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Sammanfattning    
 
I barnmorskans kompetensområde ingår att främja tidig amningsstart och ge 
amningsstöd under barnets första vakenhetsperiod strax efter födelsen. Det finns 
evidens för att tidig amningsstart leder till helamning under en längre tidsperiod. Det är 
därför viktigt att den första amningen sker inom 120 minuter efter barnets födelse. 
Förlossningsbarnmorskans stöd i samband med den första amningen har stor betydelse 
för att detta ska möjliggöras. I föreliggande studie beskrivs en rad faktorer som både 
stör och främjar den tidiga amningsstarten. Barnmorskor har enligt sin 
kompetensbeskrivning samt direktiv från WHO och UNICEF ett tydligt ansvar att 
främja amning inom denna tidsram. Syftet med denna studie är att beskriva 
förlossningsbarnmorskans stödjande roll i samband med amning inom 120 minuter efter 
födelsen och identifiera de faktorer som upplevs påverka stödet. Sammanlagt 81 
förlossningsbarnmorskor har deltagit i denna enkätstudie som analyserades med en 
kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. I resultatet framkom att 
förlossningsbarnmorskor prioriterar ett närvarande och informativt amningsstöd. De 
involverar partnern och eftersträvar att genom närvaro och dialog vara ett stödjande och 
stärkande stöd. Stort fokus läggs på främjandet av barnets naturliga amningsbeteende. 
Barnmorskorna uppmuntrar föräldrarna att vara närvarande och observanta på barnets 
signaler. Så långt det går undviks störande vårdrutiner och ett handgripligt amningsstöd.  
Det mest framträdande i resultatet är att den pressade arbetssituationen inom 
förlossningsvården tvingar barnmorskor att välja mellan ett handgripligt amningsstöd 
eller ett uteblivet stöd. Denna resursbrist och stressiga arbetsmiljö leder i sin tur till 
uppgivenhet hos barnmorskor. Resultaten i denna studie föranleder diskussion kring 
resursbristens negativa effekter på amning ur ett långtidsperspektiv. Effekterna av en 
senarelagd amningsstart, ett uteblivet amningsstöd och negativ första 
amningsupplevelse är troligen en sjunkande amningsfrekvens. Teoretiskt sett är den 
rådande resursbristen inom svensk förlossningsvård ett direkt hot mot folkhälsan då en 



eventuell sjunkande amningsfrekvens skulle bidra till en fortsatt ökning av olika 
metabola sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. 
 
 
 
Nyckelord: Amningsstöd, förlossningsbarnmorska, amningsstart, stödjande roll, 120 
minuter, resursbrist, stressfaktorer, frustration, kombinerad metod. 
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INLEDNING 
I barnmorskans kompetensområde ingår att främja tidig amningsstart och ge 
amningsstöd under barnets första vakenhetsperiod strax efter födelsen. Enligt 
världshälsoorganisationen (WHO, 2013) bör det eftersträvas att barn ammas inom en 
timme efter förlossningen. I tidigare forskning uttrycks vikten av att den första 
amningen sker inom 120 minuter efter barnets födelse. Förlossningsbarnmorskans stöd i 
samband med den första amningen har stor betydelse för att denna målsättning ska 
uppfyllas. Barnmorskans inställning och kunskap påverkar den stödjande rollen samt 
ansvaret att främja tidig amningsstart. Det är därför viktigt att barnmorskan aktivt 
reflekterar över sin attityd och eftersträvar att ge kvinnor ett professionellt stöd grundad 
på evidensbaserad kunskap. Förhoppningen med föreliggande studie är att beskriva 
förlossningsbarnmorskans stödjande roll vid amningsstart samt de faktorer som upplevs 
påverka stödet. I förlängningen kan detta bidra till uppmärksamhet kring vikten av 
amning inom 120 minuter och att förlossningsbarnmorskans stödjande roll i samband 
med den första amningen har en avgörande betydelse för tidig amningsstart. Då 
föreliggande studies författare har tidigare yrkeserfarenhet av amningsstöd, har det 
sedan länge funnits ett intresse att studera barnmorskors syn på den stödjande rollen. 
Den tidigare yrkeserfarenheten har väckt en lyhördhet kring risken att evidens för 
”hands off” i kombination med tidsbrist, kan leda till ett uteblivet stöd och en 
underskattning av barnmorskans roll i samband med den första amningen. 
 
 
BAKGRUND 

Den sociala och kulturella amningsutvecklingen  
Fram till 1930-talet då det var vanligare med hemförlossningar gick amningskunskaper 
från generation till generation. Det var vanligare att familjer bodde ihop och att kvinnor 
födde fler barn. På den tiden var det även naturligt att äldre syskon fick hjälpa till att ta 
hand om yngre syskon. Då familjerna var större, fanns det alltid någon i omgivningen 
som ammade. Värdefulla amningskunskaper förvärvades då som en naturlig del av livet 
(Svensson, 2009, s. 470). 
 
När sjukhusförlossningar blev allt vanligare, infördes vårdrutiner som bland annat 
separation av mor och barn. Sjukhusens vårdrutiner innebar att det var 
sjukvårdspersonalen som tog hand om barnen i barnsalar. Amningen schemalades och 
de traditionella amningskunskaperna gick förlorade samtidigt som moderns möjlighet 
att få igång en fungerande mjölkproduktion hämmades av regleringen. Tidig övergång 
till modersmjölksersättning blev en följd av detta. Inte förrän 1970-talet riktades åter 
uppmärksamheten mot amning och dess fördelar. De traditionella amningskunskaperna 
blev vetenskap under 1980-talet. Ny forskning deklarerade fördelarna med amning, 
rekommenderade samvård dygnet runt och fri amning (Ellis, 1986, s. 543). 
Uppmärksamhet riktades även mot hud-mot-hud-kontakt och dess betydelse för 
amningen (Whitelaw et al., 1988, ss. 1380-1381). Det blev vetenskapligt bevisat att om 
mor och barn fick vara tillsammans direkt efter förlossningen skulle det leda till tidig 
amningsstart och i sin tur en längre amningsperiod (Svensson, 2009, ss. 470-471). 
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Amningsfysiologi 
Under graviditeten produceras en ökad mängd prolaktin i kvinnans hypofys. Detta 
mjölkbildande hormon stimulerar alveolerna i brösten att producera mjölk från den 
tredje graviditetsmånaden. Hormonerna östrogen och prolaktin som under hela 
graviditeten produceras i stora mängder av placentan, har en hämmande verkan på 
prolaktinet. I samma ögonblick som placentan avgår sjunker nivåerna av östrogen och 
progesteron kraftigt. När det mjölkbildande prolaktinet och oxytocinet som är det 
hormon som styr utdrivningsreflexen får verka fritt, produceras och frigörs bröstmjölk. 
För att mjölkproduktionen ska komma igång är det nödvändigt att trycket i alveolerna 
sjunker genom att dessa töms. Produktionen är baserad på tillgång och efterfrågan. 
Kvinnan kan öka dygnsproduktionen genom att amma oftare och låta barnet amma fritt 
(Ransjö-Arvidsson, Sjödin & Widström, 2008, s. 623). Vid amning använder barnet 
både sina händer och mun för att stimulera moderns bröst. Detta är oxytocinfrisättande 
och utlöser en mjölkutdrivningsreflex. Den ökade oxytocinfrisättningen gynnar 
dessutom mor-barn-interaktionen och förstärker livmoderns kontraktionsförmåga, vilket 
minskar risken för postpartumblödningar (Matthiesen, Ransjö-Arvidson, Nissen & 
Uvnäs-Moberg, 2001, ss. 16-18). 
 

Faktorer som påverkar amningsstarten 
Majoriteten av de drygt 113 000 barn som föds i Sverige varje år börjar amma efter 
födelsen (SCB, 2013). En stor andel kvinnor slutar dock amma under de första veckorna 
efter förlossningen. Detta innebär att få ammar enligt rekommendationen helamning i 6 
månader (WHO, 2014). Tidigare forskning har visat att amningsstarten påverkas av en 
komplex väv av omständigheter. Nedan beskrivs några av de faktorer som påverkar 
amningsstarten. 
 

Kvinnans tilltro till den egna amningsförmågan 
Kvinnans självförtroende och tillit kring sin egen amningsförmåga är två faktorer som 
har visat sig vara betydelsefulla för amningens längd (Dennis & Faux, 1999, s. 401). 
Det finns också ett samband mellan kvinnans amningskunskaper och amningens längd. 
Amningsutbildning under graviditeten leder till att fler kvinnor väljer att amma sina 
barn (Laanterä, Pietilä, Ekström & Pölkki, 2012, ss. 934-935; Svensson, 2008, s. 120). 
För att öka självförtroendet kring amning menar WHO/Unicef att alla gravida kvinnor 
borde informeras om amning och dess fördelar (WHO & UNICEF, 1992, s. 11). Enligt 
Gami, Mishra, Srishti & Kocher (2013, ss. 22) är alla kvinnor i behov av 
amningsutbildning oavsett paritet och borde erbjudas detta. 
 
Amningsinformation under graviditeten gynnar en tidig amningsstart (Gami et al., 2013, 
ss. 21-22). Det kan även reducera användningen av modersmjölkersättning (Ekström, 
Kylberg & Nissen, 2012, s. 90). Avsaknaden av prenatal amningsutbildning leder 
således till en ökad användning av modersmjölkersättning och i sin tur kortare 
amningsduration. Gami et al. (2013, ss. 21-22) fann i sin studie att 58 % av de kvinnor 
som hade fått verbal amningsrådgivning antenatalt, började amma sina barn inom 60 
minuter efter födelsen (jämfört med endast 32 % i kontrollgruppen utan prenatal 
rådgivning).  
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Vidare kan vårdpersonal främja amning genom att redan under graviditeten 
uppmärksamma de kvinnor som är i störst behov av stöd (Laanterä et al., ss. 934-935, 
2012). Även Onah et al. (2014, ss. 3-6) påpekar att beslutsfattare och vårdpersonal bör 
fokusera på kvinnor som tillhör en riskgrupp. De faktorer som påverkar amning negativt 
är låg utbildningsnivå, hög socioekonomisk status, kejsarsnitt, negativ första 
amningserfarenhet samt senarelagd amningsstart (Onah et al., 2014, s. 6). Även låg 
maternell ålder och farmakologisk smärtlindring under förlossningen har betydelse för 
amningslängden (Torvaldsen, 2006, s. 4). Om barnet får bröstmjölk som första måltid 
och ammas kort efter födelsen, gynnas amningen (Onah et al., 2014, s. 6). 
 
Omföderskor och kvinnor med goda amningskunskaper har starkare självförtroende 
(Laanterä et al., 2012, s. 944). Kunskap kring amning har en positiv inverkan på 
kvinnors attityder, vilket i sin tur höjer självförtroendet. Kvinnors osäkerhet och 
bristande tilltro till den egna kroppen kan däremot bidra till beslutet att övergå till 
modersmjölkersättning (Laanterä et al, s. 944, 2012). Enligt Svensson (2008, s.120) har 
all tillmatning negativ inverkan på amning. Ekström, Widström & Nissen (2003, s. 176) 
menar att tillmatning med modersmjölkersättning utan medicinska skäl kan väcka en 
känsla av otillräcklighet hos kvinnan. Moderns tillit till den egna kroppen äventyras då 
kvinnan upplever att hon är oförmögen att tillfredsställa sitt barns behov. Tillmatning av 
medicinska skäl har dock ingen inverkan på amningsdurationen eftersom denna inte 
skadar moderns självförtroende. Palmér et al. (2010, s. 6) uttrycker att en fungerande 
amning främjar anknytningen genom att modern känner sig bekräftad, uppskattad, 
viktig och oersättlig, vilket stärker amnings-motivationen ytterligare. 
 

Amning inom 120 minuter efter barnets födelse 
Internationellt sett ammas en minoritet av alla barn inom den första timmen efter 
födelsen. I två tredjedelar av världen ammas 75 % av barnen inom det första dygnet 
(Huffman, Zehner & Victora, 2001, s. 87). WHO (2013) rekommenderar amning inom 
den första timmen efter födelsen. Forskning visar att barnet har ett naturligt 
amningsbeteende. Enligt Widström et al. (2011, ss. 80-82) kan det medfödda 
amningsbeteendet delas in i nio olika faser: 

1. Skrikfasen (syresättning) 
2. Återhämtningsfasen (relaxering) 
3. Uppvakningsfasen (blir alert och gör små rörelser) 
4. Den aktiva fasen (rooting-rörelser) 
5. Krypfasen (förflyttar kroppen genom att skjuta ifrån med armar och ben) 
6. Vilofasen  
7. Bekantskapsfasen (slickar och rör bröstvårtan) 
8. Sugfasen (börjar suga) 
9. Sömnfasen (blundar) 

Det friska barnet som omedelbart efter födelsen får ostört vara hud-mot-hud med sin 
mor, börja amma vid ungefär en timmes ålder. Det är medfödda instinkter som gör att 
barnet har detta förutsägbara beteende. Dessa fysiologiska mekanismer är ur ett 
evolutionärt perspektiv en förutsättning för artens överlevnad (Widström, 2009, ss. 459-
462). 
 



