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Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där 
hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa 

andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och 
främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och 
egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet 
börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att 

hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. 
      

Sören Kierkegaard 1813-1855  
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Sammanfattning   
  
Många mammor upplever inledningsvis svårigheter med amning. En förutsättning för en lyckad 
amning är att mamman får ett gott stöd. Stöd har identifierats som en viktig faktor för 
amningsupplevelsen men också för ökad amningsfrekvens. Eftersom stöd är en betydelsefull 
faktor är det viktigt att ytterligare fördjupa förståelsen av vad som är stödjande och icke-
stödjande ur kvinnans perspektiv. Syftet är att beskriva mammors upplevelser av icke-stödjande 
och stödjande aspekter vid amningssvårigheter. För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ 
innehållsanalys som metod. Ett strategiskt urval har gjorts genom att söka informanter på internet 
via bloggar och på Amningshjälpens hemsida. Analysen av berättelserna presenteras i fyra olika 
kategorier som uppenbarat sig under analysprocessen och som beskriver den undersökta 
företeelsen mammors upplevelser av icke-stödjande och stödjande aspekter vid 
amningssvårigheter. De fyra kategorierna är: Mammans tilltro till sig själv, Stöd från vänner och 
familj, Stöd från vårdpersonal och Sociala medier ger stöd och bekräftelse. Vår forskning visar 
tydligt att mammor med amningssvårigheter behöver stödjande åtgärder och att de inte är fullt ut 
nöjda med stödet som erbjuds från den professionella sektorn idag, många mammor med 
amningssvårigheter söker därför amningsstöd på internet via sociala medier.  
  
  
Nyckelord:  amningsstöd, stöd, upplevelse av amningsstöd, amningssvårigheter, sociala medier, 
blogg,  internet, self-efficacy 
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INLEDNING 
 
Under de senaste åren har en stor mängd artiklar och uppsatser skrivits om amning. Det har 
framförallt blivit vanligt att privatpersoner delar med sig av upplevelser och känslor på internet. 
Sedan början på 90-talet har bloggandet ökat lavinartat. Enligt Nationalencyklopedin (NE) 
definieras ordet blogg som en personlig och öppen dagbok eller logg på internet där inläggen 
regelbundet läggs ut och där bloggaren delar med sig av sina personliga tankar och iakttagelser. 
Inläggen dateras och läsare ges möjlighet att kommentera direkt på bloggen. Bloggarna används 
för att få skriva av sig, skapa debatt, få kontakt med likasinnade eller för att få tips, råd och stöd.  
Bloggar används flitigt och har blivit en väl integrerad del av samhället (NE 2014). 
Amningshjälpen (www.amningshjalpen.se) är en idéel verksamhet bestående av mammor med 
stor erfarenhet av amning och ett stort intresse för amningsfrågor, som på frivillig basis hjälper 
andra mammor med amningsrådgivning. På deras hemsida finns amningsberättelser skrivna av 
ammande mammor publicerade. 
Vi har därför valt att låta ett antal av dessa blogginlägg och amningsberättelser publicerade på 
internet ta klivet in i forskningsvärlden genom att inkludera dess författare som informanter. 
 
 

BAKGRUND 
 
Amningens historia 
 
Under 1930-talet flyttades de flesta förlossningar från hemmen till sjukhusen. Den här 
övergången gjorde att amningsfrekvensen sjönk. En bidragande orsak till detta var sjukhusens 
rutiner där man skiljde mamma och barn åt direkt efter förlossningen, men också under hela 
vårdtiden på sjukhuset. Barnet vårdades av personalen i barn-salar och mammorna vårdades i 
separata salar. Barnet fick inte längre amma när det själv ville utan mamman fick enbart amma 
på, av personalen, bestämda tider. Det var svårt för kvinnorna att få igång mjölkproduktionen när 
amningen reglerades på det sättet (Socialstyrelsen 2013 & Palmér 2010, ss. 205-219).  
Amningsfrekvensen fortsatte att sjunka och var som lägst under början av 1970-talet då endast 
35% av barnen helammades vid två månaders ålder. Men under 70-talets slut skedde en 
attitydförändring i samhället och amningens många fördelar fördes fram. Vårdrutiner ändrades 
vilket resulterade i att mor och barn vårdades tillsammans och sjukhusens rutiner som tillmatning 
med ersättning ifrågasattes. Amningsfrekvensen ökade markant. Under 1990-talet var antal 
mammor som helammade sitt barn vid 6 månaders som högst men under 2000-talet sjönk antal 
helammande mammor drastiskt. Senaste rapporten tyder dock på en försiktig ökning. Antal barn 
som helammas vid 6 månaders ålder har ökat från 11 till 14% medan antal delammande mammor 
inte har minskat (Socialstyrelsen 2013).  
 
 
Rekommendationer och riktlinjer för amning  
 
WHO och UNICEF har utarbetat policys och strategier för att främja amningen. I Den 
internationella barnmatskoden finns riktlinjer för hur amningen skall främjas, skyddas och 
stödjas inom sjukvården, där finns också riktlinjer för hur marknadsföringen av 
barnmatsprodukter skall skötas (WHO 1981). 

http://www.amningshjalpen.se/
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Innocentideklarationen är ett dokument som tillkom 1990 (uppdaterades 2005) vars syfte är att 
främja amningen i världen och som reglerar kvinnors rätt till amning under de första sex 
månaderna. Många av WHO´s medlemsländer har antagit deklarationen som beskriver hur 
samhället skall främja och stödja amning (UNICEF 2005). WHO har tagit fram ett program som 
heter “10 steg till lyckad amning” som baserar sig på forskningsevidens och som beskriver hur 
amningen aktivt skall stödjas. Dessa tio steg är förslag på hur man praktiskt arbetar för en lyckad 
amning (Widström 2009, ss. 471-474). I början på 1990-talet startade WHO och UNICEF ett 
projekt som heter Baby-friendly hospital initiative (BFHI). Projektet innebär att de medverkande 
sjukhusen följer de tio stegen till lyckad amning och blir på så vis klassade som “amningsvänliga 
sjukhus” (WHO 2009).  WHO:s rekommendationer är enbart amning i sex månader därefter 
rekommenderas bröstmjölk i upp till två år med mat som komplement (WHO 2014) och 
Livsmedelsverket (Livsmedelsverket 2012) rekommenderar amning i ett år eller längre. 
Rekommendationerna bygger på att bröstmjölk innehåller all näring, vitaminer (förutom D-
vitamin) och fettsyror som ett spädbarn behöver de sex första månaderna. Barnet får ett naturligt 
skydd mot infektioner och det skapas närhet och trygghet. Amning ger även ett visst skydd mot 
plötslig spädbarnsdöd enligt Socialstyrelsens senaste rekommendationer (Socialstyrelsen 2014).   
 
