mer effektivt att få upprepad information om amning som 

sträcker sig över tid än mycket information vid ett enstaka tillfälle (Hannula m.fl., 2008). 
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Dock beskriver Lin m.fl. (2008) att kvinnor lär sig mer och har en bättre upplevelse av 

amningen om de har fått en grupputbildning på 90 minuter än om de inte fått någon 

information alls. 

Kvinnorna beskrev att det inte hade varit några diskussioner om amning i föräldragruppen. 

Information i interaktiv form, exempelvis genom diskussioner i grupp, hade kunnat främja 

inlärningen hos kvinnorna. Detta stärks av Hannula m.fl. (2008) och Reeve, Gull, Johnson, 

Hunter och Streather (2004) som skriver att de mest effektiva interventionerna för att främja 

amning under graviditeten är amningsinformation i interaktiv form, antingen enskilt eller i 

grupp. Amningsutbildning i form av undervisning eller demonstration är inte lika effektivt. I 

resultatet framkom en uppfattning att kvinnorna hade önskat att de fått möjlighet att diskutera 

med varandra för att på så sätt utbyta erfarenheter och kunskap. Tanner-Smith, Steinka-Fry 

och Lipsey (2013) har visat att kvinnor som får amningsutbildning i grupp och genom det får 

interagera och diskutera med andra gravida kvinnor har större chans att börja amma än vad 

kvinnor som får information enskilt har. Chung, Raman, Trikalinos, Lau och Ip (2008) menar 

dock att det inte är någon skillnad i den kunskap kvinnor får oavsett om de får information i 

grupp eller individuellt. 

Vidare visar resultatet att kvinnorna trodde att amning skulle vara enkelt och att de i efterhand 

insåg att de inte varit tillräckligt förberedda. De ansåg att amningsinformationen från 

mödrahälsovården inte varit tillräcklig och att det hade varit för stort fokus på förlossningen. 

Detta bidrog till att de inte kände sig förberedda på hur amningen blev och hur de skulle 

hantera de problem som uppstod. Enligt Archabald, Lundsberg, Triche, Illuzzi och Norwitz 

(2011) har de flesta blivande mödrar någon fundering om amning. Däremot får inte alla svar 

på sina funderingar. Bland kvinnorna fanns dock en uppfattning om att de hade svårt att ta till 

sig information om amning då de själva hade ett stort fokus på förlossningen i slutet av 

graviditeten. Trots detta ansåg de att det var bra att få information om amning under 

graviditeten för att det då blir en repetition när personalen på BB upprepar den. Detta stärks 

av Chung m.fl. (2008) som visar att kvinnor har en längre amningsduration om 

amningsinformation ges både före och efter förlossningen.  

Genom att kombinera olika undervisningsmetoder vid upprepade tillfällen både före och efter 

förlossningen, kan chansen öka att blivande mödrar tar till sig amningsinformationen. Detta 

styrks av undersökningens resultat då kvinnorna ansåg att det var bra att få information både 

muntligt, skriftligt och visuellt då sätten de lärde sig bäst på var olika.   

Vikten av att individualisera amningsinformation 
Uppfattningar om vilken information kvinnorna erhållit från mödrahälsovårdens 

föräldragrupp var olika. En del kvinnor hade uppfattat att de fått information om amningens 

fördelar, andra om hur de skulle undvika stress vid amningsstunderna. Även den information 

de ansåg att de saknade skilde sig åt mellan dem. Kvinnorna saknade information om 

amningskomplikationer men vilka amningskomplikationer de ville veta mer om skilde sig åt. 

En förklaring till att uppfattningarna skilde sig åt kan vara att kvinnorna inte haft samma 

barnmorska på föräldragruppen och därför fått olika information. En annan förklaring är att 

kvinnorna uppfattat den givna information på olika sätt eller inte uppfattat informationen alls, 

vilket skulle kunna bero på deras olika livsvärldar. Att fenomen uppfattas olika av olika 

människor är en väsentlig del i både fenomenografin och livsvärldsteorin. Marton (1981) 

förklarar att människor uppfattar fenomen på olika sätt och deras skilda sätt att uppfatta, förstå 

och begripa är relaterat till deras förförståelse. Kvinnorna i undersökningen hade olika 

förförståelse om amning och det ger en förklaring till att uppfattningarna skiljde sig åt. 