 4 

Enligt en Japansk studie (Nakao, Moji, Honda & Oishi, 2008, ss. 1-6) har amning inom 
30 minuter ingen signifikant betydelse, jämfört med amningsstart inom tidsintervallet 
31 till 120 minuter efter födelsen. Det är nämnvärt att endast 20 % av barnen i denna 
studie hade fått vara hud-mot-hud efter födelsen och att en större andel av dessa barn 
började amma tidigt. Enligt Velandia, Uvnäs-Moberg & Nissen (2012, s. 363) börjar 
barn som får vara hud-mot-hud med sina mödrar amma efter i genomsnitt 117,5 
minuter. Nakao et al. (2008, ss. 1-6) framhåller vikten av amningsstöd inom de två 
första timmarna efter födelsen.  
 
I flera studier uttrycks att det finns ett samband mellan tidig amningsstart, helamning 
och amningstidens längd (Ekström, Widström & Nissen, 2003, s. 174; Ekström, 
Kylberg & Nissen, 2012, s. 90; Onah et al., 2014, s. 6). Enligt Ekström, Kylberg & 
Nissen (2012, s. 90) helammar de kvinnor som ammat sina barn inom 120 minuter efter 
födelsen under en längre tidsperiod, jämfört med de kvinnor som haft senare 
amningsstart. Denna studie stärker den tidigare forskningens evidens om att tidig 
amningsstart leder till en lyckad amning. En annan studie visar att amning inom den 
första timmen leder till att 12 % fler helammar, men även att 16,5 % fler helammar vid 
amningsstart inom 6 timmar (Onah et al., 2014, s. 6).  
 
I studien av Ekström, Widström & Nissen (2003, ss. 175-176) kunde ingen signifikant 
skillnad ses mellan förstföderskors och omföderskors amningslängd. Fler omföderskor 
började dock amma inom en timme efter födelsen. Däremot hade amning inom en 
timme inte lika stor betydelse för amningsdurationen hos omföderskor som det hade för 
förstföderskor. Vidare framkom det i studien att de barn som inte ammats inom en 
timme efter födelsen tenderade att bli mer tillmatade med modersmjölksersättning. Om 
förstföderskor inte började amma inom den första timmen var risken större (jämfört 
med omföderskor) att deras barn tillmatades med modersmjölkersättning utan att det 
förelåg några medicinska indikationer.  
 

Störningsfaktorer vid tidig amningsstart 
Widström et al. (2011, ss. 80-82) fann i sin studie att 64 % av barnen hittade till 
bröstvårtan och att endast 54 % lyckades få ett tag och börja suga. Den låga siffran 
indikerar att det föreligger yttre faktorer som försenar amningsstarten. Några exempel 
på störningsfaktorer är: rigida avdelningsrutiner, att moderns bröst är nytvättade, att 
barnet badas, vägs eller att modern fått opioider under förlossningen. Dessa faktorer 
hämmar och senarelägger barnets medfödda amningsbeteende (Widström et al., 2011, s. 
84). Även Ransjö-Arvidsson et al. (2001, s. 10) fann att analgetika (både opioider och 
lokalbedövningsmedel) under förlossningen ledde till nedsatt aktivitet under barnets 
aktiva fas och att de minskade rooting-rörelserna var orsaken till att hälften av barnen 
inte ammade inom de 2,5 första timmarna efter födelsen. Dessa barn hade även högre 
kroppstemperatur och skrek mer än de barn vars mödrar inte fått något analgetikum 
under förlossningen. Bystrova et al. (2007, s. 13) uttrycker att det finns en korrelation 
mellan störande avdelningsrutiner och kvinnors mjölkproduktion. Avdelningsrutiner 
som medför att sjukvårdspersonal stör den tidiga kontakten mellan mor och barn genom 
vårdhandlingar som stör mor-barn-interaktionen eller avbryter hud-mot-hud-kontakten, 
är negativa för mjölkproduktionen. Istället bör moderns stressnivå sänkas, kontinuerlig 
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hud-mot-hud-kontakt främjas och vårdrutinerna bör individanpassas (Anderson et al., 
2003, s. 609). 
 
Interventioner i form av epiduralbedövningar och påföljande syntetiska 
oxytocininfusioner påverkar kvinnans endogena oxytocininsöndring negativt. Ju högre 
dos syntetiskt oxytocin kvinnan får, desto lägre blir hennes kroppsegna 
oxytocininsöndring. Detta hämmar prolaktinet vilket har negativa effekter på amning 
(Jonas et al., 2009, ss. 78-80).  Även opioiders negativa inverkan är dosberoende. Ju 
högre doser opioider kvinnan får vid epiduralbedövning, desto högre är sannolikheten 
att hon slutar amma inom sex veckor efter barnets födelse (Beilin et al., 2005, s. 1215).  
Då epiduralbedövningar ofta brukar åtföljas av oxytocininfusioner, är det svårt att 
avgöra vilken komponent som utgör den övervägande negativa effekten. Det vi vet idag, 
är att farmakologiska interventioner under förlossningen påverkar amningen negativt 
(Odent, 2013, s. 890) och att kvinnor som inte får farmakologisk smärtlindring under 
förlossningen tenderar att amma längre (Torvaldsen, 2006, ss. 4-5). 
 

Hud-mot-hud-kontakt och separation 
Barn som haft omedelbar hud-mot-hud-kontakt med sina mödrar börjar amma dubbelt 
så snabbt jämfört med de barn som haft hud-mot-hud-kontakt med sina fäder (Velandia, 
Uvnäs-Moberg & Nissen, 2012, s. 363). Ekström, Widström & Nissen (2003, s. 176) 
uttrycker att om barnet inte börjat amma inom den första timmen efter födelsen, borde 
modern uppmuntras till hud-mot-hud-kontakt under de första dagarna postpartum. 
Enligt Dumas et al. (2013, ss. 322-329) är anknytning mellan mor och barn basal för 
barnets överlevnad ur ett evolutionärt perspektiv. I studien beskrivs att separation kan 
orsaka ett stört beteendemönster och anknytning hos modern. De kvinnor som hade 
separerats från sitt barn direkt efter födelsen och inte haft hud-mot-hud-kontakt med 
barnet under de två första timmarna efter födelsen, var vid interaktion med barnet fyra 
dagar postpartum, mindre varsamma och okänsligare i sitt beteendemönster. Dessa 
mödrar hade svårare att läsa av barnets signaler i samband med amningen. Avsaknad av 
hud-mot-hud-kontakt stör den naturliga anknytningsprocessen, medan omedelbar, 
oavbruten och ostörd hud-mot-hud-kontakt direkt efter födelsen samt de närmaste 
dagarna postpartum främjar amning och anknytning (Dumas et al., 2013, s. 329; Moore, 
Anderson, Bergman & Dowswell, 2012, s. 16).  
 
Sjukhusrutiner som separerar mor och barn missgynnar amningsstarten. Forskning 
poängterar fördelarna med hud-mot-hud-kontakt och dess betydelse för amning (Moore, 
Anderson, Bergman & Dowswell, 2012, s. 16). Dessa studier styrker WHO:s 
rekommendation om de tio stegen för lyckad amning (WHO, 1998) och riktar 
uppmärksamhet mot den tidiga anknytningens sårbarhet. 
 

Handgriplig hjälp 
Handgriplig hjälp innebär att barnmorskan använder en handgriplig metodik vid 
amningsstöd och lägger till barnet genom att ta i mammans bröst. Detta kallas också för 
”hands on”. Sådan handgriplig hjälp bör undvikas eftersom det kan upplevas kränkande 
av modern och orsaka amningsproblem längre fram (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 
2014, s. 88; Weimers et al., 2006, s. 6; Palmér et al., 2012, s. 6). Vid praktisk hjälp 
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rekommenderas användning av tygbröst och docka som redskap. Om det finns behov av 
ytterligare hjälp är det bättre att barnmorskan placerar sina händer utanpå kvinnans 
händer. På så sätt undviks att modern passiviseras och upplever en känsla av förlorad 
kontroll. I första hand ska dock modern uppmärksammas på barnets medfödda 
amningsbeteende och hjälpas till en halvliggande position med barnet ovanpå i en 
optimal amningsställning. När kvinnan lyckas få sitt barn att ta tag med enbart muntlig 
(”hands off”) handledning, främjas hennes självtillit (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 
2014, ss. 88-89). 
 
Enligt Palmér et al. (2012, s. 6) upplever många kvinnor att ”hands-on” används ofta 
utan kvinnans tillåtelse. Eftersom kvinnorna är angelägna om att övervinna sina 
amningssvårigheter har de svårt att neka ”hands on” de gånger då deras samtycke 
efterfrågas. De känner sig tvingade att ge vårdpersonalen tillträde till deras kroppar 
vilket upplevs som ett övergrepp både mot de själva och deras barn. Med bakgrund av 
detta rekommenderas ”hands off” vid amningsstöd. När vårdrelationen är respektfull 
och kvinnan upplever att barnmorskan visar ett genuint intresse, skapas ett förtroende 
vilket ger utrymme för öppna samtal. En sådan vårdrelation stärker kvinnans självtillit 
och tilltro till de egna resurserna, vilket ökar välbefinnandet och är hälsofrämjande 
(Berg & Lundgren, 2004, ss. 196-198). 
 

Kvinnors upplevelse av vård vid amningsstart 
Kvinnor behöver bli sedda och bekräftade av vårdpersonal som är emotionellt 
närvarande. När kvinnor upplever personalen som upptagna eller stressade, söker de 
inte stöd pga. att de inte vill störa. Även bekräftelse och stöd från en närvarande partner 
har stor betydelse för amningen. Partnerns stöd skapar en känsla av ett delat ansvar, 
vilket upplevs lättande och stärker kvinnans självförtroende. Att dela dessa svårigheter 
med någon som är både närvarande och bekräftande, underlättar för kvinnan att finna 
sin identitet som mor. (Palmér et al., 2010, ss. 5-6) 
 
Motsägelsefulla råd från sjukvårdspersonal kan skapa osäkerhet och leda till förvirring 
samt en känsla av förlorad kontroll. Moderns självbild kan försvagas vid 
amningssvårigheter då kvinnan kan uppleva misslyckandet som bevis på ett misslyckat 
moderskap. Detta hot mot identiteten kan skapa en känsla av vilsenhet. (Palmér, 
Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012, ss. 3-6) Enligt Bäckström, Hertfelt Wahn & 
Ekström (2010, s. 5) förstärks kvinnans osäkerhet ytterligare dels när amningsstöd ges 
av flera olika barnmorskor och dels när kvinnan inte hunnit skapa någon relation till 
barnmorskan. Den förvirring som skapas vid motsägelsefullt amningsstöd, orsakar både 
misstro gentemot vårdpersonalen och kvinnans förmåga att kunna amma sitt barn 
(Palmér et al., 2010, s. 5). Även Persson, Fridlund, Kvist & Dykes (2010, s. 110) och 
Hong, Callister & Schwartz (2003, s. 14) beskriver vikten av konsekvent 
amningsrådgivning. 
 

Vårdandet vid den första amningen 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska framgår att rådgivning och 
samtalsstöd ingår i barnmorskans profession. Barnmorskan bör med pedagogisk 
kompetens informera och stödja samt ha förmåga att identifiera och bedöma eventuella 
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avvikelser från det naturliga förloppet. Amningsstöd ska ges i dialog med patienten och 
med respekt för patientens integritet (Socialstyrelsen, 2006, ss. 12-14). 
 
Det är viktigt att barnmorskan är medveten om sina egna värderingar och kan skilja 
mellan de personliga åsikterna och de professionella faktakunskaperna som hen bör 
förespråka (Svensson, 2008, s. 121). Efter många år inom professionen är det inte 
ovanligt att amningsstödet sker på rutin utan en medveten reflektion. Detta kan leda till 
frånvaro av en vetenskaplig attityd där varje situation ses som unik och att stödet sker 
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. En stabil kunskapsgrund i kombination med 
en vetenskaplig attityd, skapar goda förutsättningar för barnmorskan att anpassa 
amningsstödet till varje unik situation. Ett sätt att utvecklas inom sitt yrke är att ständigt 
reflektera kring och kritiskt granska sitt vårdande. Detta möjliggör att ny kunskap 
förvärvas genom att teoretisk kunskap omsätts till evidensbaserade vårdhandlingar. 
(Dahlberg, 1997, ss. 47-49). 
 
Barnmorskan bör se varje kvinna som unik och stärka hennes självförtroende genom att 
vara stödjande och bekräftande.  För att amningsstödet ska uppfattas som positivt är det 
viktigt att kvinnan upplever stödet som individanpassat. Barnmorskans stöd och 
bekräftelse är mycket betydelsefull för kvinnan därför att hon kan uppleva en osäkerhet 
i den nya situationen (Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010, ss. 3-4).  
 
Barnmorskans utmaning ligger i att ha en avvaktande hållning och inte patologisera 
trots kunskap om riskerna. Istället för att ha ett styrande och övervakande 
förhållningssätt, bör barnmorskans roll vara att stödja och stärka. Denna teori ställer 
vårdrelationen i fokus. Ett vårdande som är präglat av stödjande och stärkande stöd 
främjar patientens värdighet och delaktighet (Berg & Lundgren, 2004, s. 196). 
 