 
Faktorer som påverkar amningsstarten 
 
Forskning visar att hud-mot-hud kontakt mellan mamma och hennes nyfödda bebis i direkt 
anslutning efter förlossning är viktigt och gynnar relation och anknytning vilket i sin tur påverkar 
amningen positivt. Kvinnor som har tidig hud-mot-hud kontakt med sin nyfödda är mer positivt 
inställda till att amma och ammar både i högre och längre utsträckning än de som inte har tidig 
hud-mot-hudkontakt med sitt barn (Chiou, Chen, Yeh, Wu & Chien 2014, ss 35-36. ). Tidig hud-
mot-hud kontakt skapar positiva, lugnande känslor mellan mamman och det nyfödda barnet samt 
minskar stressen över amningen eftersom barnet själv har kontroll över amningssituationen och 
har lättare att få ett bra tag. Detta leder i sin tur till att risken för mamman att få såriga 
bröstvårtor och smärtsam amning minskas (Svensson, Velandia, Matthisen, Welles-Nyström & 
Widström 2013, ss. 6-10). 
Negativa traumatiska upplevelser i samband med förlossning kan påverka kvinnans syn på sin 
kropp och göra det svårt för henne att slappna av tillräckligt mycket för att utdrivningsreflexen 
skall kunna fungera. En traumatisk smärtsam förlossning kan göra att kvinnan inte klarar av 
smärtan som kan uppstå vid amning eftersom hon återigen upplever att hon mister kontrollen 
över sin kropp. Att lägga barnet till bröstet kan också ge smärtsamma flashbacks till 
förlossningsrummet och den traumatiska situationen där (Beck & Watson 2008). 
Forskning visar att det är störst risk för förstföderskor att sluta amma de första veckorna efter 
förlossningen (Kronborg & Vath 2004; Stockdale, Sinclair, Kernohan, McCrum-Gardner & 
Keller 2013).  Det har också visat sig att tillmatning med modersmjölksersättning utan 
medicinska indikationer och utan att fråga mammorna först var två av flera hinder för en lyckad 
amning (Teich, Barnett & Bonuck 2013).  Kvinnor som fött sina barn med kejsarsnitt, vare sig 
det är akut eller planerat snitt, har ofta postoperativ smärta vilket är viktigt att ta i beaktande och 
smärtstilla adekvat för att inte smärtan från operationssåret skall störa anknytning och amning 
(Karlström, Engström-Olofsson, Norbergh, Sjöling & Hildingsson 2007).   
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Stöd vid amningens början  
 
En förutsättning för en lyckad amning är att den nyblivna mamman får ett gott stöd. Ett bra stöd 
betyder att det är den enskilda kvinnans förutsättningar och önskemål som ska styra vilket stöd 
hon får. Stödet skall utformas så att kvinnan känner sig kompetent och värdefull för sitt barn. Ett 
gott stöd gynnar anknytningen mellan mor och barn som i sin tur leder till att barnet ammar 
under en längre tid (Palmér 2010.) En lyckad amningsstart främjar kvinnans sexuella och 
reproduktiva hälsa.                                            
Enligt Bonniers svenska ordbok (2010) kan stöd översättas med något som stöder, ta stöd mot 
något, fatta tag i för att hålla sig upprätt (Sjögren & Gyorki) och Nationalencyklopedin definierar 
stöd som stötta, hjälp, understöd (NE 2014). Synonymer till stöd kan skrivas som stötta, 
förankring, hjälp, support och sympati (Synonymer 2014). Det är av stor vikt och betydelse för 
kvinnan att ha en stödjande partner men kvinnans egen inställning samt attityder och bemötande 
från omgivningen och personal påverkar också kvinnan i sitt beslut om hon skall fortsätta amma 
inte (Lamontage, Hamelin & St-Pierre 2008; Almqvist-Tangen, Bergman,  Dahlgren, Roswall & 
Alm 2011).  
Stöd visar sig vara en viktig del för att kvinnor skall ha möjlighet att amma så länge de önskar 
och forskning visar att brist på amningsstöd kan göra att kvinnor slutar amma tidigare än de tänkt 
sig (Oakley, Henderson, Redshaw & Quigley 2014). Det är av största vikt att kvinnan känner sig 
sedd och lyssnad till. Det stöd som ges bör vara anpassat individuellt till den enskilda kvinnan, 
det finns ingen standardmall som passar alla (Bäckström, Hertfeldt-Wahn & Ekström 2010).  
En finsk forskningsstudie visade att olika typer av professionellt stöd och interventioner både 
under graviditet, under tiden på sjukhuset och den första tiden hemma visade sig vara gynnsamt 
för att främja amning. Utbildning i amning på både grupp- och individnivå under graviditeten 
användes. Man visade även videos, gav skriftlig information i form av broschyrer samt gjorde 
hembesök och hade telefonrådgivning. Under graviditeten var det mest effektivt att arbeta 
interaktivt och göra mammorna delaktiga genom diskussion och kommunikation. Under tiden på 
sjukhuset var det till stor hjälp med praktisk undervisning och fokus på att uppmuntra och vara 
positiv. Väl hemma var det effektivt med hembesök, telefonrådgivning samt 
amningsmottagningar eller dylikt. Forskarna såg stora fördelar för relationen mamma-barn och 
amning om mamman fött på ett BFHI- sjukhus där WHO:s  tio-stegs program tillämpades. En 
individanpassad variation av alla interventioner var det som gav bäst resultat. Ingen enskild 
metod utmärkte sig som den allra bästa (Hannula, Kaunonen & Tarkka 2007). 
Det sociala och känslomässiga stödet och supporten från familj och vänner är viktigt för den 
nyförlösta kvinnan. Praktisk hjälp i hemmet och hjälp med eventuella syskon uppskattas och 
upplevs som ett stöd och en avlastning för att mamma skall få koncentrera sig på att få amningen 
att fungera under de första kritiska veckorna (McInnes & Chambers 2008).   
Vid amningssvårigheter upplever mamman att hon är tvingad att exponera sin kropp för 
vårdpersonalen för att kunna övervinna svårigheterna. Att tvingas att exponera sin kropp är 
nedvärderande och ökar känslan av att den egna kroppen inte fungerar som den ska. Handgriplig 
hjälp där vårdaren tar i kvinnans bröst upplevs negativt och svårt att säga nej till. Det känns som 
ett övergrepp inte bara gentemot kvinnan själv men också mot barnet. Integriteten hotas och 
leder till att amningen blir ännu svårare (Palmér et. al. 2012; Weimers, Svensson, Dumas, Navér 
& Wahlberg 2006). 
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Kvinnors upplevelser av amningssvårigheter 
 
