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Förord 
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Sammanfattning 

Att amma är inte enbart en fysiologisk process utan har även en själslig och existentiell 

dimension. Amningen ses som en väg in i moderskapet och beskrivs som en strävan mot 

att bli den goda modern. Forskningen visar att bröstmjölk och amning har många 

gynnsamma hälsoeffekter för både mor och barn. Barnmorskans kompetensområde 

omfattar sexuell- och reproduktiv hälsa, i detta ingår att kunna ge stöd och råd vid amning 

och amningssvårigheter. Barnmorskan har en viktig roll i etablerandet av amningen. 

Huruvida kvinnan fortsätter att amma eller om det blir en lyckad amning är även ett 

resultat av vårdgivarnas attityder, förhållningssätt och vårdrutiner. Om barnet av någon 

anledning inte kan amma så måste mamman mjölka ut och ge sin bröstmjölk på andra sätt 

än genom amning för att upprätthålla sin bröstmjölksbildning. För att kunna förbättra 

vården och stärka kvinnor som behöver pumpa behövs mer kunskap om hur kvinnor 

upplever det att inleda amning genom pumpning. Syftet med studien var att beskriva 

kvinnors upplevelse av pumpning vid inledande amningssvårigheter. En kvalitativ 

innehållsanalys har använts som metod. I resultatet framkom ett tema vilket var 

Pumpning hjälper och stjälper kvinnors tilltro till sin egen förmåga att amma. Detta 

tema omfattas av fyra kategorier; viljan att amma motiverar pumpning; pumpning 

som ett hinder i det dagliga livet, pumpning medför en känslomässig påverkan samt 

barnmorskans amningsstödjande roll är betydelsefull. Pumpningen påverkar 

kvinnans uppfattning om sig själv och sin kropp. Som barnmorska är det viktigt att sätta 

sig in i  kvinnans mål, erfarenheter och behov för att kunna stötta och hjälpa kvinnan på 

bästa sätt. 

 

 

Nyckelord:  amning, upplevelse av pumpning, motivation, barnmorskans stöd, tilltro till 

sin egen förmåga, moderskap 
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INLEDNING 

Sverige har ställt sig bakom WHO:s rekommendationer om exklusiv amning, vilket 

innebär att kvinnor i Sverige rekommenderas exklusiv amning i minst sex månader och 

därefter delvis amning i upp till ett år eller längre. Trots dessa rekommendationer sjunker 

amningsfrekvensen i Sverige, framförallt under de första månaderna efter förlossningen.  

Att amningen är lätt och komplikationsfri från början är ingen självklarhet. Barnmorskans 

professionella stöd vid amningsuppstarten är av stor vikt för en positiv upplevelse. Detta 

då amning främjar både kvinnans och barnets hälsa och välmående. Kvinnor kan av 

många olika anledningar behöva pumpa igång sin bröstmjölksbildning och även behöva 

fortsätta med detta under en kortare eller längre tid. I vår profession som barnmorskor 

ingår det att stödja och stärka kvinnor oavsett om de måste pumpa eller om de ammar. 

För att förbättra vården och barnmorskans stöd är det viktigt att vi får en större inblick i 

hur kvinnor upplever det att behöva pumpa vid inledande amningssvårigheter. 

 

 

BAKGRUND 

Amning och moderskap ur kvinnors perspektiv 

Den första tidens amning beskrivs som en strävan mot att bli den goda modern. Med det 

menas att amningen ses som en väg in i moderskapet, där amningen ger en bekräftelse på 

att kvinnan duger som mamma. Barnets behov är överordnade och mamman vill ge det 

som är bra till sitt barn, nämligen bröstet (Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström 2010a, 

ss. 1-11; Shakespear, Blake & Garcia 2004, ss. 251-260). Att amma är inte enbart en 

fysisk och biologisk process utan även en existentiell utmaning. Stödet av kvinnan som 

initierar amning innebär att hjälpa henne möta osäkerhet och stärka hennes 

självförtroende till sin kropp och möjlighet att amma sitt barn (Palmér et al. 2010a, ss. 1-

11).  Amning är en känslig process, speciellt till en början. Vid svårigheter med amningen 

så skapar detta ett lidande som kan påverka kvinnan negativt och skapa psykiska 

påfrestningar (Shakespear et al. 2004, ss. 251-260). 

 

 

Amning upplevs som svårare än förväntat av många, framförallt under de första veckorna 

(Guyer, Millward & Berger 2012, ss. 724-733). Många förstagångs mammor förväntar 

sig att de ska kunna amma utan problem men att det sedan upplevs svårare än de trott. 

Många kvinnor är fysiskt utmattade efter förlossningen och upplever amning som svår att 

lära sig, tidskrävande och smärtsam (Shakespear et al 2004, ss. 251-260). 

 

 

Kvinnor kan uppleva att barnets vilja och förmåga att amma beror på kvinnan själv och 

ett barn som är bra på att amma och som går upp bra i vikt är tecken på gott moderskap. 

Vid svårigheter kan kvinnan däremot uppleva att hon inte duger som mamma (Palmer, 

Carlsson, Mollberg & Nyström 2012b, ss. 1-8). I en studie av Redshaw & Henderson 

(2012, ss. 21-29) uttryckte kvinnorna som lyckats etablera sin amning att de fått kämpa 

hårt för att få det att fungera och några kvinnor som inte lyckats upplevde känslor av 

misslyckande i moderskapet. 
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Amningens hälsoeffekter 

Bröstmjölk och amning har många gynnsamma hälsoeffekter både för barnet och kvinnan. 