Kvinnan saknar ofta tillräcklig kunskap för att skilja mellan det normala och det 
patologiska. Därför kan barnmorskans närvaro i samband med den första amningen 
kännas som en trygghet (Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010, ss. 3-4). Då 
amningsstöd sker via en interaktion mellan barnmorskan och kvinnan är det av 
avgörande betydelse att barnmorskan tar god tid på sig när hen interagerar med kvinnan. 
På så sätt blir amningsstödet baserat på den enskilda kvinnans individuella behov av 
stöd (Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010, ss. 3-4).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
I Sverige föds drygt 113 000 barn varje år och majoriteten av dessa barn ammas till en 
början. Många kvinnor upplever amningssvårigheter under den första tiden som kan 
leda till att amningen avslutas tidigare än det var tänkt. Amningsstatistiken visar att en 
stor andel kvinnor slutar amma under de första veckorna efter förlossningen, vilket 
innebär att få ammar i enlighet med rekommendationen helamning i 6 månader. 
Forskning har visat att hud-mot-hud-kontakt med modern direkt efter födelsen 
underlättar tidig amning och att tidig amningsstart i sin tur är gynnsamt för fortsatt 
amning. Världshälsoorganisationen rekommenderar amning inom den första timmen 
efter barnets födelse därför att det främjar hälsa både hos mor och barn. Idag finns det 
evidens för att amning inom 120 minuter efter födelsen leder till både en positivare 
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amningsupplevelse och längre amningsduration. Störande vårdrutiner som separerar 
mor och barn senarelägger amningsstarten. Direktiv från WHO och UNICEF tydliggör 
barnmorskans ansvar för främjandet av tidig amningsstart. Med bakgrund av detta bör 
barnmorskor målmedvetet eftersträva att uppnå dessa mål. Just därför är det viktigt att 
undersöka förlossningsbarnmorskans stödjande roll i samband med den första amningen 
och urskilja de faktorer som barnmorskor upplever främjar amning inom denna tidsram.  
 
 
SYFTE 
Studiens syfte är att beskriva förlossningsbarnmorskans stödjande roll i samband med 
amning inom 120 minuter efter födelsen och de faktorer som upplevs påverka stödet. 
 
 
METOD 
En kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats valdes, då det ansågs lämpligt för att 
svara an på studiens syfte. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 92) är det lämpligt att 
använda en kvalitativ metod när studiens syfte är att skapa en djupare förståelse och få 
en helhetsöverblick. Trost (2012, s. 23) menar att en kvalitativ metod kan ge forskaren 
ett rikt material med innehållsrika svar där åsikter och mönster kan urskiljas. Målet med 
kvalitativ dataanalys är att få ökad kunskap genom beskrivningar av det som studeras. 
Detta redskap är ett stöd vid utvecklandet av ny kunskap, då analysens syfte är att leda 
till ny förståelse för det som studeras, istället för reproduktion av tidigare teorier 
(Malterud, 2009, s. 83). Den kvantitativa ansatsen tillför å andra sidan beskrivande 
statistik som ger en överblick över skillnader i ålder, antal år och frekvenser i procent 
för att skapare en bättre helhetsbild (Jacobsen, 2012, ss. 48-49 & s. 135). 
 
Författaren valde att konstruera en enkät med både öppna och slutna frågor i form av ett 
online-formulär. De öppna frågorna analyserades kvalitativt med innehållsanalys och de 
slutna frågorna bidrog till inslag av kvantitativ data. Studiedeltagarna rekryterades via 
annonsering i den sociala median FaceBook, där respondenterna frivilligt valde att fylla 
i enkäten. Vid bearbetning av insamlad textdata användes en induktiv ansats. Det 
innebar att enkätsvaren betraktades som empiriska enheter då de var baserade på 
barnmorskornas erfarenheter och utgjorde det som studerades (Lundman & Hällgren 
Granheim, 2012, ss. 188-189). Resultatet sammanställdes och presenterades i löpande 
text samt illustrerades med hjälp av tabeller och beskrivande citat. 
 

Enkätdesign 
Forskningsgenomgången visade att det saknas kunskap om barnmorskans stödjande roll 
och de faktorer som utifrån barnmorskans perspektiv påverkar stödet i samband med 
den första amningen. För att få svar på studiens syfte formulerades enkätfrågor (bilaga 
1) utifrån relevant litteratur, då det saknades ett specifikt mätinstrument för ändamålet. 
Enkätfunktionen i Google docs användes vid konstruktion av enkätfrågorna. För att 
säkerställa studiens trovärdighet hade författaren ständigt studiens syfte i bakhuvudet 
när enkätfrågorna formulerades. Inledningsvis ställdes ett antal bakgrundsfrågor om 
barnmorskans ålder, antal år inom yrket, yrkeserfarenhet av amning, personlig 



 9 

erfarenhet av amning samt genomgångna amningsutbildningar (bilaga 2). Därefter 
följde ett antal frågor som handlade om barnmorskans stödjande roll under de två första 
timmarna efter barnets födelse. Slutligen fokuserades frågorna på barnmorskans 
upplevelser och attityder kring amningsstöd. Enkäten innehöll sammanlagt 21 frågor, 
varav 15 var slutna och 6 var öppna. Målet med de öppna frågorna var att svaren skulle 
ge en kvalitativ beskrivning. De slutna frågorna skulle tillföra kvantifierbar data som 
gick att omvandla till numeriska enheter. Dessa frågor krävde av respondenten att välja 
mellan ett antal svarsalternativ. På så sätt blev det möjligt att både ha fler frågor och ett 
större antal deltagare utan att datamängden blev ohanterlig (Jacobsen, 2012, s. 72). All 
kvantitativ data som enkäten genererade har inte analyserats och kommer eventuellt 
användas i en annan studie. 
 
Studiens validitet innebär att insamlad data motsvarar studiens syfte och reliabilitet 
handlar om resultatens tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2012, s. 13 & s. 116). 
För att få svar på om enkäten efterfrågade det som skulle undersökas och för att 
upptäcka enkätens eventuella brister, gjordes ett pilottest. Fem förlossningsbarnmorskor 
som arbetade på tre olika förlossningsenheter deltog. Författaren kontaktade 
barnmorskorna via telefon och uppmanade dem att fylla i enkäten och samtidigt berätta 
om någon fråga uppfattades svår eller konstig. Författaren lyssnade på barnmorskornas 
kommentarer via telefonförbindelsen och antecknade dessa kontinuerligt. Slutligen 
kommenterade barnmorskorna hur de uppfattade enkäten och kom med 
förbättringsförslag som författaren antecknade. Dessa fem enkätsvar och de värdefulla 
anteckningarna var ett gott stöd vid revideringen av enkäten. Författaren fick en 
återkoppling på respondenternas tolkning av frågorna, frågornas relevans och om 
frågorna resulterade i svar som var adekvata för studiens syfte. Pilottestet ökade 
resultatens giltighet och tillförlitlighet (Ejlertsson, 2005, s. 35). 
 

Urval och datainsamling 
Studiepopulationen bestod av legitimerade barnmorskor som vid tidpunkten för studien 
var yrkesverksamma på någon förlossningsavdelning i Sverige.  
 
Den webbaserade enkäten distribuerades via det sociala mediet FaceBook. Författaren 
publicerade webbenkäten både via en personlig statusuppdatering (bland cirka 350 
facebookvänner) och i en sluten facebookgrupp (”Barnmorska – aktuellt och 
intressant”) som vid tillfället hade cirka 1800 medlemmar. Deltagandet var helt frivilligt 
och således baserad på respondenternas nyfikenhet och egna intresse för ämnet. 
 
Enkäten publicerades i FaceBookgruppen ”Barnmorska – aktuellt och intressant” samt 
via en personlig statusuppdatering genom en kort presentation av författaren och 
studiens syfte. Det framgick av texten att enkäten var riktad mot 
förlossningsbarnmorskor, att deltagandet skulle behandlas konfidentiellt och att 
uppskattad tidsåtgång att fylla i enkäten var cirka tio minuter (Bilaga 1). 
 
Författaren följde de inskickade enkätsvaren kontinuerligt för att upptäcka eventuella fel 
eller problem med verktyget. Vid ett tillfälle upptäcktes identiska svar på samtliga 
frågor vid tre efter varandra inskickade svar. Detta tolkades som problem med 
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respondentens internetuppkoppling eller dylikt och de identiska svaren raderades 
manuellt. 
 
Webbenkäten publicerades för första gången den 13 februari 2014 och inom ett dygn 
hade 52 enkätsvar kommit in. Under de följande fyra dygnen inkom 14 svar. Den 17 
februari publicerades enkäten för andra gången och resulterade i ytterligare 18 
enkätsvar. Fram till den 20 februari 2014, inkom sammanlagt 84 enkätsvar. Två av 
dessa raderades då de var dubbletter. Ytterligare en enkät exkluderades då det framkom 
av svaren att respondenten slutat arbeta på förlossningen. Sammanlagt inkluderades 81 
enkätsvar i studien. 
 

Dataanalys 
För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ innehållsanalys i kombination med en 
statistiskt beskrivande, kvantitativ metod. De slutna enkätfrågorna berikade studien med 
kvantifierbar data. Dessa numeriska enheter sammanställdes och presenterades med 
tabeller som beskrevs i löpande text. Vid den kvalitativa innehållsanalysen bearbetades 
insamlad data metodiskt genom att texten studerades och delades in i olika kategorier 
med fokus att besvara syftet. Detta både förenklade och berikade insamlad data 
(Jacobsen, 2012, ss. 146-148). I föreliggande studie gjordes kategoriseringen induktivt 
då kategorierna skapades utifrån insamlad data istället för färdigformulerade teorier. 
Analysmetoden möjliggjorde den öppenhet som krävs vid kvalitativ forskning. Den 
systematiska granskningen och tolkningen av texten synliggjorde variationerna och gav 
en djupare förståelse av innehållet. När texten analyserades, tolkades den med hänsyn 
till sammanhanget och tolkningen ledde fram till en slutsats som motsvarade studiens 
syfte (Lundman & Hällgren Granheim, 2012, ss. 188-191). 
 
Inledningsvis skrevs samtliga enkätsvar ut och lästes igenom ett flertal gånger. Syftet 
med detta var att författaren skulle få en god uppfattning om helheten, men även de 
väsentliga delarna som utgjorde stommen i resultatet. Varje enkätfråga analyserades var 
för sig. De meningsbärande exempel och citat ur enkätsvaren som hade relevans för 
studiens syfte och besvarade enkätfrågan ströks under och ordnades i olika kategorier 
enligt deras likheter och skillnader. Meningsbärande enheter togs fram genom 
kondensering av svaren. Därefter abstraherades enheterna och kodades med beskrivande 
etiketter. Slutligen kunde olika kategorier framtas genom sammanfogning av innehåll 
med samma koder (Lundman & Hällgren Granheim, 2012, ss. 189-191). Denna 
kategorisering resulterade i att huvudkategorier och underkategorier framkom. Dessa 
presenterades som studieresultat och ämnar åskådliggöra en helhet som motsvarar 
studiens syfte (tabell 5).  
 

Etiska överväganden 
Med stöd av § 2 i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 
2003:460) har ingen prövning hos etiska prövningsnämnden gjorts. Lagen säger att det 
inte krävs någon prövning vid vetenskapliga arbeten på grundnivå och avancerad nivå 
inom ramen för högskoleutbildning. Forskning som bedrivs inom sexuell och 
reproduktiv hälsa bör följa Vetenskapsrådets grundläggande krav för att skydda 
individen. Studien har genomförts med hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: 
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samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 5-14). 
 
När webbenkäten publicerades framgick det av texten att enkäten var riktad mot 
förlossningsbarnmorskor. Deltagandet var helt frivilligt och troligen styrt av 
respondenternas eget intresse för ämnet. Således har respondenterna gett sitt samtycke 
när de valt att besvara enkätfrågorna (samtyckeskravet). Informationskravet uppfylldes 
då studiens syfte framgick på ett tydligt sätt. I enkätpresentationen nämndes att 
deltagandet skulle behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter efterfrågades i enkäten 
och därmed innehöll insamlad data inga identifierbara uppgifter om enskilda individer. 
Med undantaget en deltagare som uppgett sin e-postadress och önskat ta del av studiens 
resultat. Vidare har några deltagare kontaktat författaren och visat ett stort intresse för 
studien och dess resultat. Det går dock inte att sammankoppla dessa individer till deras 
enkätsvar då enkätsvaren är icke-identifierbara (konfidentialitetskravet). Enligt 
Ejlertsson (2005, s. 12) är den stora fördelen med enkätundersökningar att det blir 
lättare för respondenterna att uttala sig i känsliga frågor då de kan vara helt anonyma. 
Vidare framgick enkätens ändamål tydligt i studiebeskrivningen. Insamlad data 
användes enbart för att besvara studiens syfte (nyttjandekravet). 
 

Förförståelse 
Förförståelsen kan vara till stor hjälp när ett fenomen studeras. Men om den lämnas 
oreflekterad och det glöms bort att den aldrig går att skalas bort helt, kan 
förhållningssättet inte vara förutsättningslöst. Konsten ligger i att vara medveten om att 
det är genom ärlighet om vår egen ofullkomlighet som vi kan se klart (Dahlberg & 
Segesten, 2010, ss. 154-156).  
 