Enligt en svensk studie från 2011 rapporteras det att 27% av mammorna hade amningsproblem 
under de fyra första veckorna av amning. De vanligaste amningsproblemen är smärta i samband 
med amning på grund av sår på bröstvårtorna, mamman upplever att hon inte har tillräckligt med 
mjölk och sugsvårigheter hos barnet (Almqvist-Tangen, Bergman, Dahlgren, Roswall & Alm 
2012, ss. 55-60). 
Många kvinnor överrumplas av de amningsproblem som de ställs inför den första tiden då 
amning påbörjas. Svårigheterna väcker existentiella tankar hos dem. Föreställningen om den 
lyckliga ammande modern kan snabbt förändras och livet förvandlas till kaos. Kvinnan kämpar 
med känslan av och rädslan för att misslyckas med amning. En ständig kamp mellan sina egna 
förväntningar och krav, barnets behov och omgivningens åsikter upptar all tid och kvinnan kan 
uppleva att det är tid som tas från barnet och som hon aldrig får igen. Amningssvårigheterna 
leder till en förlorad närhet till barnet (Palmér,  Carlsson,  Mollberg &  Nyström 2012). Kvinnor 
känner en osäkerhet över sin förmåga som mor och de lägger skulden på sig själva när amningen 
inte fungerar (Zwedberg 2010, ss. 134-138.) Psykologiska aspekter har stor betydelse och 
påverkan på amningen. Enligt en australiensisk studie påvisades en statistisk signifikant relation 
mellan lyckad amning och psykologiska faktorer såsom en optimistiskt och positiv förväntan på 
amning, en tro hos kvinnan själv att hon hade tillräckligt med mjölk, att hon mentalt planerat för 
att amma, kvinnans egna positiva förväntningar och “self-efficacy” (O´Brien, Buikstra & 
Hegney 2008). Self-efficacy är ett begrepp som utarbetades av socialpsykologen Albert 
Banduras och kan översättas med tilltro till sin egen förmåga att klara av en specifik handling i 
en specifik situation (Bandura 1977, ss. 191-215; Fossum 2007, ss. 191-192). Om kvinnan 
däremot tvivlade på sig själv och var orolig över sin förmåga att amma påverkades amningen 
negativt. Genom att identifiera styrkor och svagheter hos kvinnan på ett tidigt stadium kan 
amningsproblem förebyggas (O´Brien et. al. 2008) Mammor som hade en stark tro på sin egen 
förmåga att kunna amma, helammade sina barn i större utsträckning och de hade lättare att 
överkomma amningssvårigheter (de Jager, Broadbent, Fuller-Tyszkiewicz & Skouteris 2013, ss. 
657-666). 
 
 
Stödjande relationer 
 
I transitionen från kvinna till mor är kvinnan sårbar men också mottaglig för råd och stöd (Berg 
2010, s 34). I övergången till moderskapet och föräldraskapet önskade kvinnan professionellt 
stöd när det gällde amning och hade en önskan om att känna sig omhändertagen under denna 
övergångsperiod (Forster, McLachlan, Rayner, Yelland, Gold & Rayner 2008, ss 13-14). 
Kvinnan och hennes partners upplevelse av barnet, moderskapet, graviditeten och förlossningen 
kan påverkas av hur vårdpersonalen förmedlar kunskap och på vilket sätt stödet utformas. Ett 
ickestöd kan bidra till att kvinnan känner sig främmande gentemot barnet, medan ett gott stöd 
med ett kärleksfullt och öppet sätt hjälper kvinnan att mogna och växa in i modersrollen (Berg 
2010, s. 34). 
Barnmorskan kan i sin profession inom sexuell och reproduktiv hälsa göra tillvaron begriplig för 
kvinnan genom att förklara och ge råd och stöd. Ytterst är det vårdarens ansvar att den stödjande 
relationen utvecklas till något konstruktivt så att kvinnan kan uppleva situationen hanterbar 
(Berg 2010, s. 35). Grunden för ett sådant möte är att det finns tillit mellan barnmorskan och den 
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kvinna hon skall stödja. Tillit definieras enligt Nationalencyklopedin som att ha förtroende för 
någon, vara övertygad om dennes goda avsikter: som exempel ges barnets tillit till sin moder 
(NE 2014). En stödjande vårdrelation, som bygger på ömsesidighet där det är bådas ansvar att 
ömsom ge och ömsom ta ansvar för sin kropp, kan beskrivas som en “värdighetsbevarande 
vårdrelation”. Att på detta sätt kunna bevara kontroll över sin egen kropp ger en känsla av 
sammanhang och tillfredsställelse medan det omvända skapar stress och en negativ spiral av 
maktlöshet och hjälplöshet (Berg 2010, s.158). En studie av McInnes & Chambers (2008) visar 
att många kvinnor vill ha hjälp med att se sina tillgångar och styrkor för att själva komma fram 
till hur de skall kunna använda sina resurser på bästa sätt snarare än att få berättat för sig vad de 
skall göra. 
 
Kommunikation 
 
För att kunna förmedla ett gott stöd är det av vikt att ha en fungerande kommunikation mellan 
vårdare och patient. Kommunikation är nödvändigt för att skapa relationer och förtrolighet 
människor emellan. I en vårdsituation är det av största vikt att kommunikationen präglas av 
respekt, ödmjukhet och ett äkta personligt intresse. Ord som är närbesläktade med 
kommunicerande är information och samtal (Fossum 2007, s.24). 
Inom vården både efterfrågas och ges mycket information men det är sällan den 
enkommunikativa informationen som efterfrågas, patienter önskar att få samtala i lugn och ro 
och ge uttryck för sina funderingar och frågor angående den situation de befinner sig i just då. 
Att samtala är en stor del av mänsklig samvaro. Det är viktigt att vårdaren inser skillnaden 
mellan det vardagliga samtalet och det vårdande samtalet. Båda parter påverkar samtalet men 
ansvaret ligger på vårdaren. Det finns alltid en risk att det blir en envägskommunikation där 
vårdaren talar till istället för med patienten, vårdaren kan omedvetet signalera en värdering i det 
som sägs. Ord kan lätt såra och skapa distans. En patient i en utsatt och sårbar situation är oerhört 
sensibel för nyanser och orden får i denna situation mer kraft, desto sårbarare patient, desto 
större kraft har orden (Dahlberg & Segesten 2013, ss. 202-206). Det som sägs i samtalet kan 
hjälpa eller stjälpa. 
Kroppsspråket har stor betydelse för kommunikation. Med vår kropp signalerar vi om vi är ärliga 
i det vi säger, om vi visar ett uppriktigt intresse och verkligen menar det vi säger. Om orden 
säger en sak och kroppen en annan är det automatiskt orden vi misstror (Einarsson 2004, ss. 287-
288). Ett professionellt, varmt och empatiskt bemötande skapar bättre förutsättningar för att det 
stöd som förmedlas kan tas emot. Enligt en studie från England påtalar kvinnorna att de märkte 
direkt vilka barnmorskor som var uppmuntrande, icke-dömande, sympatiska, hjälpsamma och 
signalerade att de hade tid att lyssna och finnas till hand till skillnad från de som med sin kropp 
uttryckte översittarattityder, ointresse och visade att de inte trodde på mammans egna 
kvalifikationer och resurser om huruvida mamman skulle kunna amma eller inte (McInnes et. al 
2008).  
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PROBLEMFORMULERING 
 