Bröstmjölk ger barnet ett effektivt immunförsvar och skyddar även barnet från övre och 

nedre luftvägsinfektioner, öron- och urinvägsinfektioner samt neonatal sepsis. Även barn 

som delvis ammas får ett visst skydd. Forskning visar också att amning skyddar barnet 

från allergier (Socialstyrelsen 2014a). Folkhälsomyndigheten (2014) redovisar att amning 

minskar risken för övervikt och högt blodtryck hos barnet i vuxen ålder. Gonzáles-

Jiménez, Garcia, Aguilar, Padilla & Álvarez (2014, ss. 2397-2403) studie visar att amning 

under minst sex månader ger ett gott skydd mot bröstcancer, förutsatt att kvinnan inte 

röker. Ju längre kvinnan ammar desto bättre skydd erhåller hon. En studie från Japan 

visade att kvinnor som ammade en månad postpartum hade lägre systoliskt blodtryck än 

de kvinnor som gav sitt barn näring på annat sätt (Ebina & Kashiwakura 2012, ss. 333-

339).  

 

 

Amningsrekommendationer och riktlinjer 

I Sverige rekommenderar livsmedelsverket nyblivna mammor att enbart amma, om så är 

möjligt, sitt barn i sex månader då bröstmjölken innehåller all den näring spädbarn 

behöver under denna tid. Därefter gärna delvis amning med tilläggskost i tillräckliga 

mängder under första levnadsåret eller längre (Livsmedelsverket 2014). 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar enbart amning i sex månader därefter 

delvis amning med tilläggskost under barnets första två år eller längre (WHO 2015). 

 

 

Amningsstatistik i Sverige 2012 visar att endast 14% av alla kvinnor som födde barn 

ammade i enlighet med vad som rekommenderas. Socialstyrelsens statistik visar att 96% 

av alla barn ammas helt eller delvis vid en veckas ålder. 86% vid två månaders ålder, 75% 

vid fyra månaders ålder och 63% vid sex månaders ålder (Socialstyrelsen 2014a, s 17). 

Amningsfrekvensen har de senaste åren haft en sjunkande tendens, samt att det är färre 

barn som ammas utan tillägg av bröstmjölksersättning (Socialstyrelsen 2014a; 

Folkhälsomyndigheten 2014). 

 

 

Amningsvänliga sjukhus 

Det var Världshälsoorganisationen (WHO) tillsammans med FN´s barnfond (UNICEF) 

som tog initiativet till amningsvänliga sjukhus för att skydda, främja och stödja amningen 

globalt. För att få benämna sig som ett amningsvänligt sjukhus så ska sjukhuset arbeta 

efter de 10 stegen till en lyckad amning som utarbetats (Weimers, Gustafsson & 

Gustafsson 2008, s. 18-20). Dessa steg har omarbetats och heter numera 10 steg som 

främjar amning. I dessa steg står det bland annat att barnmorskan/vårdpersonalen ska ge 

information till mammor/föräldrar om fördelarna med amning samt hur de kommer igång 

och upprätthåller amningen. Det står även att barnmorskan ska visa hur mammor kan 

amma och hålla igång sin bröstmjölksbildning, även om de måste vara åtskilda från sina 

barn (Socialstyrelsen 2014b, s. 2).  
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Den svenska regeringen beslutade 1992 att uppmuntra svenska sjukhus att delta i 

initiativet.  1997 var alla förlossningar och BB-avdelningar certifierade som 

amningsvänliga (Holmberg, Peterson & Oscarsson 2014, ss. 125-130). Idag är initiativet 

nerlagt och ansvaret för att främja amningen ligger på de enskilda regionerna/landstingen 

(Kylberg, Westlund & Zwedberg 2014, s. 16).  

 

 

I en studie av Merten, Dratva & Ackermann-Liebrich (2005, ss. 702-708) undersöker 

forskarna om amningsvänliga sjukhus påverkar hur länge kvinnor ammar. Studien visar 

att barn som föds på amningsvänliga sjukhus ammas längre, speciellt om sjukhusen har 

en hög följsamhet för riktlinjerna. I en studie av Reddin, Pincombe & Darbyshire (2007, 

ss. 71-76) är tidspress, hög arbetsbelastning och inaktuella metoder de faktorer som 

påverkar följsamheten för att uppnå de 10 stegen till en lyckad amning. Även 

ackrediterade sjukhus har svårigheter att följa de 10 stegen.  

 

 

Innan införandet av Amningsvänliga sjukhus i Sverige genomfördes en tvärsnittsstudie 

som upprepades 1993 och 2011. Resultaten mellan åren jämfördes med varandra. Det 

forskarna ville mäta var införandets effekt på amningen och upplevelsen av denna samt 

förändringen över tid. När forskarna jämförde resultatet mellan år 1992, 1993 och 2011 

så upplevde kvinnor 2011 amningen som svårare än kvinnorna både -92 och -93. 

Dessutom upplevde de en högre anspänning, känsla av osäkerhet och ångest än vid de 

tidigare studierna, en ökning sågs även kring användandet av bröstmjölksersättning 

(Holmberg et al. 2014, ss. 125-130). 