En stor fördel med enkäter är att forskarens förförståelse inte behöver tyglas under 
datainsamlingen då samtliga respondenter får identiska frågor och forskaren har inget 
inflytande under själva ifyllandet av enkäten (Eljertsson, 2005, s. 12).  
 
 
RESULTAT 

Kvantitativa data som framkommit i resultatet 
Studiepopulationen bestod av 81 förlossningsbarnmorskor som frivilligt valt att delta i 
den webbaserade enkätstudien. Barnmorskorna hade en genomsnittlig ålder på 42 år och 
hade varit barnmorskor i cirka 10,5 år. De hade i genomsnitt arbetat 8,5 år på 
förlossningen och samtliga hade annan yrkeserfarenhet av amning (motsvarande cirka 7 
år). Majoriteten (65 %) hade arbetat på BB och 3 % hade forskat i ämnet. De allra flesta 
(94 %) hade egna amningserfarenheter och majoriteten (74 %) hade ammat 2-3 barn 
under sammanlagt 2,3 år. En fjärdedel av barnmorskorna uppgav att de inte genomgått 
amningsutbildning som berör tidig amning, hud-mot-hud-kontakt och ”tio steg till 
lyckad amning”. Närmare 40 % hade inte genomgått amningsutbildning via 
arbetsplatsen och drygt en fjärdedel hade ingen amningsutbildning utöver det som ingått 
i barnmorskeprogrammet. Däremot hade drygt en tredjedel av barnmorskorna varit på 
amningsutbildning under det senaste året. 
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Tabell 1. 

 

Barnmorskornas amningsutbildning 

Inte genomgått amningsutbildning via arbetsplatsen 40 % 

Ingen amningsutbildning utöver barnmorskeprogrammet 27 % 

Genomgått amningsutbildning under det senaste året 36 % 

 
 
 
Tabellen nedan illustrerar barnmorskornas svar på frågan om de önskar gå en 
amningsutbildning. Majoriteten (70 %) önskade detta, medan 16 % ansåg sig ha 
tillräckliga kunskaper, 19 % menade att de hade lång erfarenhet av amningsstöd och 
fann därmed inget behov av ytterligare amningsutbildning med hänvisning till att de 
följde aktuell forskning inom ämnet (tabell 2). 
 
 
 
Tabell 2. 

 

Önskar du gå på en amningsutbildning? 

Ja, gärna 70 % 

Nej, anser mig ha tillräckliga kunskaper 16 % 

Har lång erfarenhet av amningsstöd 19 % 

Finns inget behov då jag följer aktuell forskning inom ämnet 19 % 

 
 
 
Den statistiska data som beskriver förlossningsbarnmorskans stöd i samband med 
amning inom 120 minuter efter barnets födelse, visade att 36  % av barnmorskorna ger 
ett handgripligt amningsstöd (”hands-on”) om barnet inte börjar suga efter en stund. De 
är extra noga med tidig amningsstart om barnet har riskfaktorer och då är det mer 
sannolikt (60 %) att de är handgripliga i sitt stöd. Endast två respondenter (2,5 %) 
uppgav att de alltid ger handgriplig hjälp. Mindre än hälften (42 %) utövar total ”hands-
off”-metodik (icke handgripligt stöd) och 28 % försöker att inte lägga sig i under de två 
första timmarna för att inte störa (tabell 3). 
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Tabell 3. 

 
Brukar du låta barnet själv hitta till bröstet? 
 
 
Nej, jag brukar lägga till barnet vid första möjliga tillfälle. 
 

 
2,5 % 

 
Ja, jag utövar total ”hands-off”-metodik (jag undervisar och stödjer 
utan att röra vid modern). 
 

 
42 % 

 
Om barnet inte börjat suga efter en stund ser jag det som en 
självklarhet att jag som barnmorska hjälper till genom att lägga till 
barnet och är mer ”hands-on” (om modern önskar detta). 
 

 
36 % 

 
Om barnet har riskfaktorer är jag extra engagerad och mån om tidig 
amningsstart. Då är det mer sannolikt att jag utövar ”hands-on”-
metodik (om modern önskar detta). 
 

 
60 % 

 
Jag vill inte störa, så jag försöker att inte lägga mig i så mycket de två 
första timmarna. 
 

 
28 % 

 
 
 
Vidare visade resultatet att majoriteten (81 %) av barnmorskorna tyckte att det var roligt 
att ge amningsstöd men att det även kunde upplevas svårt (43 %). 
 
Det framkom att 77 % ansåg att det var viktigt att ge amningsstöd i samband med den 
första amningen medan färre (68 %) menade att stödet behövdes just under de två första 
timmarna. Ungefär lika många uttryckte att förlossningsbarnmorskan hade en avgörande 
roll för att barnet skulle börja amma inom 120 minuter efter födelsen. En tiondel ansåg 
att ”hands-off”-metodik hade medfört att färre barn börjat suga tidigt och nästan lika 
många uppgav att de sällan sett barn som själva hittat till bröstet. Av dessa uttryckte 6 
% att det var lika självklart att som barnmorska röra vid kvinnans bröst i samband med 
amningsstöd, som det är att göra vaginalundersökningar. 
 
Ungefär hälften av de tillfrågade barnmorskorna uppskattade att 90 % av barnen började 
amma inom 120 minuter efter födelsen och 44 % trodde att 70-80 % började amma 
inom denna tidsram (tabell 4). 
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Tabell 4. 

Uppskatta hur stor andel av barnen (där DU varit förlösande barnmorska) som 
har börjat suga inom 120 minuter 
Andel barnmorskor Uppskattad andel som börjar suga 

1 % 100 % 
49 % 90 % 
27 % 80 % 
17 % 70 % 

 
 
 

Kategorier som framkommit vid den kvalitativa dataanalysen 
Följande kategorier och underkategorier har framträtt utifrån den kvalitativa 
innehållsanalysen (Tabell 5). 
 
 
 
Tabell 5. 

Underkategori Kategori 

Närvarande och informativt amningsstöd 
prioriteras 

Stödjande och stärkande amningsstöd 
genom närvaro och dialog 

Partnern involveras vid amningsstöd 
Möjligheten att ge amningsstöd stärker 
barnmorskan i sin profession 

Störande vårdrutiner undviks Strävan att främja barnets naturliga 
amningsbeteende 

Föräldrar uppmuntras till närvaro  

Okunskap kan bidra till handgriplig hjälp  Handgriplig amningshjälp 

Pressande arbetssituation tvingar barnmorskan 
att välja mellan handgriplig amningshjälp eller 
ett uteblivet stöd 

En utmanande vårdrelation Stressfaktorer vid amningsstöd 
Omgivningens störande agerande skapar 
frustration 
Resursbrist och en stressig arbetsmiljö leder 
till uppgivenhet hos barnmorskan 
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Stödjande och stärkande amningsstöd genom närvaro och dialog 
I resultatet framkom att en stor del av amningsstödet består av att ge information och 
vara ett närvarande stöd. Kvinnorna får hjälp med att hitta en optimal amningsställning 
och partnern involveras genom att information även riktas mot dem. Barnmorskorna är 
medvetna om den första amningens betydelse och har en stor vilja att ge amningsstöd.  

 
Närvarande och informativt amningsstöd prioriteras  
Barnmorskorna är måna om att kvinnan och barnet ska få en positiv första 
amningserfarenhet. Deras avsikt är att stärka kvinnan i sin nya roll och skapa trygghet. 
Informationen ges på ett varsamt och inkännande sätt för att inte skapa negativ stress. 
Barnmorskorna ser det som sin uppgift att stärka kvinnan i den nya situationen och öka 
hennes självtillit genom att vara närvarande och informera om barnets naturliga 
amningsbeteende. 
 

”Den information jag ger kring vad som är normalt och 
hur barnet beter sig är viktig för att mamman ska kunna 
känna sig trygg och känna tillit till sin kropp och sitt 
barn.” 

 
Samtal kring amning bidrar till kunskap om kvinnans inställning och tidigare 
erfarenheter, vilket ökar chanserna till ett individanpassat och stärkande stöd. 
Barnmorskorna besitter kunskap om det naturliga och väntade förloppet och försöker 
med ett gediget engagemang överföra denna information till föräldrarna. Det närvarande 
stödet skapar ett lugn kring den nya familjen. De anser att deras närvaro är värdefull och 
att amningsstöd är viktigt i samband med den första amningen. 
 

”Med kunskapen jag har om hur värdefullt och viktigt 
detta är, så lägger jag stor kraft på amningsstöd…” 

 

Partnern involveras vid amningsstöd 
För att främja den fortsatta amningen och skapa förutsättningar för att partnern senare 
ska utgöra ett stöd för kvinnan, är det viktigt att partnern känner sig delaktig och 
involverad i samband med amning. Barnmorskorna försöker involvera partnern och 
stärka de båda föräldrarna i sitt föräldraskap. Det är viktigt att de känner sig delaktiga i 
beslut som tas kring vården av deras barn. Barnmorskan kan med sitt bemötande 
påminna föräldrarna om att det är de själva som bestämmer eftersom det är deras barn. 
 

”Involvera partnern/anhörig så denna kan hjälpa till lite 
när det är lite klurigt med en ny liten bebis… Jag vägleder 
familjen och då även blivande pappan. Om föräldrarna 
frågar om de ska hjälpa sitt barn, brukar jag svara att det 
är deras barn och om de vill hjälpa sitt barn, får de så 
klart det.” 
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Denna inkluderande förhållning uttrycks genom att barnmorskan signalerar till partnern 
att barnet är lika mycket hans och att hans åsikt är viktig. Däremot är barnmorskan 
tydlig och avråder starkt från att partnern avbryter barnets hud-mot-hud-kontakt med 
modern för att hen själv ska hålla sitt barn för första gången. Barnmorskorna uttrycker 
att det ligger i deras ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för en tidig 
amningsstart. Däri ligger skyldigheten att framhålla vikten av att barnet inte separeras 
från modern. 
  

”Mamman kan ibland säga till pappan/partnern att de ska 
ta barnet t.ex. vid suturering. Då är det mitt ansvar att 
informera om vikten att barnet ska stanna hos modern.” 

 

Möjligheten att ge amningsstöd stärker barnmorskan i sin profession 
Barnmorskans attityd och upplevelse av att ge amningsstöd kan påverka stödet både 
positivt och negativt. Barnmorskorna hade en stor fascination och intresse för den 
naturliga processen och uttryckte en ödmjukhet inför möjligheten att få bevittna detta 
naturens under. Flera har återgett totalt lyriska beskrivningar av känslan att ge 
amningsstöd under barnets två första timmar. Ett outtröttligt engagemang och vilja att 
inspirera och inspireras beskrivs. Känslan av att närvara i samband med den första 
amningen beskrivs som lika fantastiskt varje gång och amningsstöd upplevs som en 
naturlig del av att vara barnmorska. Det medfödda amningsbeteendet beskrivs som ett 
mirakel och barnmorskorna finner en stor tillfredsställelse i att finnas som ett stöd.  
 

”Spännande, jag blir betagen... tappar tid och rum. Det är 
förunderligt och märkligt i det närmaste en helig stund! 
Mysigt att få se familjens lycka och blir alltid lika 
fascinerad.” 
 

Det egna stödet upplevs som värdefullt, då det anses lägga grunden för en fortsatt 
lyckad amning. Denna inställning och medvetenhet om den första amningens betydelse, 
leder till att amningsstöd ges med ett stort engagemang.  
 

”Är jättemån om amningen den första stunden, vet att det 
är viktigt. Känns viktigt att få finnas tillhands för de 
mödrar som vill få tips och råd. En bra första amning 
lägger grunden för fortsättningen.” 

 
Barnmorskorna menar att både partnern och traditionen i familjen påverkar amningen. 
Därför upplevs kvinnans omgivning ha stor betydelse för samspelet mellan mor och 
barn. Amning beskrivs som naturligt och kvinnorna borde egentligen klara detta utan 
barnmorskans stöd, men eftersom de värdefulla amningskunskaperna har gått förlorade i 
dagens samhälle, står kvinnorna utan omgivningens kunskaper och stöd. Kvinnor från 
andra kulturer har ofta kvinnliga medföljare med kunskap om egna förlossningar och 
amningar. Detta innebär att kvinnan har resurser i sin egen omgivning och är inte i 
samma behov av stöd från barnmorskan. 
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”Jag hoppas jag har betydelse, men samtidigt att de ska 
klara detta naturliga själva. Men samhället/allmänheten 
vet inte hur man gör eftersom kunskapen gått förlorad de 
senaste generationerna (Invandrare från t.ex. Somalia 
kan! De har kvinnor med sig som fött och ammat 
förut). Samtidigt har partnern, övrig familj och 
traditioner en påverkan.” 

 

Strävan att främja barnets naturliga amningsbeteende 
Barnmorskorna uppmärksammar föräldrarna på barnets kompetens genom att informera 
dem om det naturliga amningsbeteendet och de nio olika faserna. Det läggs stor 
tyngdpunkt på att motivera föräldrarna att försöka lära känna sitt barn och lystra till 
barnets signaler. Barnmorskorna försöker hjälpa modern och barnet att hitta en bra 
amningsställning för att öka barnets chanser att hitta till bröstet snabbare. Det finns en 
stor tilltro till barnets kompetens och barnmorskorna försöker uppmärksamma 
föräldrarna kring detta. 
 