Många mammor upplever inledningsvis svårigheter med amning. En tänkbar orsak är bristfällig 
och/eller felaktig information om amning innan förlossningen vilket leder till att flera överraskas 
när amningen inte fungerar på en gång. Det är också uppenbart att det finns ett utbrett missnöje 
bland kvinnor över det stöd som erbjuds efter förlossningen och vid amningens start. Kvinnor 
som upplever amningssvårigheter är extra utsatta och riskerar att lida till följd av svårigheterna. 
Därför är det angeläget att studera deras upplevelser av stöd vid amningssvårigheter. Statistiken 
visar att amningsfrekvensen i Sverige under många år varit nedåtgående för att vid den senaste 
sammanställningen från 2013 ha ökat något. Stöd har identifierats som en viktig faktor för 
amningsupplevelsen men också för ökad amningsfrekvens. Eftersom stöd är en betydelsefull 
faktor är det viktigt att ytterligare fördjupa förståelsen av vad som är stödjande och icke-
stödjande ur kvinnans perspektiv. Förhoppningen med studien är att genom att få ta del av 
mammors upplevelser av stöd vid amningssvårigheter få en ökad förståelse för vad det är 
mammorna eventuellt saknar i stödet och vad de tycker fungerar bra, för att på sikt förbättra 
vården för dessa kvinnor och för att främja kvinnornas sexuella och reproduktiva hälsa. 
  

SYFTE 

Syftet är att beskriva mammors upplevelser av icke-stödjande och stödjande aspekter vid 
amningssvårigheter. 

  

METOD 

Ansats 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats enligt Elo & Kyngäs (2008) metod för 
kvalitativ innehållsanalys. Eftersom syftet är att studera upplevelser, som är nedskrivna i 
berättelser, bedömdes den kvalitativa innehållsanalysen som en lämplig metod att använda. 
 
Urval 
Ett strategiskt urval har gjorts genom att söka informanter på internet via bloggar och på 
Amningshjälpens hemsida. Inklusionskriterierna var att amningen upplevdes svår och att 
kvinnan hade erfarenhet av icke-stöd och stöd vid amningssvårigheter och att berättelserna var 
skrivna på svenska. Alla informanter är i barnafödande ålder. Eftersom merparten av 
informanterna är anonyma finns inga personuppgifter såsom ålder, paritet med mera att tillgå.  
 
Datainsamling 
Data bestående av skriven text i form av amningsberättelser från Amningshjälpens hemsida har 
lästs och fem berättelser som svarade mot studiens syfte har inkluderats i resultatet. Bloggar som 
behandlar ämnet amning har lästs och i tre fall har det varit möjligt att kontakta författaren och 
de har blivit tillfrågade, och accepterat, att fördjupa beskrivningen av sin upplevelse av icke-
stödjande och stödjande aspekter vid amningssvårigheter. Fyra bloggar är inkluderade i 
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resultatet. Även kommentarer och läsares inlägg i bloggar rörande icke-stödjande och stödjande 
aspekter vid amningssvårigheter har tagits med i resultatet. Datainsamlingen skedde mellan 
januari och juli 2014. 
 
Databearbetning 
Berättelserna har analyserats utifrån en innehållsanalys för att beskriva mammors upplevelse av 
icke-stödjande och stödjande aspekter vid amningssvårigheter. Den kvalitativa innehållsanalysen 
är en metod för att analysera skriftliga, muntliga eller visuella berättelser. Syftet är att uppnå en 
kondenserad och djup beskrivning av företeelsen. Det finns två tillvägagångsätt när man gör en 
innehållsanalys, vilken man använder beror på studiens syfte. Om det inte finns tillräckligt med 
tidigare kunskap eller om kunskapen är fragmenterad rekommenderas den induktiva 
innehållsanalysen, vilket denna studie använt sig av (Elo & Kyngäs 2008, ss.107-111). 
 
Analysen har skett med inspiration av Elo & Kyngäs (2008) metod för innehållsanalys och 
började med att upprepade gånger läsa igenom berättelserna och blogginläggen för att bekanta 
sig med materialet och få en känsla för helheten och för att till slut kunna återberätta dem för 
varandra. Alla berättelser och blogginlägg kodades med ett identitetstecken i form av ett 
nummer. Anteckningar fördes parallellt med genomläsningarna för att komma ihåg och för att 
identifiera information som svarade an mot studiens syfte. När författarna kände sig väl bekanta 
med materialet började arbetet med att avgränsa meningsbärande enheter. Meningsbärande 
enheter är meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för frågeställningen.  
Reflektion har skett över varje enhet för att ta reda på dess meningsinnehåll. Enheterna ordnades 
sedan efter innehåll för att få en översikt av materialet och de relaterades till varandra med avsikt 
att se likheter och skillnader. Materialet lästes återigen igenom och abstraktionsarbetet 
påbörjades. Analysen mynnade ut i sju kategorier som samtliga svarade an på syftet. 
För att försäkra att resultatet och abstraktionen blev korrekt återvände författarna, under hela 
analysarbetet, till ursprungsmaterialet.  
 
Etiska överväganden  
I genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till Helsingforsdeklarationen (2013) och lagen 
om etikprövning av forskning som avser människor. Utifrån Helsingforsdeklarationens riktlinjer 
kan författarna inte se några etiska hinder för studien. Amningsberättelserna och blogginläggen 
finns publicerade på internet och är tillgängliga för alla. Mammorna som skrivit berättelserna är 
helt anonyma. I de fall det varit möjligt har bloggförfattarna kontaktats via mail och fått 
information om studien (bilaga 1). De som kontaktats har alla varit positivt inställda till att delta i 
studien. 
 
 
  
RESULTAT 
 
Analysen av berättelserna presenteras i fyra olika kategorier som uppenbarat sig under 
analysprocessen och som beskriver den undersökta företeelsen mammors upplevelser av icke-
stödjande och stödjande aspekter vid amningssvårigheter. De fyra kategorierna är Mammans 
tilltro till sig själv, Stöd från vänner och familj, Stöd från vårdpersonal och Sociala medier ger 
stöd och bekräftelse. 
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Mammans tilltro till sig själv  
 
Att känna misstro och tvivla på sin egen kropp och förmåga att amma sitt barn framkom som en 
anledning till att en del mammor valde att lägga ned amningen medan andra med gott stöd från 
vårdpersonal och närstående ändå valde att fortsätta med amningen. 
 

“Jag tvivlade på mig själv och min förmåga. Trots detta valde jag att fortsätta amma.” (2) 
 
Ett hinder för lyckad amning visade sig för en del mammor vara synen och upplevelsen av sin 
egen kropp och sina bröst. En del mammor beskrev det som att amningssvårigheterna berodde på 
bröstens utformning, att de hade dåliga amningsbröst och att de av den anledningen upplevde det 
svårt att få till en fungerande amning. 
 

“Det kändes som… min kropp liksom var felkonstruerad för just amning.”(7) 
 
Vad kvinnan bär med sig i form av förväntningar och familjehistoria påverkar mammans tilltro 
till hennes egen kropp och hennes egen förmåga till att kunna amma sitt barn. De som har en 
mamma som haft bekymmer och svårigheter med amning tror ofta att det är “ärftligt” och att inte 
heller de kommer att få till en fungerande amning. Deras förväntningar på amningen är låga och 
de tror redan på förhand att amningen kommer att vara besvärlig och smärtsam. 
 