 

 

Sexuell och reproduktiv hälsa  

Svenska barnmorskor arbetar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett stort 

och brett verksamhetsområde. Barnmorskans arbete har stor betydelse för folkhälsan i 

Sverige då arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och behandlande och omfattar bland 

annat kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel 

(Barnmorskeförbundet 2015). Enligt kompetensbeskrivningen för barnmorskor ska 

barnmorskan kunna ge stöd och råd vid amning samt ha förmåga att tillämpa kunskaper 

om amning och amningskomplikationer (Socialstyrelsen 2006). I socialstyrelsens 

författning (SOSFS 2008:33) står det att informationen ska vara individuellt anpassad 

efter modern och barnets behov. Tydlig information ska ges till mamman eller annan 

person som vårdar barnet om amningens fördelar jämfört med att ge 

bröstmjölksersättning, vidare ska information ges om den ammande kvinnans 

näringsbehov och hur kvinnan kan förbereda och upprätthålla amningen. De ska även få 

förklarat svårigheterna som kan uppstå då bröstmjölksersättning erhålls eller då detta 

använts vid uppstart och kvinnan sedan önskar gå över till amning. När det gäller 

modersmjölksersättning så ska information ges om hur denna används på rätt sätt, hur 

mamman och barnets anknytningsprocess kan stärkas i samband med uppfödning med 

modersmjölksersättning, de hälsorisker som sätts i samband med olämplig föda, 

olämpliga uppfödningsmetoder samt felaktig användning av modersmjölksersättning 

(Socialstyrelsen 2014a). 
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Barnmorskans amningsstödjande roll 

Redan under graviditeten kan barnmorskan börja med att förbereda den blivande 

mamman för den kommande amningen. Förberedelser kan ske genom samtal om barnets 

behov av värme, närhet, interaktion och näring. Detta kan minska stress och oro hos 

mamman då amningen inte enbart fokuseras på bröstmjölken. En viktig sak är att partner 

och andra som står mamman nära får information om hur de kan stötta henne (Palmér 

2010, ss. 205-219). Barnmorskan har en viktig roll i etablerandet av amningen. 

Barnmorskan ska främja tidig hud mot hud kontakt och ge barnet möjlighet att själv söka 

efter bröstet.  Om barnet inte är redo att suga direkt efter förlossningen så är det viktigt 

att barnet fortsätter att ligga hud mot hud, för detta gör att amningen kommer igång 

snabbare (Mathur & Dhingra 2013, ss. 143-149). När barnet ligger hud mot hud med sin 

mamma och i lugn och ro får gå igenom de nio biologiska stegen resulterar detta i en tidig 

optimal självreglering hos barnet. De nio biologiska stegen omfattar födelseskrik, 

avslappning, uppvakning, aktivitet, kryp-och glidrörelser, vila, tillvänjning, sugstadiet 

och sömn (Widström, Lilja, Aaltomaa-Michalias, Dahllöf, Lintula, & Nissen 2010, ss. 

79-85). 

 

 

Samspelet mellan mor och barn vid amningen är viktigt för att kvinnan ska känna sig 

bekräftad av barnet. Dessutom bör barnmorskan utgå från kvinnan som vill ha stöd i 

amningen, låta henne beskriva situationen, hennes erfarenheter och hennes förväntningar 

(Palmér 2015, ss. 49-52). Om det individuella amningsstödet tillfredställs stärker det 

kvinnors självförtroende under amningen (Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström 2010, 

ss. 1-8). 

 

 

Kvinnor påverkas av personalens uppfattningar vilket i vissa fall ger ett sämre 

självförtroende. Kvinnor föredrar realistisk och inte idealistisk information, gärna tidigt i 

graviditeten. Om amning beskrivs som en naturlig process som följer efter förlossningen 

så kan kvinnorna uppfatta amning som något enkelt och framkalla en orealistisk och 

idealiserad bild av amningen. Barnmorskor behöver kontinuerlig utbildning i amning för 

att kunna stödja kvinnor effektivt (Redshaw & Henderson 2012, ss.21-29 ; Holmberg, 

Peterson & Oscarsson 2014, ss. 125-130). 
 

 

I en studie av Tarrant, Dodgson & Wu (2014, ss. 1088-1095) hade kvinnorna en 

förväntning att amningen skulle vara lätt men när amningen inte kom igång av sig själv 

behövde de hjälp. Kvinnorna upplevde att barnmorskorna var för upptagna och därför 

inte kunde ge något amningsstöd. De fick på egen hand försöka klara av amningen men 

kände oro över om barnet fick tillräckligt med näring. Oron resulterade i tilläggsmatning 

av barnet med bröstmjölksersättning. Studien visar att kvinnor behöver ett tidigt 

amningsstöd på BB och att ett efterföljande besök i hemmet behövs för att öka 

amningsfrekvensen. Barnmorskan behöver stötta och stärka kvinnors självförtroende för 

att förbättra amningsupplevelsen vilken har en stor betydelse för moderskapet. 

Uppfattningen att amning är något svårt är särskilt tydligt hos de kvinnor som initierat 

men slutat amma. Många av dessa kvinnorna känner ilska över att inte ha fått information 

eller stöd när det blev problem med amningen och många känner dåligt samvete, skuld 
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över att ha slutat amma (Brown, Raynor & Lee 2011, ss. 1993-2003). 

 

 

Kvinnorna i Shakespears et al (2004, ss. 251-260) studie anser att om barnmorskan har 

tid att lyssna, är icke-dömande och uppmuntrande så upplevs detta som stöttande och 

stärkande för kvinnan. Barnmorskan har en viktig roll i etablerandet av amningen. 

Huruvida kvinnan fortsätter att amma eller om det blir en lyckad amning är även ett 

resultat av vårdgivarnas attityder, förhållningssätt och vårdrutiner (Holmberg, Peterson & 

Oscarsson 2014, ss. 125-130; Mathur& Dhingra 2013, ss. 143-149). 

 

 

Faktorer som påverkar amning 

Forskning visar att det finns en mängd olika faktorer som kan påverka amningen. Sådana 

faktorer kan vara exempelvis ett försenat sökbeteende, att barnet inte har sökt färdigt, fel 

position vid bröstet eller att det blivit störd under sin första vakenhetsperiod. Det kan även 

bero på att barnet har svalt mycket fostervatten och därför mår illa under det första och 

andra levnadsdygnet. Barnet kan ha blivit forcerad till bröstet, vara trött och tagen efter 

förlossningen eller vara smärtpåverkad (Weimers et al 2008, ss. 117-122). Förlossning 

med kejsarsnitt kan i högre grad än vaginal förlossning bidra till amningssvårigheter 

(Häggkvist, Brantsaeter, Grjibovski, Helsing, Meltzer & Haugen 2010, ss. 2076-286). Att 
mor och barn separeras innan första amningen kan påverka amningen negativt (Bystrova, 

Widström, Matthiesen, Ransjo-Arvidson, Welles-Nyström, Vorontsov & Uvnas-Moberg 2007, 

ss. 1-14). 