Spridningen i kvinnornas uppfattningar ses som något positivt då det ger en ökad förståelse 
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för de varierande sätt amningsinformation kan uppfattas. Dahlberg (2014) menar att genom att 

se till människors olika livsvärldar bejakas varje individs unika sätt att förstå olika fenomen i 

sin omgivning. Att amningsinformationen uppfattats olika på grund av kvinnornas livsvärld 

styrks även av Archabald (2011) som skriver att den sociodemografiska bakgrunden påverkar 

om kvinnor uppfattar att de fått den information som de vill ha eller inte. 

Med detta som bakgrund ges en förståelse för vikten av att hänsyn tas till kvinnors olika 

livsvärldar när information om amning ska ges. Barnmorskor i mödrahälsovården bör därför 

anpassa information utifrån kvinnornas individuella behov. För att kunna göra det krävs en 

kunskap om deras förförståelse. Dahlberg (2014) bekräftar detta genom att förklara att 

vårdgivare måste lära sig att förstå den verklighet som varje individ lever i och vara 

följsamma inför deras olika dimensioner och nyanser. Om barnmorskor individanpassar 

amningsinformationen är chansen större att kvinnor uppfattar och förstår informationen. Ett 

sätt att individanpassa amningsinformation kan vara att efterfråga kvinnornas tidigare 

kunskap och inställning till amning och utforma informationens innehåll efter det. Detta 

styrks av Hannula m.fl. (2008) som menar att det är viktigt att ha en känslighet inför mödrar 

och familjers individuella och kulturella behov och att ta hänsyn till deras olika bakgrund vid 

utformning av amningsstödjande interventioner. Om barnmorskan individualiserar 

amningsinformationen och efterfrågar de individuella behoven som föreligger finns en ökad 

chans att kvinnor får en känsla av delaktighet i utformningen av amningsinformationen. Den 

delaktigheten är också i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och bygga på respekt för patientens 

självbestämmande (SFS 1982:763). 

Förslag på klinisk tillämpning 

Den här undersökningen kan användas som hjälp för att utforma amningsutbildningar under 

graviditeten och hur information ges inom mödrahälsovården. Den visar även att personal 

som arbetar med amning behöver mer utbildning inom ämnet för att klara av att ge bra 

information och stöd till gravida kvinnor. 

Förslag på fortsatt forskning 

I resultatet framkom att kvinnor behöver mer information om amning under graviditeten. 

Amningsinformationen från mödrahälsovården ges till största del på föräldrautbildningen som 

hålls i slutet av graviditeten. Kvinnor kan dock ha svårt att ta till sig amningsinformation i 

slutet av graviditeten då de har stort fokus på förlossningen. Mer forskning skulle behövas om 

när blivande mödrar är som mest mottagliga för amningsinformation för att få veta när i 

graviditeten informationen ges bäst. Det behövs även mer forskning om hur informationen ges 

på bästa sätt, om det är bättre att få amningsinformation individuellt, i grupp eller en 

kombination. 

Konklusion 

För att öka chansen att kvinnor ska känna sig förberedda inför att börja amma och att lyckas 

med att upprätthålla amningen är det viktigt att amningsinformation ges vid rätt tillfälle. Ges 

informationen vid rätt tidpunkt under graviditeten är chansen större att de är mottagliga för 

den information som förmedlas. Genom att kombinera olika undervisningsmetoder och att ta 

hänsyn till de enskilda kvinnornas individuella behov av information, ges en förutsättning för 

att kvinnor ska ta till sig informationen i en större utsträckning. En interaktion mellan 

barnmorskan och de blivande mödrarna är att föredra framför envägskommunikation för att 

göra dem mer delaktiga i informationsutbytet. Vidare är det viktigt att barnmorskor som 
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informerar gravida kvinnor om amning har uppdaterad kunskap inom ämnet och att de får 

stöd från sin organisation i form av relevant kompetensutveckling.  
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Bilaga 1 

Frågeguide: 

 

- Kan du berätta om informationen du fick om amning under graviditeten? 

 

- Hur uppfattade du den informationen? 

 

- Hur fick du den informationen? 

 

- Vad fick du för information från MVC/föräldrautbildningen? 

 

- Vad har du fått för stöd från omgivningen angående amningen? 

 

- Vad hade du velat veta om amning nu efteråt? 

 

 

- Kan du utveckla? 

- Kan du förtydliga? 

- Kan du berätta mer? 

- Har jag uppfattat det rätt? 

 

 

 

 