“// familjehistorien påverkar mycket. Mamma hade // inte ammat särskilt mycket eller länge. 
Stödet som behövdes fanns inte //” (3) 

 
När spädbarnen inte gick upp i vikt som de skulle eller till och med gick ner i vikt ökade tvivlen i 
styrka hos mammorna och de mådde psykiskt väldigt dåligt över detta. En mamma beskriver 
följande: 
 

“...tyvärr tog jag åt mig väldigt mycket under denna tid  och  tog allt på mig, att jag inte dög.  
Jag mådde fruktansvärt dåligt under dessa dagar. Grät i princip hela dygnet. Jag ville ju så 

gärna amma.” (8) 
 
Ofta lägger de hela skulden på sig själva och de klandrar sig själva för att amningen är krånglig, 
smärtsam och svår. De känner sig som dåliga mammor när inte amningen fungerar felfritt. 
Många gånger vågar inte nyblivna, speciellt förstagångsmammor, lita på sin egen instinkt om 
vad som fungerar bäst för just dem. De vågar inte ifrågasätta vårdpersonalen även om det inte 
känns bra för mamman. 
 
“Jag ångrar bara att jag inte vågade lita på mig själv och skaffa en amningsnapp tidigare! För 

då hade det kanske inte behövt bli så mycket problem. Nu hade det låst sig helt för mig, och att få 
mjölken att rinna till igen blev inte lätt.” (1) 

 
 
Stöd från vänner och familj  
 
Goda råd och stöd från nära vänner och närstående underlättade situationen vid 
amningssvårigheterna. Nya insikter om hur amning kan vara gjorde att en känsla av lättnad 
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infann sig. Det upplevdes positivt att få ta del av närståendes egna amningserfarenheter och de 
råd som de gav provades gärna. 
 

“Nästa dag ringde jag min pappa… Pappa blev vansinnig på tanten på BB och ringde min 
barnmorska och frågade om vi inte skulle försöka med pump innan vi gav upp och började med 
ersättning. Barnmorskan höll med. // Som genom ett trollslag fungerar amningen jättebra.” (4) 

 
Barnets pappa gav ett viktigt emotionellt stöd genom att finnas där och visa att han stöttade och 
trodde på mammans förmåga att amma. Partnern var i flera fall den enda som stöttade 
mammorna i deras beslut att fortsätta amma trots stora svårigheter och att uppleva att barnets 
pappa förbehållslöst var på deras sida var oerhört stärkande och det som gav kraft till att orka 
fortsätta kämpa. Det var viktigt för mammorna och det upplevdes mycket värdefullt att de kände 
pappans stöd när det gällde deras beslut att fortsätta amma. 
 

“Sambon stöttade och tröstade” (3) 
 
Att känna att någon stod på deras sida och stöttade dem i deras beslut att amma trots 
amningsproblem var väldigt viktigt. Stödet kunde vara en syster, vän, pappa, sambo eller någon 
annan som tydligt uttryckte att de stöttade och trodde på att mamman kunde amma. 
 
Vid amningssvårigheter är omgivningens och närståendes inställning, attityd och stöd en viktig 
faktor för huruvida problemen skall övervinnas eller ej. Att ständigt bli ifrågasatt och granskad 
gör att svårigheterna till slut blir för stora för att stå ut med och de väljer att sluta amma trots en 
egentlig önskan om att fortsätta amma. Men omgivningens tvivel, okunskap och ifrågasättande 
kunde också fungera som en drivkraft hos mammorna, de skulle minsann visa dem att de kunde 
få amningen att fungera, även fast det bristande stödet samtidigt gjorde att de tvivlade på sig 
själva och sin förmåga. 
 

“Familj och vänner // uppmanade mig hela tiden att sluta försöka [amma] och istället ge 
ersättning” (2) 

 
Mammor som fick negativ kritik och blev ifrågasatta över sitt val att amma trots svårigheter 
kände sig motarbetade. Bristande stöd från omgivningen och negativa påståenden gjorde att 
många mammor kände sig ledsna och misslyckade. Okunskap om amning hos omgivning och 
närstående ledde också till en känsla av frustration och ilska. 
 

“Vissa tjatade om tillägg och påstod att jag hade dålig mjölk, lättmjölk, eller att min mjölk 
aldrig skulle räcka. Att jag bara skulle acceptera att alla inte kunde amma, etc, vilket verkligen 

inte va några uppmuntrande eller stärkande kommentarer. Ibland kände jag mig väldigt 
motarbetad.” (1) 

 
Negativ kritik ledde till stress, mamman förlorade sin tilltro till förmågan att amma och hon 
upplevde att mjölkproduktionen minskade. 
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Stöd från vårdpersonal 
 
En annan viktig framgångsfaktor vid amningssvårigheter är vårdpersonalens tilltro till mammans 
förmåga att amma. Positiv feedback från vårdpersonalen ökar mammors tilltro till den egna 
kroppens förmåga att kunna amma sitt barn. När amningssvårigheterna känns oöverstigliga är det 
barnmorskorna på BB som ger kraft och energi till att fortsätta orka kämpa. Vårdpersonalens 
stöd hjälper mammorna att stå fast vid sin önskan och sitt beslut att fortsätt helamma. 
Mammorna beskriver att de haft problem med att barnen inte fått riktigt tag runt bröstet men tack 
vare barnmorskans lugn och tilltro till deras förmåga kunde nu barnen amma utan hjälpmedel. 
Det var förtroendeingivande och tillitsfulla barnmorskor som gjorde detta möjligt. 
 

“På BB fick vi jättebra stöd. Dom barnmorskorna var helt suveräna. Vi kollade på 
amningsfilmen igen och kämpade massor.” (5) 

 
När barnmorskorna visade tillit till mammans och barnets förmåga underlättade detta amningen 
avsevärt. Det upplevdes positivt och stödjande att vårdpersonalen var lyhörd för behovet att 
repetera information och instruktion om amning vid ett flertal tillfällen. Ett bra stöd från personal 
på BVC som utstrålade ett personligt intresse i en positiv anda, stärkte mammans tilltro till sin 
förmåga att amma sitt barn.  Positiv feedback gjorde att mamman kände sig trygg i vetskapen om 
att hennes bröstmjölk räckte till barnet och hon fick på så vis igång en fungerande helamning. 
Stödet präglades av ett lugnt och tryggt bemötande. 
 

“Jag hade tur att få ett bra stöd från BVC som hela tiden var lugna och trodde att jag skulle 
kunna få igång en fungerande helamning.” (1) 

 
Otydlig kommunikation barnmorskor sinsemellan skapar förvirring och oro för mamman. 
Tidsbrist och personalbyten upplevs som ett problem för mamman för att få det stöd hon behöver 
och efterfrågar. Att bli sedd och tagen på allvar och att känna ett personligt intresse från 
vårdpersonalens sida är önskvärt och värdefullt, men känslan av att barnmorskorna inte litade på 
mammorna och deras upplevelser av amningsförsöken gjorde att det viktiga förtroendet aldrig 
etablerades. 
 