 

 

De läkemedel som används under förlossningen kan påverka barnets naturliga 

amningsmönster vilket leder till att barnet kanske får svårt att suga under sin första 

vakenhetsperiod (Mathur & Dhingra 2013, ss. 143-149; Karlström, Engström-Olofsson, 

Nystedt, Sjöling & Hildingsson 2010, ss. 1326-1334; Brimdyr, Cadwell, Widström, Svensson, 

Neumann, Hart, Harrington, & Phillips 2015, ss. 319-328). 

 

 

Ekström, Widström & Nissen (2003, ss. 172-178) visar i sin studie att tillmatning på ej 

medicinska indikationer minskar amningsfrekvensen. Även Mathur & Dhingra (2013, ss.143-

149) menar att det första barnet bör få är mammans bröstmjölk och tillmatning bör undvikas. 

 

 

Urpumpning av bröstmjölk 

Av olika anledningar skiljs ibland mor och barn från varandra direkt efter förlossningen 

då är det barnmorskans roll att informera modern om urmjölkning samt uppmuntra och 

stödja henne. Om barnet av någon anledning inte kan amma så måste mamman mjölka ut 

och ge sin bröstmjölk på andra sätt än genom amning för att upprätthålla sin 

bröstmjölksbildning. Detta kan göras med pump eller för hand, det är mamman som 

bestämmer vad hon vill använda sig av (Weimers et al 2008, s. 91).  
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Att mjölka ur brösten efter att barnet är fött är viktigt för att få igång 

bröstmjölksbildningen. Det är viktigt att kvinnan pumpar regelbundet, flera gånger per 

dag för att kunna upprätthålla bröstmjölksbildningen (Hill, Aldag Chatterton 2001, ss. 9-

13). Kvinnan behöver få information om att det är bra att börja med urmjölkningen så 

snabbt som möjligt. Det är även viktigt för bröstmjölksbildningen att kvinnan får 

information om hur pumpen fungerar samt hur ofta och hur länge hon ska pumpa.  Vid 

pumpning ska kvinnan använd en pump som stimulerar bröstmjölksutsöndringen optimalt. 

Hon bör pumpa 8 gånger eller fler på ett dygn. Under det att bröstmjölksbildningen 

etableras är det bra att pumpa brösten ofta (Larkin, Kiehn, Murphy, Uhryniak & Dowling 

2013, ss. 75-82). 

 

 

Under de första dagarna kan det vara lättare att få ut bröstmjölken genom att handpumpa 

då handens mekaniska rörelse efterliknar barnets sugteknik. Att kvinnan har större volym 

i ena bröstet är vanligt. I början kommer det oftast bara några droppar kolostrum men om 

kvinnan fortsätter att pumpa regelbundet så kommer mjölkbildningen igång. Även om det 

inte kommer något så ska mamman fortsätta pumpa för det kan ta olika lång tid att komma 

igång. En del mammor får inte ut någon bröstmjölk när de pumpar men kan ändå amma 

utan problem. På grund av detta så är det viktigt att inte se den utpumpade mängden som 

ett mått på hur mycket bröstmjölk kvinnan har. Många kvinnor har slutat i onödan då det 

inte kommer ut någon bröstmjölk när hon pumpar och därför upplever att hon inte har 

någon mat. Det hela kan bero på att utdrivningsreflexen är hämmad i en stressande 

situation. Det är utdrivningsreflexen som gör så att bröstmjölken kommer ut ur bröstet 

(Weimers et al 2008, ss. 92-96). 

 

 

En del kvinnor upplever att det är svårt att få ut bröstmjölken med hjälp av en elektrisk 

pump och många tycker även att det kan göra ont eller är obehagligt. Under senare år så 

har bröstpumparna utvecklats och är nu bättre på att stimulera utdrivningsreflexen och 

urmjölkningen (Kylberg et al 2014, s. 111).  I en studie av Clemons & Amir (2010, ss. 

258-265) fördrog kvinnorna de elektriska bröstpumparna medan en del kvinnor 

rapporterade biverkningar så som smärta, såriga-och skadade bröstvårtor. Att pumpa 

upplevdes ofta som en utmaning av kvinnorna, de pumpade främst för att öka 

bröstmjölksbildningen.  De flesta kvinnorna i en studie av Stearns (2009, ss. 63-80) ansåg 

att pumpning var tidskrävande och stressande. Även om många kvinnor uttryckte glädje 

över att amma så upplevde några att pumpningen ibland fick dem att känna sig som 

maskiner, redskap eller djur. 

De  tre vanligaste pumprelaterade problemen som rapporteras vid bröstpumpning är 

oförmåga att få ut tillräckliga mängder, att det tar för lång tid att få ut tillräckligt med 

mjölk samt att det är obekvämt eller gör ont att använda bröstpumpen. De tre mest vanliga 

pumprelaterade skadorna är ömma bröstvårtor, trycksår och såriga bröstvårtor (Qi, 

Zhang, Fein, Wang & Loyo-Berrios 2014, ss. 62-72). 

 

 

Motivationsteori vid amning och pumpning 

Motivation definieras som det som ger energi och leder beteenden mot att nå ett speciellt 

mål. När ett beteende stärker en persons känsla av kompetens och självbestämmande så 
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är det mer sannolikt att personen upplever en inre motivation och välbefinnande. 