”Låter i möjligaste mån barnet själv söka sig till bröstet. 
Ger råd till mamman om hur hon kan hålla barnet. 
Hjälper dem att hitta en bekväm ställning och sedan får 
barnet använda sina egna reflexer för att hitta och greppa 
bröstet.” 

 
Barnmorskorna ansåg att deras roll var att skapa goda yttre förutsättningar för att gynna 
samspelet mellan mor och barn. Däremot uttrycktes att de inte kunde påverka kvinnans 
tidigare erfarenheter och hennes samspel med barnet. Av den anledningen upplevdes att 
deras stöd hade en liten betydelse för att barnet skulle börja amma inom två timmar.  
 

”Liten betydelse. Inte så stor i förhållande till barnet 
egentligen. Jag förlitar mig mer på barnet. Så jag skulle 
säga lite. Alla kan om de får rätt förutsättningar, det har 
inte med mig att göra... Jag kan påverka de yttre 
omständigheterna (lugn och ro etc.) Det är klart att jag 
har en viktig roll men kvinnan måste vara förberedd. 
Samspelet mor/barn. Känner att jag inte har så stor 
betydelse.” 

 

Störande vårdrutiner undviks 
Barnmorskorna är måna om att den nya familjen ska få lugn och ro och undviker 
störande vårdrutiner så långt det går. De anser att dessa störningsfaktorer är stressande 
för barnet och stör samspelet mellan mor och barn.  
 

”Lägger stor vikt vid lugn och ro efter att barnet är ute. 
Släcker och stör så lite som möjligt. Väntar gärna och 
avvaktar om möjligt med att sätta på mössa, ge k-vitamin 
och fika tills barnet sugit. Forcerar aldrig. Undviker 
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störande rutiner. Ej väga/mäta förrän 2 h gått. Gör så 
lite som möjligt för att inte störa barnets naturliga 
signaler.” 

 
Obruten hud-mot-hud-kontakt med modern prioriteras och barnet läggs hud-mot-hud på 
mamman direkt efter födelsen. Vikten av detta förklaras för föräldrarna. Genomgående i 
resultatet framkom att den viktigaste förutsättningen för en tidig amningsstart ansågs 
vara obruten hud-mot-hud-kontakt med modern. Barnmorskorna är medvetna om att det 
är viktigt att inte separera mor och barn förrän barnet har börjat amma och dessutom 
ammat färdigt eller somnat. Om barnet inte ammat, rekommenderas fortsatt hud-mot-
hud-kontakt. Barnmorskorna uttrycker att de har en avvaktande hållning och låter den 
nya familjen vara tillsammans en stund efter förlossningen för att främja 
anknytningsprocessen. Genom att lämna familjen ifred en stund, värnas det om den 
oxytocinfrisättning som sker efter en förlossning. Syftet är att undvika att fokus riktas 
bort från den nya familjens samspel. När barnet ostört får vara hud-mot-hud med sin 
mor och föräldrarna är uppmärksamma på barnets signaler, skapas de bästa 
förutsättningarna för den tidiga amningen.  
 

”Jag låter så lite som möjligt störa mammans egna 
oxytocin denna viktiga anknytningsperiod!  
Låter föräldraparet vara ifred med babyn.”  

 

Föräldrarna uppmuntras till närvaro 
Föräldrarna uppmanas att fokusera på barnets signaler och utestänga andra störande 
intryck för att så lite som möjligt ska störa den första amningen. De får rådet att låta 
barnets amning gå före kontakt med släkt och vänner. 
 

"Jag uppmanar kvinnorna att stänga av all kontakt med 
omvärlden och endast fokusera på sin bebis. Ber 
föräldrarna vänta med sms till släkt och vänner etc. så 
att så lite som möjligt stör innan barnet sugit.” 

 
Det uttrycks en frustration över föräldrars behov av kommunikation med släkt och 
vänner istället för fokus på det väsentliga - barnet. Detta tolkas som ointresse för 
interaktion med barnet och skapar frustration i vårdrelationen. Barnmorskorna försöker 
upplysa föräldrarna om att deras odelade uppmärksamhet på barnets signaler främjar 
den tidiga amningen.  
 

”Svårare med "dagens" kvinnor och deras behov av att 
förmedla barnets ankomst till omvärlden. Känns ibland 
som om de tycker att det är viktigare. Ibland kan det 
kännas svårt då föräldrarna lätt hamnar i att ta foton, 
sms:a, ringa. Jobbigt/tråkigt när man märker att inte så 
stort intresse finns.” 
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Handgriplig amningshjälp  
Vikten av att vara ”hands-off” och inte forcera nämns genomgående. Det anses viktigt 
att tålmodigt vänta in barnet och inte störa den naturliga processen. Det nämns att 
barnmorskan kan genom att hålla sig i bakgrunden förmedla trygghet. Obruten hud-
mot-hud-kontakt och tålamod anses vara viktiga faktorer för att barnet i lugn och ro ska 
hitta till bröstet. 
 

”Vänta, ha tålamod! Inte forcera. Inte lyfta bort barnet 
från mors bröst om det inte är nödvändigt, vänta in 
barnet.” 

 

Okunskap kan bidra till handgriplig hjälp 
De barnmorskor som ger ett handgripligt amningsstöd, poängterar att de alltid frågar 
kvinnan om hennes samtycke. De har inte upplevt att kvinnan känt sig kränkt eftersom 
deras stöd tagits emot med tacksamhet. 
 

”Låter barnet och mor vara ca 40 min. Om barnet inte 
fått nått tag stöttar jag så att barnet tar ett bra tag om 
bröstvårtan, vilket alla mammor är tacksamma för.” 

 
De allra flesta uttrycker att de undviker att vara handgripliga, men att det ibland kan 
vara en utmaning att vara ”hands-off”.  Barnmorskorna menar att de är väldigt 
angelägna om att barnet ska börja suga och då är det lätt hänt att de är handgripliga när 
modern och barnet försökt en stund utan resultat.  
 

”Om det är problem av något slag, att mor inte får till 
det, så brukar jag efter tillåtelse hjälpa till (även om jag 
vet att jag helst ska hålla händerna på ryggen, men jag 
tycker det är viktigare att barnet får suga på ett korrekt 
sätt).” 

 

Pressande arbetssituation tvingar barnmorskan att välja mellan handgriplig 
amningshjälp eller ett uteblivet stöd 
Resursbrist inom förlossningsvården leder till att amningsstöd bortprioriteras och detta 
anses vara en bidragande orsak till att barn inte ammas inom 120 minuter efter födelsen. 
Barnmorskornas arbete är så tidspressat att de inte hinner ge amningsstöd inom de två 
första timmarna efter födelsen. Det upplevs oerhört frustrerande att behöva prioritera 
bort amning. Barnmorskorna menar att det är en ren omöjlighet att ge amningsstöd när 
de samtidigt ansvarar för flera andra kvinnor i förlossningsarbete. Det är mycket som 
ska hinnas med under dessa två timmar som kvinnan är kvar på förlossningen. 
Däribland nämns att en suturering av kvinnans underliv måste få ta sin tid och kan inte 
göras halvdant. Resursbristen som råder inom dagens förlossningsvård orsakar ett 
stresspåslag som barnmorskorna gör allt för att inte överföra på kvinnorna. Det beskrivs 
att den pressade arbetssituationen kan leda till att barnmorskan undviker att ge 
amningsstöd för att inte överföra sin stress på kvinnan och barnet. 
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”Frustrerande då man på två timmar förväntas vara 
redo att flytta ut mamman ur födelserummet. Och då ska 
man ha hunnit sy, vilket kan ta sin lilla tid. Svårt om det 
är tidspressat på förlossningen, svårt att vänta in, hinna 
iaktta barnet. Tyvärr hinner man sällan med att ge 
amningsstöd under dessa två timmar. Bara vetskapen om 
tidspressen, stressande då man kan ha andra kvinnor att 
ta hand om och man måste då lämna i tid och otid.” 

 
Dessa arbetsförhållanden leder till att barnmorskor ger handgriplig hjälp trots att det 
strider mot deras evidensbaserade kunskaper. De upplever att de måste välja mellan ett 
uteblivet stöd eller ett handgripligt stöd, vilket strider mot deras värderingar.  
 

”Särskilt stressande kan det vara när man måste springa 
till något annat och inte känner att man har tid att vänta 
in barnet. När man handgripligen behöver gå in känner 
jag mig ofta lite uppgiven och hoppas på att barnet nu 
ska ta tag. Det är stressande, man vill bara att barnet 
ska suga så att det momentet kan kryssas från listan och 
pat. flyttas till BB och ge rum åt nästa mamma.” 

 

Stressfaktorer vid amningsstöd 
De allra flesta nämner ett antal störningsfaktorer som kan skapa stress eller utgöra ett 
direkt hinder i samband med amningsstöd. De stressfaktorer som förekommer mest är 
omgivningens störande agerande, okunskap och tidsbrist som upplevs vara den främsta 
orsaken till ett uteblivet amningsstöd.  
 

En utmanande vårdrelation 
Utmanande vårdrelationer kan skapa stress och påverka den första amningen 
negativt. Ibland kan det vara svårt att kommunicera med kvinnan och skapa sig en 
uppfattning om hennes behov och vilja. För att inte kränka kvinnans integritet är det 
viktigt skapa en god och inkännande relation. Ibland kan detta vara en stor utmaning, 
vilket upplevs som frustrerande. 
 

”Ibland lite osäkert om mor ej är säker på om hon vill 
amma. Det kan vara frustrerande. Ibland når man inte 
fram till mamman med sin information. Sedan beror det 
på hur föräldrarna själva är. Kultur och tradition spelar 
in. Känna in mammans behov och framförallt vilja till 
hjälp för att inte störa och verka påstridig, vilket i vissa 
fall kan vara svårt att känna av.” 

 

Omgivningens störande agerande skapar frustration 
Omgivningens störande agerande kan upplevas oerhört irriterade. När kollegor eller 
anhöriga forcerar skapas mycket frustration. Oftast handlar det om kollegors okunskap 
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och överföring av stress. En barnmorska uttrycker att kollegor kan störa genom att ge 
handgriplig hjälp eller bryta hud-mot-hud-kontakten för att utföra vårdrutiner. Andra 
faktorer som kan störa är anhöriga som bryter hud-mot-hud-kontakten för att själva få 
hålla i barnet. 
 

”Ibland är det BM och USK kollegor som är 
oförstående. Frustrerande och svårt när kollegor stör 
och monterar barnet vid bröstet eller bryter hud-mot-
hud-kontakten för tidigt, för att väga och mäta. Blir 
”helstörd” när det är för mycket släkt omkring som 
stökar och vill hålla i barnet.” 

 

Resursbrist och en stressig arbetsmiljö leder till uppgivenhet hos barnmorskan 
Barnmorskorna önskar att de hade mer tid till amningsstöd och känner sig frustrerade 
när de måste bortprioritera amning för att hinna med andra ”viktigare” arbetsuppgifter. 
Vetskapen att mor och barn är i behov av stöd och att de inte har tid att hjälpa, är 
stressande. Barnmorskorna känner sig otillräckliga och ständigt uppjagade därför att de 
inte hinner utföra de arbetsuppgifter som är dem ålagda. 

 
”Önskar att det fanns tid till amning. Oftast är man för 
stressad för att kunna prioritera amning. Jag känner att 
min stress kan sprida sig och försöker bara underlätta 
hud-mot-hud och sedan försvinna. Mycket stressigt när 
det är mycket att göra och man ser att barnet börjar 
ledsna då den inte får tag. Sällan tid att stå inne på 
rummet för att bara observera och uppmuntra.” 

 
Den stressiga arbetsmiljön som tvingar barnmorskorna att välja mellan handgriplig 
hjälp eller ett uteblivet stöd, skapar en känsla av uppgivenhet. Barnmorskorna upplever 
att det strider mot de egna värderingarna när de tvingas vara handgripliga i sitt stöd.  
 

”Tyvärr då det går mot det jag lärt mig så lägger jag 
ofta till barnet till bröstet, då det inte finns tid till att 
vänta på att barnet ska roota sig fram till bröstet.” 

 
De uttrycker en känsla av maktlöshet, frustration och uppgivenhet både när de 
bortprioriterat amningsstöd eller varit handgripliga. Resursbristen leder till att 
barnmorskan saknar möjlighet att utöva sin profession på ett adekvat sätt. De 
arbetsuppgifter som ingår i barnmorskans kompetensområde och det inlärda 
evidensbaserade förhållningssättet negligeras systematiskt för att kunna hålla den 
hastighet som krävs i dagens förlossningsvård. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva förlossningsbarnmorskans stödjande roll i 
samband med amning inom 120 minuter efter födelsen och de faktorer som upplevs 
påverka stödet. För att svara an på studiens syfte försökte författaren få en ökad 
förståelse för hur förlossningsbarnmorskor stödjer och upplever sin stödjande roll under 
de två första timmarna efter barnets födelse. Avsikten var att tillhandahålla ett 
beskrivande material, därav metodvalet kvalitativ innehållsanalys. Utöver detta 
eftersträvades ett material med en tillräckligt stor variationsbredd (kvantitativ data) som 
skapade en adekvat bild av förlossningsbarnmorskors stödjande roll. För att möjliggöra 
detta ämnade författaren att nå ut till så många förlossningsbarnmorskor som möjligt för 
att ta del av deras åsikter och erfarenheter.  
 