“Vi kom upp på BB och där följde den vanliga omsättningen på barnmorskor, ingen stannade 
till länge nog för att kolla hur en amning gick. När jag sa att han inte fick tag och inte fick i sig 

nåt, så möttes jag av misstro. // Man tycker att de borde tagit sig tid att titta på ett 
amningsförsök. (3) 

 
Brist på kommunikation mellan barnmorskor ledde till förvirring och missförstånd mellan 
mamman och vårdpersonalen. En enhetlig hjälp önskades och att barnmorskorna stöttade 
varandra i sina beslut och var överens om amningsstrategin för att på så vis skapa trygghet och 
lugn för mamman. 
 
“Råden var olika och irriga. // En barnmorska kom till slut in med en amningsnapp och med den 
tog han bröstet, men barnmorskan efter kom in och sa att en sån skulle jag ju inte ha och skällde 

på mig innan jag hann förklara att vi fått den av en av hennes kollegor. Om de ändå 
kommunicerade med varandra!” (3) 
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Ett nonchalant bemötande genom att personalen inte tar sig tid att lyssna in vad mamman vill 
säga eller genom att alltför snabbt ge råd eller kritik i den känsliga amningssituationen gör att 
förtroendet bryts och ersätts av negativa tankar hos mamman. När praktisk hjälp efterfrågas är 
det önskvärt att personalen tar sig tid och ger det stöd och den information mamman efterfrågar. 
 

“En sak som fastnat i minnet var en morgon då jag efter en sömnlös natt i konstiga 
liggamningsställningar och ryggsmärtor bestämde mig för att istället halvsitta i sängen och 

amma. Då kom morgonpersonalen in och en av dem sa bara rakt ut att” nu har du visst hittat 
den allra sämsta ställningen att amma!” (7) 

 
Negativ kritik, given på ett burdust sätt av barnmorskan, ledde till en känsla av att vara 
misslyckad och värdelös. Det bräckliga amningssjälvförtroendet sjönk till botten. 
Amningsobservationen som gjordes vid återbesöket hos barnmorskan upplevdes mer som ett test 
som skulle klaras av snarare än ett möte som kunde hjälpa och styrka kvinnan med amningen. 
 

“Barnmorskan på återbesöksmottagningen såg lojt på när jag ammade med helt tokig position 
på lillen. Det kändes mer som en tenta än som ett tillfälle till hjälp och stöd.” (3) 

 
Mammorna önskade ett mer personligt engagemang med tips, råd, uppmuntran och bekräftelse 
på att de inte kämpat förgäves och att de gjorde ett bra jobb. Det finns en önskan att barnmorskor 
ska vara mer lyhörda och dela med sig av sin kunskap och ge råd även om det inte efterfrågas 
aktivt av mamman. Ett uppföljande telefonsamtal några dagar efter hemgång ansågs också 
önskvärt. 
Upplevelsen av att vårdpersonalen hade otillräcklig kunskap om amning och därför inte kunde ge 
det stöd mammorna behövde, ledde till att de istället sökte efter information om amning och 
amningssvårigheter på internet. 
 
Mammor önskar information om amningsproblem och vilket stöd som kan ges om dessa 
uppkommer. Vid vilken tidpunkt man önskar att informationen skall ges skiftar dock mammorna 
emellan. En del mammor önskar veta alla negativa aspekter om amning innan de börjat amma för 
att kunna vara förberedda när/om problemen kommer. Vissa mammor uttryckte att de uppfattade 
det som att barnmorskorna undanhöll dem den informationen för att de trodde att den skulle vara 
alltför skrämmande för de blivande ammande mammorna. I efterhand när dessa mammor 
ammade och fick problem upplevde de sig snuvade på information. Mammorna menade att om 
de på ett tidigt stadium fått veta mer om vilken hjälp och stöd de kunnat efterfråga och att de då 
också haft en förståelse med sig från början att det inte är självklart att amma utan problem. 
 
“det som jag tycker är mest jobbigt är att man ofta får dra ur många barnmorskor alla problem 

som finns med amning och hur man löser dom. // Nej, fram för mer info om det negativa med 
amning.” (5, bloggkommentar) 

 
Flera mammor önskade att de fått information om hur ont amning kan göra och att man måste ha 
tålamod och förstå att det kan ta tid innan amningen flyter på. Hade informationen givits innan 
förlossningen hade de mentalt kunnat förbereda sig. 
 

“jag var så arg med första barnet att ingen hade sagt att amningen gjorde ont. Då hade man 
kunnat ställa in sig lite mer mentalt på att det kunde göra ont.” (5, bloggkommentar) 
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Andra önskade inte få någon information alls eftersom det skulle kunna uppfattas skrämmande.  
Svårigheter att ta till sig information om amning överhuvudtaget innan barnet är fött, uttrycktes 
eftersom de inte är mottagliga för just den informationen då. 
 
“jag tycker det är jättekonstigt att man får se filmen om amning INNAN man fått barn. Det är ju 
när barnet kommit ut och man ska till att mata det lilla livet som frågorna uppkommer. Man kan 
omöjligt ta till sig filmen innan. Vi kollade på filmen igen på BB och fick mer ut av den där.” (5) 
 
En del mammor önskade information både innan barnet var fött och efter beroende på att man tar 
till sig olika saker vid olika tidpunkter. De allra flesta mammor önskade dock en nyanserad och 
bredare information om amning, de amningsproblem som kan uppkomma och vilket stöd och 
hjälp som finns att få. En större öppenhet kring amning och amningsproblem skulle gynna och 
vara stödjande för alla ammande mammor ansågs det och “kunskapsöverföring mödrar emellan” 
skulle ha en positiv inverkan på amningen. 
 
 
Sociala medier ger stöd och bekräftelse 
 
Många mammor har vid amningsproblem vänt sig till internet och använt sig av olika sociala 
medier såsom Facebook, Amningshjälpen, bloggar och olika diskussionsforum samt 
internetbaserade mammagrupper för att få råd och stöd. Internet är lättillgängligt alla tider på 
dygnet vilket ansågs som positivt. Flera mammor har känt sig ensamma med sina 
amningssvårigheter. Via sociala medier har de fått bekräftelse på att så inte var fallet. Många 
kommentarer, tips och konkreta råd hjälpte och styrkte mammorna i sitt beslut att fortsätta amma 
trots amningsproblem. Hjälpmammorna på Amningshjälpen upplevdes ibland som mer 
empatiska än personalen på BVC och mammorna uttryckte att de fick bättre hjälp av 
Amningshjälpen jämfört med BVC. 
 

“De enda som gav bra, konkreta råd var mammorna i Amningshjälpen.” (6). 
 
Hjälpmammorna på Amningshjälpen upplevdes ha mer kunskap om amning och 
amningssvårigheter jämfört med en del vårdpersonal. De lyssnade på mammorna, de gav av sin 
tid och hade ett genuint intresse av att hjälpa till. 
 