Motivation är ett flerdimensionellt fenomen som kräver att man möter det på ett 

flerdimensionellt sätt. För att förstå hur motivation kan utvecklas i relation till 

upplevelsen av lyckad respektive misslyckad amning så finns det tre dynamiska teorier 

om motivation att beakta (Stockdale, Sinclair, Kernohan & Keller 2011, s. 92-109). 

 

 

Balans mellan värdet av handlingen och förväntan att du kan lyckas 

De två viktigaste faktorerna för att känna motivation för ett beteende är dels det värde 

som personen lägger på beteendet samt uppfattningen hur troligt det är att de kommer att 

lyckas med det han eller hon av avser (Stockdale et al. 2011, s. 92-109).  

 

 

Motivationens påverkan genom erfarenhet och mål. 
Kvinnors motivation att fortsätta amma står i direkt relation till känslor av förväntningar 

som genererats från deras upplevda erfarenhet. Att ha kunskap om amning är en viktig 

del i att nå målen men att ha kunskap om amning leder inte nödvändigtvis till 

självförtroende och att kvinnan klarar att amma. Uthålligheten har mer att göra med 

kvinnans egen bedömning av sina möjligheter att nå sina personliga mål (Stockdale et al. 

2011, s. 92-109).  

 

 

Motivationens påverkan på personlig uthållighet. 
Det är fördelaktigt att tänka på uthållighet som en indikator på vem personen anser att 

den är. Forskare har länge vetat att en persons känsla av värde och självförtroende 

påverkar personens förmåga att härda ut. Det människor tillskriver deras upplevda 

misslyckande eller framgång visar deras uthållighet i fråga om motivation. Om kvinnan 

tillskriver sig själv oförmåga eller om kvinnan anser att misslyckandet berodde på 

bristande ansträngning från hennes sida så påverkar detta uthålligheten och motivationen 

(Stockdale et al 2011, s. 92-109). 
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PROBLEMFORMULERING 

Att amma sitt barn är ett grundläggande sätt att ge sitt barn näring. Amning är dock inte 

bara näring det är även en källa till närhet och tröst. Det är hälsofrämjande både för 

mamman och barnet om amningen fungerar väl. Många kvinnor tar förgivet att amningen 

ska vara enkel men kan ofta upplevas svårare än förväntat. För en del kvinnor kommer 

amningen igång lätt medan det kan ta längre tid för andra kvinnor. Om barnet inte suger 

är det viktigt att kvinnan börjar pumpa. Pumpningen är ett sätt att få igång 

bröstmjölksbildningen och att pumpa kan upplevas olika. Det är viktigt för barnmorskan 

att känna till dessa upplevelser så att kvinnan kan få det stöd hon behöver i 

pumpningsprocessen. Det finns sparsamt med forskning om kvinnors upplevelse av 

pumpning och hur detta påverkar amningen. För att kunna förbättra vården och stärka 

kvinnor som behöver pumpa behövs mer forskning om kvinnors upplevelser av detta. 

 

 

SYFTE 
Syftet är att beskriva kvinnors upplevelse av pumpning vid inledande amningssvårigheter. 

 

 

METOD 

 

Ansats 

Kvalitativ induktiv ansats har valts för att ha möjlighet att beskriva kvinnors upplevelse. 

Induktiv ansats innebär att så förutsättningslöst som möjligt analysera människors 

upplevelser. Genom kvalitativ innehållsanalys kan en djupare förståelse för kvinnors 

upplevelse av pumpning för att etablera och upprätthålla sin bröstmjölksbildning uppnås 

(Lundman, Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-189).  

 

 

Urval 

Kvinnor som under BB-tiden behövt pumpa för att etablera eller upprätthålla sin 

bröstmjölksbildning tillfrågades personligen av tjänstgörande barnmorska om deltagande 

och erhöll information om studien (bilaga 4). Strategiskt urval användes. Strategiskt urval 

innebar i den här studien att lämpliga informanter utsågs som kunde ge utförlig 

information som besvarade syftet (Lundman, Hällgren Graneheim 2012, s. 98).  

Kvinnorna valdes ut av personal på BB utifrån följande inklusionskriterier: Svensktalande 

kvinnor till fullgångna barn, det vill säga barn födda efter graviditetsvecka 37+0, som vid 

inledande amningssvårigheter behövt pumpa för att etablera sin bröstmjölksbildning eller 

upprätthålla den.  Av nio tillfrågade kvinnor så tackade sex ja till att delta i studien. Fem 

av kvinnorna pumpade på grund av sugsvagt barn och en kvinna pumpade på grund av 

smärta vid amning. Kvinnorna var mellan 29-32 år och alla var sammanboende med 

barnafadern. Två av kvinnorna hade högskoleutbildning och fyra hade en 
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gymnasialutbildning. Intervjuerna utfördes mellan 4 veckor till 3 månader efter barnets 

födelse. Alla utom en deltagare hade fött sitt barn vaginalt. 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen i föreliggande studie genomfördes i form av individuella 

semistrukturerade intervjuer. Kvinnorna kontaktades via telefon och fick därefter 

bestämma tid och plats för intervjun. Fyra av kvinnorna intervjuades i sitt hem, en på ett 

café och en via skype. Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter. Samtliga intervjuer 

utfördes gemensamt. En intervjuade och den andra ställde följdfrågor vid behov.  De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av frågor från en utarbetad 

intervjuguide, se bilaga 1 (Kvale & Brinkman 2014, s 172). För att se om frågorna var 

relevanta och utformade på ett bra sätt genomfördes en pilotintervju (Jonsson, Heuchemer, 

Josephsson 2012, s. 228). Under pilotintervjun tillkom en fråga för att förtydliga 

barnmorskans amningsstödjande roll. Pilotintervjun inkluderades i studien då den 

information som gavs svarade mot studiens syfte. Intervjuerna spelades in på en 

mobiltelefon. 