Fördelen med webbenkäter är att svarsfrekvensen brukar bli högre jämfört med 
traditionella pappersenkäter (Greenlaw & Brown-Welty, 2009, ss. 471).  Dessutom är 
det betydligt kostnadseffektivare (Trost, 2012, s. 135; Greenlaw & Brown-Welty, 2009, 
ss. 471-473; Eljertsson, 2005, s. 11) och möjliggör en större geografisk spridning bland 
deltagarna (Eljertsson, 2005, s. 11). Andra fördelar är att respondenten kan själv styra 
tidpunkten och takten, vilket ger utrymme för eftertanke i lugn och ro (Eljertsson, 2005, 
ss. 11-12). Vid användning av enkäter som datainsamlingsmetod är det relevant att ha i 
åtanke att möjligheterna att få svar på eventuella otydligheter är begränsade eftersom 
det saknas möjlighet att ställa kompletterande frågor. När det inte finns möjlighet att 
ställa följdfrågor, går även chansen till att få en värdefull fördjupning på svaren förlorad 
(Eljertsson, 2005, ss. 12-13). Enkäter som datainsamlingsmetod har i jämförelse med 
intervjuer en begränsad möjlighet att fånga respondentens upplevelser utifrån dennes 
livsvärld på ett nyanserat sätt. Enkätfrågor styr respondenten att besvara frågor i en viss 
ordning och inriktning.  
 
Den konstruerade webbenkäten bestod av fasta frågor och kan därför definieras som en 
strukturerad datainsamlingsmetod. Om enkätfrågorna dessutom konstrueras utifrån 
teorier baserade på tidigare forskning, reduceras utrymmet för nya infallsvinklar. Det 
innebär att fasta svarsalternativ kan begränsa nytänkandet vid tolkningen (Eljertsson, 
2005, ss. 51-52). För att kompensera detta utformade författaren även öppna enkätfrågor 
som möjliggjorde för respondenterna att utveckla sina svar genom att fördjupa sig och 
uttrycka sina upplevelser och tolkningar. Vid enkätstudier saknar författaren inflytande 
under själva ifyllandet av enkäten och de öppna frågorna gör det möjligt för 
respondenten att fritt utveckla sina svar.  
 
I denna studie betraktades förförståelsen som en förutsättning för att få en ökad 
förståelse för det studerade. Därför anser författaren inte att förförståelsen utgjort något 
hot mot studiens trovärdighet. Däremot kan tillförlitligheten ifrågasättas i det avseendet 
att författaren genomfört studien ensam och inte haft möjlighet att ständigt reflektera, 
diskutera och få möjlighet att bli påmind om förförståelsen lämnats oreflekterad. 
Författaren anser dock att detta i stora drag kompenserats av att handledaren som har 
forskningserfarenhet inom ämnet, har varit ett mycket gott stöd under hela processen.  
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Avsaknad av forskningserfarenhet och ingen tidigare erfarenhet av enkätkonstruktion 
ställde stora krav på författaren att inhämta kunskap genom att läsa en stor mängd 
litteratur inom ämnet. Detta krävde ett gediget förarbete innan studien påbörjades. I 
samband med enkätkonstruktionen var pilottestet till stor hjälp och ledde till att några 
frågor omformulerades och att vissa svarsalternativ utökades.  
 
Den höga svarsfrekvensen (81 enkätsvar) och de öppna frågornas svarslängd medförde 
ett mycket större och rikare material än förväntat. På grund av tidsbrist, valde 
författaren att inte göra omfattande statistiska analyser, utan enbart presentera 
kvantitativ data som en statistiskt beskrivande komponent i form av tabeller samt 
frekvenser (procentenheter) i löpande text. Studien blev mycket större än planerat och 
datamängden bedöms vara tillräckligt stor för att vidare studier ska kunna genomföras. 
För en studie på magisternivå anses den genererade datamängden vara överdrivet 
omfattande, vilket har ställt krav på upprepade och tidskrävande genomgångar av 
materialet för att kunna göra en tydlig avgränsning. 
 
Om respondenterna anses vara representativa för hela populationen förlossnings-
barnmorskor, är resultaten generaliserbara. Det finns dock goda skäl att diskutera 
huruvida dessa 81 förlossningsbarnmorskor som valt att delta i studien, är representativa 
för hela den studerade populationen. Med tanke på att webbenkäten endast publicerats 
och spridits i den sociala median FaceBook, innebär det att endast FaceBook-användare 
haft möjlighet att delta. Avsaknaden av riktade rekryteringar medför att det inte går att 
bedöma bortfallet. Även det frivilliga deltagandet kan leda till en sned bild av den 
studerade populationen eftersom de som deltagit troligen haft ett särskilt intresse för 
amning. Detta har bekräftats av att majoriteten av barnmorskorna återgett närmast 
lyriska beskrivningar av sina upplevelser i samband med amningsstöd. Dessutom är det 
troligt att dessa engagerade respondenter löper en ökad risk att uppleva stress och 
uppgivenhet i en stressig arbetsmiljö, därför att de blir oförmögna att utföra det arbete 
som de innerligt brinner för.  
 
Författaren i föreliggande studie har eftersträvat att beskriva forskningsprocessen på ett 
så utförligt sätt som möjligt. Genom att skapa genomskinlighet kring metod och 
resultat, har förhoppningen varit att uppnå en hög reliabilitet. Detta i sig garanterar inte 
även hög validitet. Studiens validitet har främst stärkts av enkätsvarens relevans för 
sammanhanget. Enkätsvaren har återspeglat att mätinstrumentet har uppfyllt sitt syfte 
och efterfrågat information som motsvarat studiens syfte (Bonita, Beaglehole & 
Kjellström, 2010, s. 92). 
 
 

Resultatdiskussion 
Resultaten från föreliggande studie belyser barnmorskans upplevelse av sin stödjande 
roll för amningens början och det framkommer en mängd intressanta aspekter som kan 
ha betydelse för amningens början. I det som följer kommer några av dessa aspekter att 
diskuteras.  
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Resursbristens effekter 
Barnmorskorna upplever att den höga arbetsbelastningen och tidspressen inom 
förlossningsvården leder antingen till ett uteblivet amningsstöd inom 120 minuter efter 
barnets födelse eller att de blir handgripliga i sitt stöd. Resursbristen tvingar dem att 
frångå evidensbaserad erfarenhet, vilket strider mot de yrkesetiska principerna 
(Socialstyrelsen, 2006, s. 12; ICM, 2011). Barnmorskorna upplever detta mycket 
frustrerande och uttrycker en känsla av uppgivenhet. I en norsk studie framkom att 
barnmorskorna kände sig som ”goda barnmorskor” när de hade möjlighet att ge ett 
kontinuerligt stöd. Om arbetsbelastningen var hög och de inte hade tid att stödja, 
upplevde de sig som otillräckliga (Aune, Amundsen, Aas, 2014, ss. 92-93).  
 
Resultaten från föreliggande studie tyder på att resursbristen har en negativ påverkan på 
amning. Andra faktorer som kan påverka den stödjande rollen är utmanande 
vårdrelationer. Barnmorskorna ansåg det viktigt att skapa en god och inkännande 
relation till föräldrarna. I en stressig arbetsmiljö blir detta en stor utmaning, vilket kan 
utgöra en källa till frustration. Enligt Aune, Amundsen & Aas (2014, s. 91) är det första 
mötet med kvinnan och ett fortsatt kontinuerligt stöd, avgörande för att kunna skapa en 
förtroendeingivande relation till kvinnan och hennes partner. Det är en tidskrävande 
process att med alla sina sinnen försöka skapa sig en bild av deras individuella behov av 
hjälp. Det forcerande eller uteblivna stödet försvagar därmed barnmorskan i hennes 
profession. Barnmorskornas tydliga önskan är att förmedla lugn genom sin närvaro. 
Men den höga arbetsbelastningen hindrar dem från att skapa förtroendefulla relationer 
(Aune, Amundsen, Aas, 2014, s. 92). 
 

Tidig amningsstart 
Vidare framkom i resultatet att barnmorskor lägger stort fokus på tidig amningsstart och 
ämnar främja barnets naturliga amningsbeteende. Detta gör de genom att skapa lugn och 
ro kring den nya familjen och eliminera eventuella störningsfaktorer så långt det går. 
Sedan år 1982 har det funnits evidens för att de mjölkfrisättande hormonerna påverkas 
negativt av stress. Det rekommenderades att kvinnan inte skulle utsättas för stress strax 
innan och under en amning (McNeilly, Robinson, Hourston & Howie, 1982, s. 259). 
Även El-Gilany, Sarraf & Al-Wehady (2012, s. 254) uttryckte att barnmorskan bör 
uppmuntra tidig amningsstart och vara uppmärksam på eventuella ogynnsamma 
förhållanden som kan senarelägga amningsstarten. Barnmorskorna i föreliggande studie 
har genomgående varit överens om vikten av obruten hud-mot-hud-kontakt för tidig 
amningsstart och beskrivit att de undviker störande vårdrutiner för att kringgå 
separation mellan mor och barn. Enligt Gami et al. (2013, s. 22) är separation mellan 
mor och barn, medicinska komplikationer hos modern eller barnet samt 
avdelningsbundna vårdrutiner de huvudsakliga hindren som senarelägger tidig 
amningsstart.  
 
En majoritet (94 %) av studiens respondenter uppskattade att upp till 70 % av barnen 
börjar amma inom 120 minuter efter födelsen. Ekström, Kylberg & Nissen (2012, s. 90) 
fann dock i sin studie att endast 40 % började amma inom 120 minuter. I en liknande 
studie framkom att 76 % av omföderskorna och 64 % av förstföderskorna började amma 
inom 60 minuter efter barnets födelse (Ekström, Kylberg & Nissen, 2003, s. 174). En 
anledning till de stora skillnaderna i studieresultaten kan vara att de olika studierna har 
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haft skilda inklusions- och exklusionskriterier, skillnader i smärtlindringsmetoder under 
och efter förlossningen, samt rutiner omedelbart efter födelsen. I den studie som kom 
fram till den lägre siffran (40 %) hade omföderskorna exkluderats och det saknades 
resonemang kring hud-mot-hud-kontakt. Den studie som presenterade de högre 
siffrorna hade exkluderat kejsarsnittade kvinnor. 
 

Ett handgripligt amningsstöd 
Majoriteten har kunskap om de negativa effekterna av handgriplig hjälp och strävar 
efter att undvika detta helt. De barnmorskor som är handgripliga i sitt stöd, framhåller 
att de alltid frågar kvinnan om lov innan de är ”hands-on”. Barnmorskornas upplevelse 
är att kvinnorna blir mycket tacksamma och uttrycker en stor lättnad när de får ett 
handgripligt amningsstöd. Palmér et al. (2012, s. 6) menar att kvinnorna ofta ger sitt 
samtycke eftersom de är angelägna om att övervinna amningssvårigheterna. I slutändan 
upplever de stödet som ett övergrepp både mot dem själva och mot barnet, vilket kan 
orsaka ytterligare amningsproblem och sannolikt förkorta den totala amningslängden 
(Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014, s. 88; Weimers et al., 2006, s. 6; Palmér et al., 
2012, s. 6).  
 
Widström et al. (2011, ss. 80-82) beskriver barnets naturliga amningsbeteende och delar 
in dessa fysiologiska mekanismer i nio olika faser, vilket tydliggör att handgriplig hjälp 
strider mot barnets naturliga väg till bröstet. Även Colson (2012, s. 12) som förespråkar 
en tillbakalutad amningsposition menar att amningsstöd ska ges i en ”oxytocinvänlig” 
miljö. Kvinnan ska inte tvingas anstränga sig och följa vårdpersonalens schematiska 
instruktioner därför att det skapar spänningar och utsöndring av stresshormoner. En 
tillbakalutad amningsposition är mer avkopplande och naturlig. Den uppfattas inte som 
en ansträngande prestation av kvinnan och ger utrymme för mer fokus på barnets 
reflexer. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor (Socialstyrelsen, 
2006, ss. 12-14) ska amningsstöd ges med respekt för patientens integritet och präglas 
av en vetenskaplig attityd. Det innebär att barnmorskor är förpliktigade att vara 
vetenskapligt uppdaterade och sträva efter att omsätta de teoretiska kunskaperna till 
evidensbaserade vårdhandlingar.  
  
Resultaten i föreliggande studie visade att endast 2,5 % av barnmorskorna var alltid 
handgripliga i sitt stöd och 36 % blev handgripliga om barnet inte började suga efter en 
stund. Det innebär att majoriteten undviker att vara handgripliga. Detta i kombination 
med att endast cirka en fjärdedel hade ingen amningsutbildning utöver det som ingått i 
barnmorskeprogrammet, tyder på att barnmorskorna är relativt välinformerade.  
 