“Jag skrev på min status på Facebook “ Att ingen sagt att det Är svårt att amma”. Min fråga 
exploderade i svar. Att få bekräftelse på något man våndats över och mått så dåligt över fick en 

att må lite bättre för att fler kände/känt likadant.” (5) 
 
Det upplevs som en lättnad att få bekräftelse på att fler mammor var eller har varit i samma 
situation. Stödet de fått via internets olika forum beskrivs som ovärderligt. De fick emotionellt 
stöd vilket upplevdes värdefullt och stärkande men de fick även praktiska råd i form av tips på 
amningshjälpmedel som underlättade amningen avsevärt. 
 

“...alltid kände stödet från flera viktiga personer i min nätbaserade mammagrupp. Det stödet 
och den uppmuntran glömmer jag aldrig.” (2). 
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Internetbaserade mammagrupper gav värdefullt stöd och uppmuntran. I vissa fall var stödet från 
den internetbaserade mammagruppen det enda stödet som fanns, men det var det stödet som 
stärkte och gav kraft till att orka fortsätta kämpa med amningen. 
 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
 
Inom den kvalitativa metoden används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för 
att beskriva resultatets trovärdighet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s.197).  Metoden 
som valdes till denna studie var den kvalitativa innehållsanalysen.  Den bedömdes lämplig 
eftersom det är en metod för att analysera skriftliga, muntliga eller visuella berättelser (Elo & 
Kyngäs 2008).  Anledningen att informanterna valdes på internet var att många mammor 
nuförtiden skriver ned sina egna upplevelser och erfarenheter, antingen på bloggar eller på olika 
hemsidor. Ungefär hälften av informanterna i studien är bloggare med vana att uttrycka sina 
känslor och upplevelser i skrift och de är duktiga skribenter, vilket gör att ett innehållsrikt 
material har erhållits. De har fått skriva fritt ur hjärtat och inte blivit styrda av frågor. De 
mammor som varit möjliga att kontakta har varit glada och positivt inställda till att delta i 
studien. De upplevde det som en viktig studie och de kände att det var roligt att någon ville ta del 
av deras upplevelser. Det var också spännande att använda bloggare och mammor som skrivit 
ner berättelser på Amningshjälpens hemsida som informanter eftersom, såvitt vi vet, det inte 
gjorts i någon större utsträckning förut. Insamlingsmetoden skall bidra med information som 
besvarar studiens syfte för att öka studiens giltighet (Malterud 2009, s.179-180). Eftersom 
datainsamlingsmetoden bestod av redan skrivna berättelser så är nackdelen att det inte går att 
ställa följdfrågor och därmed inte ha möjlighet till fördjupning. Det är svårt att veta om det hade 
blivit ett annat resultat om en intervjumetod hade använts istället för berättelser. I en del av fallen 
var det möjligt att kontakta författarna och när de ombads att ytterligare fördjupa sina tankar 
kring det specifika stödet eller ickestödet erhölls ett större och mer omfångsrikt material. 
Materialet som helhet visar att det finns en stor variation på beskrivningar vilket gör det möjligt 
att besvara studiens syfte. Databearbetningen och analysarbetet av det insamlade materialet 
gjordes gemensamt av de båda författarna vilket ökar tillförlitligheten för studiens resultat 
(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s.187). För att redovisa och styrka resultatet i studien 
och för att höja studiens giltighet har citat från det insamlade materialet använts (Lundman & 
Hällgren-Graneheim 2012, s.198).  
Det är läsaren som bedömer och avgör studiens överförbarhet och för att underlätta för läsaren 
att göra den bedömningen har urvalet, datainsamlingen och analysprocessen tydligt beskrivits 
(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s.199).  
En diskussion kring den egna förförståelsen fördes innan studien startades, men också 
fortlöpande under analysarbetets gång. Detta gjordes för att förförståelsen skulle få så lite 
påverkan på resultatet som möjligt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 134-152). 
Forskarna har olika personliga erfarenheter av amning vilket har underlättat när förförståelsen 
har diskuterats och reflekterats över. 
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Resultatdiskussion 
 