 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys användes som metod för analys av intervjumaterialet. Detta 

innebar att de inspelade intervjuerna transkriberades, det vill säga överfördes ordagrant 

till text. Därefter lästes texterna igenom upprepade gånger. De meningsbärande enheterna 

i transkriberad text som överensstämde med syftet färgmarkerades och lyftes ut. 

Meningsenheterna bestod av ord, meningar eller del av text. Dessa meningsenheter 

utgjorde grunden för analysen. Sedan kondenserades och abstraheras meningsenheterna. 

Först förkortades texten och gjordes mer lättöverskådlig genom kondenseringen, den 

centrala kärnan i meningsenheterna behölls. Därefter kodades kondenseringen, att koda 

innebär att varje meningsenhet får en kortfattad beskrivning av innehållet, en beteckning. 

Koderna med likvärdig innebörd sammanfördes sedan till underkategorier. Därefter 

bildades kategorier för att lyfta innehållet till en högre nivå. Kategorierna bildades av 

flera koder/underkategorier med likvärdigt innehåll. Efter att kategorierna bildats blev ett 

tema synligt i texten. Det manifesta innehållet i resultatet visas i form av kategorier och det 

latenta innehållet visas i form av ett tema (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 188-

191). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 
Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

Jag fick inte ut så 

mycket det vet ju 

inte om jag hade 

fortsatt hade det 

kanske kommit 

mer för då hade 

produktionen 

kommit igång 

men jag fick inte 

ut jättemycket.  

Jag fick inte ut 

så mycket 

bröstmjölk, 

kanske hade 

det kommit 

mer om jag 

fortsatt. 

Lite 

bröstmjölk 

vid 

pumpning. 

Tilltro. 

Tilltro och 

tvivel. 
Viljan att 

amma 

motiverar 

pumpning  

Pumpning 

hjälper och 

stjälper 

kvinnors 

tilltro till sin 

egen 

förmåga att 

amma. 

 

Förförståelse 

Det är den uppfattning eller bild som forskaren har om fenomenet som studeras som 

förförståelsen handlar om. Det kan handla om kunskap, tidigare erfarenheter eller 

fördomar. Det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse för att lättare kunna 

förhålla sig till den. Det finns alltid flera sätt att tolka och uppfatta ett material beroende 

på vår förförståelse. Trots ett kritiskt förhållningssätt kvarstår en möjligheten att andra 

tolkningar av resultatet varit möjliga, då tolkningar är personliga. Trovärdighet i en studie 

handlar bland annat om hur forskaren präglat resultatet (Lundman, Hällgren Graneheim 

2012, s. 197). I föreliggande studie är vi medvetna om vår egen förförståelse och genom 

ständiga diskussioner har vi kunnat hålla oss öppna för nya infallsvinklar.  

 

 

Etiska övervägande 

Uppsatser på magisternivå kräver inget etiskt tillstånd, enligt lagen om etikprövning (SFS 

2003:460). Förfrågan till verksamhetschef angående godkännande för datainsamling 

utfördes och godkändes ( bilaga 3).  Kvinnorna som tillfrågats om deltagande i studien 

har fått information om dess syfte och avsikt samt att det är frivilligt att delta samt att allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). I informationen framgick även att det är frivilligt att avsluta sitt deltagande 

utan att behöva förklara varför. Deltagarna fick skriva under ett informerat samtycke 

innan intervjuerna utfördes och fick möjlighet att få eventuella frågor besvarade (bilaga 

2). Som forskare är det viktigast att ha en positiv attityd till reflektion, medvetenhet och 

uppmärksamhet kring de etiska dilemman som man som forskaren kan stöta på (Allea 

2014). I föreliggande studie är vi medvetna om att pumpning är en komplex situation som 

kan väcka många känslor, men genom ständiga reflektioner samt lyhördhet inför kvinnan 

har vi minskat risken för psykiska påfrestningar hos henne. Forskaren har ett särskilt 

ansvar mot de som är med i forskningen, men också mot alla som kan påverkas av 

forskningen indirekt samt de som kan dra nytta av resultaten (Vetenskapsrådet 2011). 
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RESULTAT 

Resultatet visar ett tema Pumpning hjälper och stjälper kvinnors tilltro till sin egen 

förmåga att amma. Detta omfattas av fyra kategorier vilka är viljan att amma motiverar 

pumpning, pumpning som ett hinder i det dagliga livet, pumpning medför 

känslomässig påverkan samt barnmorskans amningsstödjande förmåga är 

betydelsefull. I resultatet används citat från intervjuerna med kvinnorna, dessa skrivs i 

kursiv stil, siffran inom parantes anger koden på intervjun. 

 

 

Pumpning hjälper och stjälper kvinnors tilltro till sin egen förmåga att 

amma 

Pumpning både hjälper och stjälper kvinnors tilltro till sin egen förmåga att amma sitt 

barn. Den hjälpande aspekten kan beskrivas som att pumpningen gav kvinnorna möjlighet 

att ge barnet sin egen bröstmjölk då amningen initialt var svår. Att ge barnet sin egen 

bröstmjölk ansågs betydelsefullt då de menade att bröstmjölk var det mest hälsosamma 

för barnet. Kvinnorna menade också att amningen var viktig för deras känsla av att vara 

en bra mamma. Den stjälpande aspekten kan beskrivas som tvivel på sina 

bröstmjölksmängder samt att tilltron till den egna kroppen och förmågan att kunna amma 

minskar. Dessa tvivel kan bidra till att kvinnor börjar tilläggsmata sina barn. Att tvivla på 

sin egen kropp och sin förmåga att kunna amma leder till svårigheter i att komma igång 

med amningen. Kvinnor upplever att barnmorskors tidsbrist, dåliga kommunikation och 

information stjälper deras förväntningar och tilltro till sin egen kropp och amning. 