En känsla av uppgivenhet 
Majoriteten tyckte att det var roligt med amningsstöd och genomgående beskrevs den 
frustration som uppstår när resursbristen hindrar dem från att vara emotionellt 
närvarande. Barnmorskorna uttryckte en maktlöshet gentemot den orimliga 
arbetsbördan som blivit deras vardag. Resursbristen innebär en ökad arbetsbelastning 
som ställer högre krav på barnmorskorna att hantera en stressig arbetsmiljö. Detta har 
enligt Larsson, Aldegarmann & Aarts (2009, s. 376) bidragit till mindre arbetsglädje 
och lägre energinivå hos barnmorskorna. 
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Amningsstöd som är i enlighet med de yrkesetiska principerna samt driven av en genuin 
fascination och vilja att vara behjälplig i samband med den första amningen, byts ut mot 
en känsla av uppgivenhet och ständig otillräcklighet. Känslan av att inte kunna utföra 
sitt arbete på ett tillfredsställande sätt upplevs outhärdligt och tvingar barnmorskor att 
kringgå de egna värderingarna. Detta är orimligt och ohållbart i längden. Frågan är 
varför barnmorskorna inte tar till sig och står upp för den evidens som finns.  
 

Amning ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv 
Resultaten föranleder även diskussion kring resursbristens negativa effekter på amning 
ur ett livscykelperspektiv. De teoretiska konsekvenserna av ett uteblivet stöd, senarelagd 
amningsstart eller negativ första amningsupplevelse borde rimligen vara en sjunkande 
amningsfrekvens. Idag finns det evidens för amningens positiva långtidseffekter hos 
både mor och barn.  (Elenberg & Shaoul, 2014, s. 3; Kelishadi & Farajian, 2014, s. 3; 
Owen, Whincup & Cook, 2011, s. 482). Om en sjunkande amningsfrekvens teoretiskt 
sett skulle bidra till en fortsatt ökning av de olika metabola sjukdomarna (Owen et al., 
2006, s. 1050), hjärt-kärlsjukdomar (Owen, Whincup & Cook, 2011, s. 482) och cancer 
(Elenberg & Shaoul, 2014, s. 3), bör därmed den rådande resursbristen inom svensk 
förlossningsvård betraktas som ett direkt hot mot folkhälsan. 

 
Barnmorskornas amningskunskaper 
Vidare framkom i resultaten att 40 % av barnmorskorna inte genomgått någon 
amningsutbildning via sin arbetsplats och att ungefär en lika stor andel gav ett 
handgripligt amningsstöd (”om barnet inte börjar suga efter en stund”). Tidigare 
forskning har visat att kvinnor som under sin graviditet träffat amningsutbildade 
barnmorskor tenderar att amma längre. De barn vars mödrar inte haft möjligheten att 
träffa amningsutbildade barnmorskor får mer modersmjölkersättning utan medicinska 
indikationer under den första levnadsveckan, vilket i sin tur orsakar en kortare 
amningsduration (Ekström, Kylberg & Nissen, 2012, s. 90). 
 
Law, Dunn, Wallace & Inch (2007, ss. 201-202) har studerat barnmorskors 
kunskapsnivå kring amning och fann ingen skillnad mellan erfarna och oerfarna 
barnmorskors amningskunskaper. Studien visade att även barnmorskestudenter som var 
i slutet av sin utbildning låg på samma nivå. Detta stödjer behovet av kontinuerlig 
amningsutbildning för alla barnmorskor oavsett erfarenhetslängd. Även Redshaw & 
Henderson (2012, s. 28) uttryckte att kontinuerlig amningsutbildning bidrar till en 
positiv atmosfär och effektivare amningsstöd.  
 
Persson et al. (2010, s. 110) fann att patienterna uppfattade inkonsekventa amningsråd 
som ett tecken på okunskap hos personalen och att de ansåg att personalen borde 
uppdatera sin kunskap. Den förvirring som skapas i samband med motsägelsefulla råd 
kan leda till att kvinnan upplever en förlorad kontroll, vilket kan försvaga hennes 
självbild, inge en känsla av att ha misslyckats med sitt moderskap och vara ett hot mot 
hela kvinnans identitet (Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012, ss. 3-6). 
Motsägelsefulla råd har negativ inverkan på kvinnans tillit till den egna kroppen och 
kvinnans självförtroende har stor betydelse för amningsframgången. Law et al. (2007, s. 
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202) föreslår ett träningsprogram med ”hands-off”-metodik för alla barnmorskor. Det 
fyra timmar långa träningsprogrammet höjer kunskapsnivån och är kostnadseffektiv.  

 
Amning ur ett långtidsperspektiv 
I ett samhälle där tonvikt läggs på just kostnadseffektivitet är det relevant att även 
betrakta den ekonomiska aspekten ur ett långtidsperspektiv. Resursbristen inom svensk 
förlossningsvård hindrar barnmorskor från att utöva sitt yrke på ett tillfredsställande 
sätt. Etiken kring effektiviseringskraven bör diskuteras. Relevanta frågeställningar på 
samhällsnivå är om det anses vara moraliskt försvarbart att hindra barnmorskor från att 
värna om de kommande generationernas hälsa. Är det ens kostnadseffektivt ur ett 
långtidsperspektiv? Det är viktigt att rikta uppmärksamhet mot konsekvenserna av att 
beröva de nyföddas rätt till adekvat stöd under de första två timmarna i livet.  
 
På individnivå påverkas både patientens och barnmorskans hälsa negativt. Den enskilda 
individens hälsa och välbefinnande påverkas vid upplevelser av stress, otillräcklighet 
och förlorad kontroll. Enligt Dorrian et al. (2011, ss. 927-928) leder den höga 
stressnivån till sömnproblem, utmattning och mindre arbetsglädje. I den australiensiska 
studien framkom att det var vanligt med förbrukning av koffein för att hålla sig alert 
under arbetstid. För att hantera den arbetsrelaterade stressen användes alkohol samt 
sömntabletter.  
 
När barnmorskorna upplever att det saknas möjligheter att ge patienterna den vård som 
de enligt lag har rätt till och som de enligt sin kompetensbeskrivning är förpliktigade att 
följa, skapas uppgivenhet och i slutändan utmattning  
 

Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att resursbristen inom 
förlossningsvården har enligt barnmorskors upplevelse en inverkan på amning inom 120 
minuter efter födelsen. Den höga arbetsbelastningen och tidspressen leder till att 
barnmorskor antingen undviker att ge amningsstöd eller är handgripliga i sitt stöd. När 
de tvingas frångå både evidensbaserad kunskap och yrkesetiska principer, upplever de 
en känsla av uppgivenhet som kan få konsekvenser för hur vården bedrivs.  
 

Kliniska implikationer 
Förhoppningsvis kan studieresultaten ge en ökad medvetenhet om betydelsen av 
förlossningsbarnmorskans amningsstödjande roll för en lyckad amning. En förutsättning 
för att amningsstöd inom 120 minuter ska bli möjligt är att förlossningsvården rustas 
med rimliga resurser. Först då kan barnmorskor förväntas uppfylla sitt ansvar till fullo. 
Ett viktigt steg på vägen är att synliggöra resursbristens konsekvenser. Resultaten från 
denna studie kan utgöra ett underlag för diskussion kring resursbristens effekter på 
amning och dess konsekvenser för folkhälsan ur ett långtidsperspektiv. Genom att rikta 
uppmärksamhet på de framtida konsekvenserna av den rådande resursbristen, ökar 
chansen att barnmorskors vetenskapligt grundade kunskaper tas på allvar. För att vården 
ska utvecklas är det av stor vikt att det ges utrymme för barnmorskors unika kunskap 
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inom sexuell och reproduktiv hälsa, genom att professionen inkluderas i beslutsfattande 
organ i samhället. 
 

Förslag till vidare forskning 
Nya frågeställningar som väckts genom denna studie är hur den rådande resursbristens 
negativa effekter på amning påverkar folkhälsan ur ett långtidsperspektiv. I resultatet 
framkom att den stressiga arbetsmiljön leder antingen till ett handgripligt eller ett 
uteblivet stöd. Det vore av värde att undersöka vilka av dessa två desperata alternativ 
som har mest negativ påverkan på amningen. Hur påverkas kvinnornas 
amningsupplevelser av resursbristen? Vidare är det intressant att undersöka hur stor 
andel av de nyfödda som börjar amma inom 120 minuter efter födelsen och jämföra 
dessa siffror med den frekvens som barnmorskorna själva uppskattat samt dosen 
analgetika och oxytocininfusion som kvinnan erhållit. 
 

 



 29 

REFERENSER 
Anderson, G., C., Chiu, S., H., Dombrowski, M., A., Swinth, J., Y., Albert, J., M. 
&Wada, N. (2003). Mother-newborn contakt in a randomized trial of kangaroo (skin-to-
skin) care. Journal of obstetric, gynecologic and neonatal nursing. 32(5), ss. 604-611. 
 
Aune, I., Amundsen-Hvaal, H. & Skaget Aas, L-C. (2014). Is a midwife’s continuous 
presence during childbirth a matter of course? Midwives’ experiences and thoughts 
about factors that may influence their continuous support of women during labour. 
Midwifery, 30(1).  ss. 89-95. 
 
Beilin, Y., Bodian, C., Weiser, J., Hossain, S., Arnold, I., Feierman, D., Martin, G. & 
Holzman, I. (2005). Effect of labor epidural analgesia with and without fentanyl on 
infant breast-feeding. Anesthesiology, 103(6), ss. 1211-1217. 
 
Berg, M. & Lundgren, I. (2004). Att vårda vid barnafödande är att stödja och stärka. 
Berg, M. & Lundgren, I. (red). Att stödja och stärka. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T. (2010). Grundläggande epidemiologi. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Bystrova, K., Widström, A-M., Matthiesen, A-S., Ransjö-Arvidson, A-B., Welles-
Nyström, B., Vorontsov, I. & Uvnäs-Moberg, K. (2007). Early lactation performance in 
primiparous and multiparous women in relation to different maternity home practices. A 
randomised trial in St. Petersburg. International breastfeeding journal. 2(9), ss. 1-14. 
 
Bäckström, C. A., Hertfelt Wahn, E. I. & Ekström, A. C. (2010). Two sides of 
breastfeeding support: experiences of women and midwives. International 
Breastfeeding Journal, 5(20), ss. 1-8. 
 
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & Vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Dennis, C., L. & Faux, S. (1999). Development and psychometric testing of the 
breastfeeding self-efficacy scale. Research in nursing and health. 22(5), ss. 399-409. 
 
Dorrian, J., Paterson, J., Dawson, D., Pincombe, J., Grech, C. & Rogers, A., E. (2011). 
Sleep, stress and compensatory bahaviors in Australian nurses and midwives. Revista de 
saude publica. 45(5), ss. 922-930. 
 
Dumas, L., Lepage, M., Bystrova, K., Matthiesen, A-S., Welles-Nyström, B. & 
Widström, A-M. (2013). Influence of Skin-to-Skin Contact and Rooming-In on Early 
Mother-Infant Interaction: A Randomized Controlled Trial. Clinical Nursing Research, 
22(3), ss. 310-336. 
 



 30 

Ekström, A., Kylberg, E. & Nissen, E. (2012). A Process-Oriented Breastfeeding 
Training Program for Healthcare Professionals to Promote Breastfeeding: An 
Intervention Study. Breastfeeding medicine, 7(2), ss. 85-92. 
 
Ekström, A., Widström, A-M. & Nissen, E. (2003). Duration of breastfeeding in 
Swedish premiparous women. Journal of Human Lactation, 19(2), ss.172-178. 
 
Elenberg, Y. & Shaoul, R. (2014). The role of infant nutrition in the prevention of 
future disease. Frontiers in pediatrics, ss. 1-5, 2(73), DOI: 10.3389/fped.2014.00073. 
 
El-Gilany, A. H., Sarraf, B. & Al-Wehady, A. (2012). Factors associated with timely 
initiation of breastfeeding in Al-Hassa province, Saudi Arabia. East Mediterranian 
Health Journal. 18(3), ss. 250-254. 
 
Eljertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ellis, D. (1986). Supporting the breast-feeding Dyad. Canadian family physician. 
1986(32), ss. 541-545. 
 
Gami, N., Mishra, A., Srishti & Kocher, S. P. (2013). To study the effect of counseling 
on early initiation of breast feeding in the first hour of life. Global Journal of Medical 
Research, 13(2), ss. 16-24. 
 
Holme, I., M. & Solvang, B., K. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hong, T., M., Callister, L., C. & Schwartz, R. (2003). First time mother´s views of 
breastfeeding support from nurses. The American journal of maternal child nursing. 
28(1), ss. 10-15. 
 
Huffman, S., L., Zehner, E., R. & Victora, C. (2001). Can improvements in breast-
feeding practices reduce neonatal mortality in developing countries?, Midwifery, 
2001(17), ss. 80-92. 
 
ICM. (2011). The philosophy and model of midwifery care. Brisbane: International 
Confederation of Midwives. 
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD20
05_001%20ENG%20Philosophy%20and%20Model%20of%20Midwifery%20Care.pdf 
[2014-09-18] 
 
Jacobsen, I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jonas, W., Johansson, L., M., Nissen, E., Ejdebäck, M., Ransjö-Arvidson, A., B. & 
Uvnäs-Moberg, K. (2009). Effects of intrapartum oxytocin administration and epidural 
analgesia on the concentration of plasma oxytocin and prolactin, in response to suckling 

http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2005_001%20ENG%20Philosophy%20and%20Model%20of%20Midwifery%20Care.pdf
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2005_001%20ENG%20Philosophy%20and%20Model%20of%20Midwifery%20Care.pdf


 31 

during the second day postpartum. Breastfeeding medicine, 4(2), ss. 71-82, DOI: 
10.1089/bfm.2008.0002. 
 