Mammorna efterfrågar individuellt och lättillgängligt stöd. En studie av Bäckström (2010) visar 
att mammorna efterfrågar ett individanpassat stöd i form av närvaro och personligt engagerat 
intresse från barnmorskans sida. Mammorna kände sig osäkra på hur amningen fungerade och 
upplevde inte att de blev tagna på allvar eller att barnmorskan verkligen såg hur amningen gick 
till. De kände sig inte lyssnade på och upplevde inte att de fick det känslomässiga stöd eller den 
bekräftelse de behövde. Barnmorskorna å sin sida beskrev att de var uppmärksamma på varje 
mammas särskilda behov men eftersom varje barnmorska uppfattade och läste av kvinnan olika 
gjorde det att den support och det stöd kvinnan fick kunde se olika ut.  Det är intressant att 
artikeln visar på ett glapp mellan vad kvinnorna anser att de får jämfört med vad barnmorskorna 
anser att de ger (Bäckström, Hertfelt-Wahn & Ekström 2010). Vår studie baseras på mammornas 
uppfattning om det stöd de fått eller anser sig inte har fått, därför kan vi endast spekulera i om ett 
sådant glapp skulle finnas även hos kvinnorna i vår studie. Vad vi däremot har sett är att 
mammorna i vårt resultat uttryckte att personalomsättning och dålig kommunikation personalen 
emellan uppfattades som ett hinder för att få ett bra stöd av personalen. Den ena vårdpersonalen 
visste inte vad den andra hade sagt. Detta skapade förvirring hos mammorna. Mammorna 
påtalade i resultatet frustrationen i att få olika information beroende på vilken barnmorska de 
talade med och råden kunde vara rakt motsatta vårdpersonal emellan. En engelsk kvalitativ 
studie visar att amningsstödet på BB varierar beroende på vilken barnmorska det är som ger 
informationen/stödet och visar också hur viktigt det är att stå för det man sagt annars är 
förtroendet brutet (Beake, Rose, Bick, Weavers & Wray 2010). Mammorna i vår studie 
efterfrågade enhetlig och samstämmig rådgivning. Motsatsen där personalen är svårkontaktbar, 
råden som ges motsägelsefulla och personalen upplevs stressad gör att mammorna tappar 
förtroendet för vårdpersonalen och ger upp amningen (Rhona, Mc Innes & Chambers 2008, ss. 
419-422). Utmaningen från personalens sida är att se varje mamma och ge henne det stöd just 
hon efterfrågar, att vara lyhörd och närma sig mamman med ödmjukhet och respekt.  Ett 
exempel på detta är situationen runt en amningsobservation. Syftet är att mamman skall känna 
sig stärkt och få hjälp. En del mammor i vår studie upplevde dock amningsobservationen som ett 
test eller ett prov som skulle klaras av. Där har vårdpersonalen missat sitt syfte och skapat ännu 
större osäkerhet hos mamman. Viktigt för mammorna var att barnmorskorna visade personligt 
intresse. Detta är något som forskning bekräftar. Brist på bekräftelse från barnmorskans sida kan 
skapa stress och osäkerhet hos mamman som i sin tur kan överföra detta till sitt barn och 
därigenom skapas ett avstånd mellan mamma och barn. Barnmorskan bör se mamma och barn 
som en enhet och genom att barnmorskan gör mamman delaktig i dialogen kring amning skapas 
en balans och ett ömsesidigt förtroende. Barnmorskan bör ta ett steg bakåt och betrakta mamma-
barn relationen med ett utifrån perspektiv för att stärka och bekräfta mamman och barnet i deras 
unika enhet (Zwedberg & Naeslund 2011). Enligt vår studie önskades en nyanserad form av 
information där personalen först tog sig tid att lyssna på mammans upplevelser och svårigheter 
för att sedan kunna individanpassa de råd som gavs. Mammorna uttryckte att personalen saknade 
kunskap om amning och sökte därför stöd på internet och sociala medier istället.  
Det har genom internet skapats en ny plattform för information och sociala medier har en stark 
och självklar position i vårt samhälle. 2010 var det ca 500 miljoner användare av Facebook. 2012 
hade den siffran ökat till mer än 1 miljard användare, vilket betyder en sjundedel av jordens 
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befolkning. I USA har vuxnas användande av sociala medier ökat från 8% till 72 % sedan 2005. 
Två exempel på vilken enorm genomslagskraft som finns på internet  (Antheunis, Tates & 
Nieboeret 2013, s. 426; Ventola 2014, s.491). Internet och sociala medier är lättillgängligt alla 
tider på dygnet, information kan nå ut till alla åldrar och samhällsklasser och kan skräddarsys 
efter var och ens egna önskemål. Känsliga ämnen kan diskuteras anonymt och via bloggar skapas 
rum där individen själv kan dela med sig av egna erfarenheter och få respons och stöd i realtid. 
Hälsopersonal kan använda sig av bloggar för få värdefull kunskap om allmänhetens och 
patienters upplevelse och reaktioner på hälsofrågor (Schulz, Auvinen, Crotty, Moorhead, Hazlett, 
Harrison,  Caroll, Irwin & Hoving 2013). En studie tittade på användning av sociala medier hos 
patienter och vårdgivare inom hälso-och sjukvård. Av de totalt 139 patienterna, i en ålder mellan 
17 år och 53 år, använde nästan alla (99,3%) en eller flera sociala medier och mer än en tredjedel 
av patienterna använde sig av sociala medier för att söka stöd, berätta om sina känslor och för att 
få kontakt med andra patienter som var i liknande situation. Vårdpersonal använde sig av sociala 
medier i första hand för att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter kollegor emellan 
(Antheunis et. al 2013, s. 428). Resultatet i vår studie visar att internet har blivit ett starkt stöd för 
mammor med amningssvårigheter. Dessa mammor sökte och fick stöd från likasinnade på 
internet. I många fall tyckte de att stödet från mammorna på internet var bättre än stödet de fick 
från personal i verkliga livet. Många uttryckte att hjälpmammorna på Amningshjälpen var de 
enda som kunde ge riktiga och väl fungerande råd. En intressant aspekt. Flera påtalade fördelen 
med att använda sig av internet eftersom det alltid, alla tider på dygnet är tillgängligt och att få 
dela med sig till andra i samma situation är nog också en betydelsefull del. Mammorna i vår 
studie upplevde tidpunkten som en viktig faktor eftersom man kunde själv välja en tid när det 
passade att ta kontakt med till exempel hjälpmammorna på amningshjälpen. Ett besök på 
amningsmottagningen är en bokad tid och just den tiden kanske barnet inte alls vill vara med. I 
en situation där barnet skriker kan det vara svårt för mamman att samla tankarna och beskriva 
sina problem, ha förmåga att lyssna och ta emot råd. Hjälpmammorna på Amningshjälpen har 
kanske mer tid och är mer närvarande eftersom de inte blir avbrutna av telefoner som ringer eller 
andra mammor eller personal som behöver hjälp samtidigt. De kan ha fullt fokus på en mamma i 
taget och i lugn och ro tänka igenom sitt svar. Mamman blir bekräftad och lyssnad på. Mamman 
i sin tur uttrycker det hon vill när hon vill utan att bli avbruten eller granskad. Rådgivningen sker 
på nätet eller via telefon och den är således, om kvinnan önskar, helt anonym. Har mamman fler 
barn behöver hon inte ordna barnvakt eller ta med sig dessa utan kan ringa eller skriva sitt ärende 
på nätet när det passar henne och även läsa svaret när det passar. Vår forskning visar tydligt att 
mammor med amningssvårigheter upplever att de behöver stödjande åtgärder och att de inte är 
fullt ut nöjda med stödet som erbjuds från den professionella sektorn idag. Eftersom det genom 
vår studie framkommit att många mammor söker stöd vid amningssvårigheter på sociala medier 
och att de tycker att det är ett bra forum för att få hjälp bör vårdpersonal utnyttja den platsen 
genom att synas mer, vilket också forskare har uppmärksammat. Detta bör ske under 
välorganiserade, vetenskapligt evidensbaserade former för att säkerställa kvalitet (Antheunis et. 
al 2013, s.431; Ventola 2014). 
Vi bör ta detta till oss och lyfta blicken för att erbjuda stöd i olika former där mammorna finns. 
Och en stor del av mammorna finns på internet inom sociala medier. 
 
 

SLUTSATS 
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Kliniska implikationer 
 
Ammande mammor av idag använder sig i stor utsträckning av internet, därför bör även 
barnmorskor och deras specialistkompetens finnas tillgänglig på internet. Kanske kan 
landstingen ha online-barnmorskor på respektive hemsida alternativt en online funktion kopplat 
till det inarbetade och väl kända 1177.se som mammor (och pappor) kan chatta med och ställa 
frågor till dygnet runt.  
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Mammorna i vårt resultat upplevde ett stort stöd hos hjälpmammorna på Amningshjälpen och det 
hade varit intressant att veta hur hjälpmammorna själva på ser på sin roll som rådgivare till 
mammor med behov av amningsstöd vid amningssvårigheter. 
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amningssvårigheter 

  
Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. En del av 
utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt examensarbete är syftet att beskriva 
kvinnors upplevelse av amningsstöd vid amningssvårigheter och därigenom få större förståelse 
och kunskap kring kvinnors behov av amningsstöd.  
  
Vi frågar Dig om Du vill beskriva Din upplevelse av amningsstöd vid amningssvårigheter. 
Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, utöver författarna, kan få 
tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. Ditt deltagande är helt frivilligt 
och Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 
  
Om Du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är Du välkommen att 
kontakta oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 
  
Examensarbetet utförs under handledning av Lina Palmér,  barnmorska och universitetsadjunkt 
vid Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är Du 
välkommen att kontakta henne på telefon: 033-XXXXX eller e-mail: lina.palmér@hb.se 
 
Marie Lundqvist-Andersson 
Telefon: xxxx-xxxxxx 
E-mail:xxxxxxx@student.hb.se 
 
Linn Jenssen 
Telefon: xxxx-xxxxxx 
E-mail: xxxxxxx@student.hb.se 
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