Pumpning är ett hjälpmedel och ibland en förutsättning för att amning och 

bröstmjölksbildning skall komma igång, men den kan också störa den känsliga process 

som initiering av amning innebär. 

 

 

Viljan att amma motiverar pumpning 

Kvinnorna ville amma, men av olika anledningar tvingades de istället inleda med att 

pumpa för att få igång sin bröstmjölksbildning. Svårigheterna kunde vara att barnet inte 

sugit eller att kvinnan hade ömma eller såriga bröstvårtor. Att få igång sin 

bröstmjölksbildning för att i ett senare skede kunna amma var det som motiverade 

kvinnorna att pumpa, då det ansågs viktigt att kunna ge sitt barn sin egen bröstmjölk. 

Kvinnorna upplevde pumpningen positivt då detta hjälpmedel gav dem möjlighet att ge 

sitt barn sin egen bröstmjölk. Kvinnorna uttryckte tacksamhet kring möjligheten att 

använda pump då de troligtvis annars fått ge upp amningen. Pumpningen gav dem andra 

vägar att nå sitt ursprungliga mål att amma och stärkte känslan av att vara den goda 

modern. Uppfattningen att de med detta hjälpmedel slutligen skulle kunna amma ökade 

motivationen att fortsätta pumpa. Motivationen var dock inte konstant utan påverkades 

och förändrades över tiden. Ju längre de pumpade desto mer påverkades uthålligheten 

negativt vilket påverkade den fortsatta amningen. 

 

”Jag tycker inte att det är jobbigt, jag känner att jag gör det för henne. Jag vill ju att hon 

ska ha min bröstmjölk”. (1) 
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Kvinnorna motiverade sig genom att försöka se fördelarna med pumpningen såsom en 

ökad delaktighet av andra och att det gav dem en möjlighet att uppnå sitt mål att kunna 

amma. Att förhålla sig positiv till pumpningen ökade självkänslan och den fortsatta 

motivationen. Motivationen påverkades även då andra saker i vardagen framträdde så 

som exempelvis städning. Det var viljan att amma som motiverade den fortsatta 

pumpningen och de försökte då släppa de andra sysslorna. 

 

 

”Nu har jag köpt en pump. Jag pumpar var tredje timme. Jag försöker att se fördelarna 

med pumpningen och sen är det det här med att släppa allt annat, man behöver ju inte 

städa och allt sånt där.” (3) 

 

 

Kvinnorna ansåg sig själva som starka och uthålliga. De menade att alla kan amma och 

att detta handlar om inställning och motivation.Vidare menade kvinnorna att många ger 

upp vid minsta hinder de menade att uthålligheten påverkades av den egna inställningen. 

Det var viljan att amma som gjorde att de kunde utstå lidande som uppkom i samband 

med amningssvårigheter, och gav de motivation att fortsätta pumpa ändå. 

 

 

”Jag är stark och bestämd och har gett mig tusan på att det ska fungera.”(1) 

 

 

Pumpning som ett hinder i det dagliga livet  

Kvinnorna upplevde pumpningen som ett hinder i det dagliga livet och att  det tog mycket 

tid och krävde planering. Kvinnorna föredrog en elektrisk pump framför en handpump, 

då den elektriskt pumpen var smidigare och inte lika tidskrävande. Handpumpning tog 

lång tid och ökade känslan av tidsbrist och press. Det var svårt att få ut tillräckliga 

mängder med handpumpen och detta ledde till att de fick pumpa längre tid än när de 

använde en elektrisk pump. Kvinnorna var vana vid att göra mycket både i och utanför 

hemmet vilket de nu inte kunde göra i samma utsträcknig då pumpningen tog så mycket 

tid. De upplevde även att det var tidskrävande i sig att ha ett nyfött barn och att det var en 

stor omställning, att sedan pumpa också ökade på tidsbristen i det dagliga livet. Det 

upplevde att det inte fanns någon tid för vila, vilket gjorde att de kände sig trötta och slitna 

och detta påverkade även humöret. De kände att de inte hann återhämta sig mellan alla 

momenten. 

 

 

”Det tar lång tid att amma och pumpa, får inte så mycket vila mellan amningarna och 

pumpningarna.” (4) 

 

 

Kvinnorna tyckte att det gjorde ont att pumpa till en början. De tyckte även att det var 

intensivt när de skulle pumpa dygnet runt, vilket de upplevde belastande. Ju längre de 

behövde pumpa desto mer belastande kändes det. De upplevde det även obehagligt och 
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obekvämt att pumpa. Det var något nytt som de aldrig tidigare kommit i kontakt med 

vilket gjorde att det tog lång tid och kändes som ett hinder i det dagliga livet. En annan 

aspekt som inkräktade på det dagliga livet var alla de olika momenten pumpningen krävde.  

Pumpa, amma, värma, mata till och efter det rengöring av allt. 

 

 

” I början gjorde det jätteont. Men det hade det säkert gjort om han sugit också” (5) 

 

 

” Om man skulle pumpat längre hade det varit jobbigt med de praktiska moment det 

innebär.” (5) 

 

 

Kvinnorna upplevde att det sociala livet blev lidande vilket kvinnorna tyckte var jobbigt, 

framförallt om de pumpade under en längre tid. De menade att de fick låta bli att vara 

sociala, för det var så krångligt och tog sådan tid med pumpningen. Att pumpa var inte 

något de skulle kunna göra i sociala sammanhang. Om amningen skulle fungera fick 

kvinnorna stanna hemma och låta det sociala livet utanför hemmet vänta. De uttryckte att 

om de skulle behöva pumpa länge så kanske de hade lagt ner amningen då det hade blivit 

allt för hindrande för det sociala livet. Det sociala livet var viktigt för dem, att sitta hemma 

och pumpa och inte kunna komma hemmifrån hade tillslut blivit ett för stort lidande. 