Kelishadi, R. & Farajian, S. (2014). The protective effects of breastfeeding on chronic 
non-communicable diseases in adulthood: A review of evidence. Advanced Biomedical 
Research, 3(3), ss. 1-5, DOI: 10.4103/2277-9175.1246229. 
 
Laanterä, S., Pietilä, A-M., Ekström, A. & Pölkki, T. (2012). Confidence in 
Breastfeeding Among Pregnant Women. Western Journal of Nursing Research, 34(7), 
ss. 933-951. 
 
Larsson, M., Aldegarmann, U. & Aarts, C. (2009). Professional role and identity in a 
changing society: three paradoxes in Swedish midwives´experiences. Midwifery, 25(4), 
ss. 373-381.  
 
Lundman, B. & Hällgren Granheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. Granskär, M. 
& Höglund-Nielsen, B., (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Matthiesen, A-S., Ransjö-Arvidson, A-B., Nissen, E. & Uvnäs-Moberg, K. (2001). 
Postpartum maternal oxytocin release by newborns: Effects of infant hand massage and 
sucking. Birth, 28(1), ss. 13-19. 
 
McNeilly, A., S., Robinson, I., C., A., F., Houston, M., J. & Howie, P., W. (1983). 
Release of oxytocin and prolactin in response to skuckling. British medical journal. 
286(6361), ss. 257-259. 
 
Nakao, Y., Moji, K., Honda, S. & Oishi, K. (2008). Initiation of breastfeeding within 
120 minutes after birth is associated with breastfeeding at four months among Japanese 
women: a self-administered questionnaire survey. International breastfeeding 
journal.10(3), ss. 1-7, DOI: 10.1186/1746-4358-3-1. 
 
Odent, M., R. (2013). Synthetic oxytocin and breastfeeding: reasons for testing an 
hypothesis. Medical hypotheses, 81(5), ss. 889-891, DOI: 10.1016/j.mehy.2013.07.044.  
 
Onah, S., Ignatius, D., Osourah, C., Ebenebe, J., Exechukwu, C., Ekwochi, U. & 
Ndukwu, I. (2014). Infant feeding practices and maternal socio-demographic factors 
that influence practice of exclusive breastfeeding among mothers in Nnewi South-East 
Nigeria: a cross-sectional and analythical study. International breastfeeding journal, 
9:6. DOI: 10.1186/1746-4358-9-6.  
 
Owen, C., G., Martin, R., M., Whincup, P., H., Smith, G., D. & Cook, D., G. (2006). 
Does breastfeeding influence risk of type 2 diabetes in later life? A quantitative analysis 
of published evidence. The American journal of clinical nutrition, 84(5), ss. 1043-1054. 
 



 32 

Owen, C., G., Whincup, P., H. & Cook, D., G. (2011). Breastfeeding and cardiovascular 
risk factors in later life: evidence from epidemiological studies. The proceedings of the 
nutrition society, 70(4), ss. 478-484, DOI: 10.1017/S0029665111000590. 
 
Palmér, L., Carlsson, G., Mollberg, M. & Nyström, M. (2010). Breastfeeding: an 
existential challenge – women´s lived experiences of initiating breastfeeding within the 
context of early home discharge in Sweden. International Journal of Qualitative Studies 
on Health and Well-Being, 5:5397. DOI: 10.3402/qhw.v5i3.5397. 
 
Palmér, L., Carlsson, G., Mollberg, M. & Nyström, M. (2012). Severe breastfeeding 
difficulties: existential lostness as a mother: women´s lived experiences of initiating 
breastfeeding under severe difficulties. International Journal of Qualitative Studies on 
Health and Well-Being, 7:10846, DOI: 10.3402/qhw.v7i0.10846.  
 
Persson, E., K., Fridlund, B., Kvist, L., J. & Dykes, A-K. (2010). Mothers´sense of 
security in the first postnatal week: interview study, Journal of Advanced Nursing, 
67(1), ss. 105-116. 
 
Ransjö-Arvidsson, A-B., Matthiesen, A-S., Lilja, G., Widström, A-M, Uvnäs-Moberg, 
K. (2001). Maternal analgesia during labor disturbs newborn behaviour: effects on 
breastfeeding, temperature, and crying. Birth (Berkeley Calif.), 28(1), ss. 5-12. 
 
Ransjö-Arvidsson, A-B., Sjödin, M. & Widström, A-M. (2008). Föräldra-barn-
interaktion, amning och stöd efter födelsen. Hagberg, H., Marsal, K. & Westgren, M. 
(red.) Obstetrik. Lund: Studentlitteratur.  
 
Redshaw, M. & Henderson, J. (2012). Learning the hard way: expectations and 
experiences of infant feeding support. Birth (Berkeley Calif.), 39(1), ss. 21-29. 
 
SCB. (2014). Levande födda efter kön och år. Statistikdatabasen: Statistiska 
centralbyrån. 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101H
/FoddaK/table/tableViewLayout1/?rxid=580beeff-d2eb-4f02-9c1c-a0164ab1a767 
[2014-06-012] 
 
SFS (2003:460). Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-
2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460 [2014-05-07] 
 
Socialstyrelsen. (2006). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9431/2006-105-
1_20061051.pdf [2014-06-04]. 
 
Svensson, K. (2008). Amning. Lagercrantz, H., Hellström-Westas, L. & Norman, M., 
(red.) Neonatologi. Lund: Studentlitteratur. 
 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101H/FoddaK/table/tableViewLayout1/?rxid=580beeff-d2eb-4f02-9c1c-a0164ab1a767
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101H/FoddaK/table/tableViewLayout1/?rxid=580beeff-d2eb-4f02-9c1c-a0164ab1a767
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9431/2006-105-1_20061051.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9431/2006-105-1_20061051.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9431/2006-105-1_20061051.pdf


 33 

Svensson, K. (2009). Amning ur ett kulturellt, historiskt och socialt perspektiv samt 
vägledning. Kaplan, A., Hogg, B., Hildingsson, I. & Lundgren, I., (red.) Lärobok för 
barnmorskor. Lund: Studentlitteratur. 
 
Torvaldsen, S., Roberts, C., Simpson, J., M., Thompson, J., F. & Ellwood, D., A. 
(2006). Intrapartum epidural analgesia and breastfeeding: a prospective cohort study. 
International breastfeeding journal, 1(24), DOI: 10.1186/1746-4358-1-24. 
 
Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Velandia, M., Uvnäs-Moberg, K. & Nissen, E. (2012). Sex differences in newborn 
interaction with mother or father during skin-to-skin contact after Caesarean section. 
Acta Paeatrica, 101(4), ss. 360-367. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2014-05-08] 
 
Weimers, L., Svensson, K., Dumas, L., Navér, L. & Wahlberg, V. (2006). Hands-on 
approach during breastfeeding support in a neonatal intensive care unit: a qualitative 
study of Swedish mothers´ experiences. International Breastfeeding Journal, 1(20), ss. 
1-11. 
 
Widström, A-M. (2009). Amning. Kaplan, A., Hogg, B., Hildingsson, I. & Lundgren, 
(red.) Lärobok för barnmorskor. Lund: Studentlitteratur. 
 
Widström, A-M., Lilja, G., Aaltomaa-Michalias, P., Dahllöf, A., Lintula, M. & Nissen, 
E. (2011). Newborn behaviour to locate the breast when skin-to-skin: a possible method 
for enabling early self-regulation. Actapaediatrica. 100(1), ss. 79-85. 
 
Whitelaw, A., Heisterkamp, G., Sleath, K., Acolet, D. & Richards, M. (1988). Skin to 
skin contact for very low birthweight infants and their mothers. Archives of disease in 
childhood, 63(11), ss. 1377-1381. 
 
World Health Organization (WHO) & UNICEF (1992). Baby-friently hospital iniative – 
Revised, Updated and Expanded for Integrated Care. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241594967_eng.pdf?ua=1 [2014-02-
24] 
 
World Health Organization (WHO). (1998). Evidences for the Ten Steps to Successful 
Breastfeeding. 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241591544/en/ [2014-02-
17] 
 
World Health Organization (WHO). (2014). 10 facts about breastfeeding. 
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index.html [2014-06-12] 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241594967_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241591544/en/
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index.html


 34 

Bilaga 1 

Följebrev 

 



 35 
 

 

Bilaga 2 

Webbenkät 



 36 

 

 
 
 
 
 



 37 

 
 



 38 

Bilaga 3 

Exempel på analysprocessen 
 
Analys av frågan: Beskriv med egna ord hur du brukar ge amningsstöd de två första 
timmarna efter en födsel. 
 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder Kategorier 

Lägger barnet hud-
mot-hud på 
mamman och 
förklarar vikten av 
detta. 

Hud-mot-hud med 
mamman 

Hud-mot-hud-
kontakt 

Obruten hud-mot-hud-
kontakt med modern 
prioriteras 

Informerar, 
förklarar, berättar, 
uppmuntrar, visar, 
ger tips, stöttar, 
uppmärksammar, 
bejakar, främjar, 
hjälper 

Ger amningsstöd 
genom information 
och närvaro. 

Stöd/info Informativt, 
närvarande och 
stärkande stöd 

Hjälper mor och 
barn att hitta en bra 
amningsställning, 
ligga på sidan eller 
sitta upp. 

Hitta optimal 
amningsställning 

Position Optimal 
amningsställning 
eftersträvas 

Några gånger kan 
jag hjälpa bebisen 
genom att guida den 
fram (fast jag vet att 
den kan hitta själv) 
men här kommer en 
tidsaspekt in i vår 
stressade 
arbetsmiljö. Och då 
kan det behövas 
hjälpa till att 
“koppla”. 
 
 

Vet att bebisen kan 
hitta själv, men är 
”hands-on” pga. 
tidsbrist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stressig 
arbetsmiljö 
 

En stressig arbetsmiljö 
kan leda till 
handgriplig hjälp  



 39 

Tyvärr då det går 
mot det jag lärt mig 
så lägger jag ofta till 
barnet till bröstet, 
då det inte finns tid 
till att vänta på att 
barnet ska rota sig 
fram till bröstet. 
 

Ofta ”hands-on”, 
vilket strider mot 
egna 
principer/kunskaper. 

Uppgivenhet En känsla av 
uppgivenhet hos 
barnmorskan i 
samband med 
handgriplig hjälp 

Informera 
föräldrarna om det 
nyfödda barnets 
beteende. 
Följa barnets nio 
steg och 
uppmärksamma 
föräldrarna på att 
barnet kan! 

Följa de nio stegen, 
uppmärksamma 
barnets kompetens.  

Barnets signaler Barnets medfödda 
amningsbeteende 
uppmärksammas 

Jag uppmanar 
kvinnorna att stänga 
av all kontakt med 
omvärlden och 
endast fokusera på 
sin bebis. 
Ber föräldrarna 
vänta med sms till 
släkt och vänner etc. 
så att så lite som 
möjligt stör innan 
barnet sugit. 

Råder att all fokus 
läggs på barnet och 
att så lite som möjligt 
ska störa. 

Barnet i fokus Föräldrarna motiveras 
att vara närvarande 

Involvera partnern/ 
anhörig så denna 
kan hjälpa lite också 
att lägga till när det 
ibland är lite klurigt 
med en liten ny 
bebis. 
Jag vägleder 
familjen och då 
även blivande 
pappan. Om 
föräldrarna frågar 
om de ska hjälpa sitt 
barn brukar jag 
svara att det är deras 
barn och att om de 
vill hjälpa sitt barn 
får de såklart det. 

Involvera 
partnern/anhörig, det 
är deras barn. 

Partnern Partnern involveras 
vid amningsstöd  
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Lägger stor vikt vid 
lugn och ro efter att 
barnet är ute, 
släcker och stör så 
lite som möjligt. 
Väntar gärna och 
avvaktar om möjligt 
med att sätta på 
mössa, ge k-
vitamin, fika tills 
barnet sugit. 
Forcerar aldrig, 
undviker störande 
rutiner, ej väga/mäta 
förrän 2 h gått. Gör 
så lite som möjligt 
för att inte störa 
barnets naturliga 
signaler. 

Lugn och ro, forcerar 
ej, undviker störande 
rutiner. 

Störnings-
faktorer 

Störande vårdrutiner 
undviks 

Jag låter så lite som 
möjligt störa 
mammans egna 
oxytocin denna 
viktiga 
anknytningsperiod!  
Låter föräldraparet 
vara ifred med 
babyn.  

Avvaktande hållning, 
låter den nya familjen 
vara tillsammans 
ostört. 

Anknytning Den nya familjens 
anknytningsprocess 
främjas 

Vänta, ha tålamod! 
Inte forcera. Inte 
lyfta bort barnet 
från mors bröst om 
det inte är 
nödvändigt, vänta in 
barnet. 

Ha tålamod, ej 
forcerande och vänta 
in barnet. 

Tålamod Tyngdpunkt på 
tålamod och ett icke-
forcerat amningsstöd 
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