 

 

”Jag får pumpa när jag har tid. Jag kan inte göra så som jag egentligen skulle vilja. Nu 

har jag ett system, jag pumpar morgon och kväll, Mitt på dagen får jag inte ro att gå in 

och pumpa” (1) 

 

 

Det kvinnorna även såg som hindrande var att partnern fick engageras i samband med 

pumpningen för att det skulle vara praktiskt möjligt. Detta ledde till att båda blev 

uppbundna i tid och ingen av dem kunde sova alternativt vila. Detta var hindrande 

speciellt efter det att partnern hade börjat jobba då han då behövde sova för att orka. Detta 

ledde till att kvinnorna fick ta ett större ansvar och fick en ökade press. En annan aspekt 

som sågs hindrande var kostnaden kring att hyra eller köpa en pump. Trots detta hinder 

ansåg ändå kvinnorna att det var värt kostnaden då detta hjälpmedel var en förutsättning 

för deras amning.  

 

 

”Jag pumpade och gav på kopp, jag pumpade och partnern matade. Det hade gått fortare 

att ge ersättning, båda blir uppbundna i tid.” (6) 

 

 

”Det är dyrt att hyra en elektrisk pump men det får det ju vara värt.”(1) 

 

 

Pumpning medför känslomässig påverkan 

Kvinnorna upplevde till en början pumpningen som en jobbig och känslig period då de 
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så gärna ville att amningen skulle fungera. Detta då de ansåg att amning var det bästa för 

barnet och att en lyckad amning skulle öka deras självkänsla och känslan av kompetens. 

En lyckad amning var ett led i kvinnans strävan efter att vara en bra mamma. Det fanns 

en besvikelse över att det inte fungerade direkt med amningen. De upplevde en känsla av 

misslyckande och självförtroendet sjönk. För att undvika denna besvikelse vid varje 

amning så lade kvinnorna upp andra strategier. De valde att ge barnet mat på annat sätta 

än genom amning för att inte utsätta sig för en situation som ledde till besvikelse varje 

gång.  Kvinnor uttryckte att även om de fått information om att det kunde vara svårt i 

början så trodde de att det skulle gå lätt för dem, att det var självklart. Till en början var 

de obekväma med att pumpa men det var något som de växte in i och tillslut blev mer 

bekväma med. Kvinnorna uttryckte att det var viktigt med lugn och ro när de pumpade, 

att inte vara stressad samt att inte ha mycket människor och besök omkring sig. Familj 

och besök krävde att kvinnan även skulle agera värd vilket ökade på stressen. BB-tiden 

kunde kännas rörig och speciellt jobbig om de behövde dela rum med någon. De kände 

sig utlämnade och ensamma i denna situation, speciellt om rumskompisens amning 

fungerade väl.  De upplevde att alla andra ammade och de kände sig ensamma över att 

behöva pumpa. 

 

 

”Jag kan väl säga att jag är lite besviken alltså första barnet man tror ju verkligen, visst 

nu fick man ju den här amningsinformationen och visst då sa dom att det ju inte var så 

jättelätt men alltså med första barnet man tror att det här med amning är självklart.”(5) 

 

 

Den förändrade kroppen gjorde sig extra påmind då kvinnorna pumpade, de kände sig 

inte så attraktiva eller kvinnliga. Att behöva ta på sin kropp på detta speciella sätt 

påverkade integriteten och sexualiteten. Kvinnorna upplevde att de var känsliga och att 

de var påverkade av alla nya upplevelser, intryck och hormoner. Det var en känslomässig 

berg-och dalbana och kvinnorna var gråtmilda. Denna berg- och dalbana blev speciellt 

tydligt när amningen inte blev som kvinnorna tänkt sig.  

 

 

”Och om man tänker sexuellt det är ju inte så jättekul att sitta där i sängen med den där 

och magen putar. Man känner sig inte så kvinnlig.” (3) 

 

 

Ingen av kvinnorna upplevde att pumpningen påverkat relationen till deras barn utan 

trodde sig ha samma närhet och anknytning som de skulle haft om amningen fungerat bra 

från början. Kvinnorna gav eller hade gett bröstmjölksersättning till sitt barn i varierande 

utsträckning. Kvinnorna som tvivlade på sin egen förmåga tillmatade sina barn med 

modersmjölksersättning i större utsträckning. De uttryckte att de fann tvivel till sin egen 

förmåga att amma. Det hade varit ett stor tfokus kring hur mycket bröstmjölk som 

kvinnorna pumpat ut samt hur stora mängder barnet behövde få i sig initialt. Detta var 

sedan något som de helt skulle bortse ifrån och istället lita på att de hade tillräckliga 

mängder. Detta gjorde att de kände oro över hur mycket barnet fått i sig och upplevde att 

den förlorade kontrollen var jobbig vilket kvinnorna menade att pumpningen bidragit till. 
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” En sak som var jobbig var när man sedan gick tillbaka till att amma helt var att då hade 

man inte längre någon koll på hur mycket han fick i sig. Det var ju så viktigt i början”. 

(4) 

 

 

”Det bästa hade varit om hon tagit bröstet direkt. Mina bröstvårtor fungerar väl inte.” 

(2) 

 

 

En annan sak som påverkade kvinnorna känslomässigt var omgivningens åsikter och 

kommentarer kring pumpning. En obetänksam kommentar kunde såra kvinnorna. 

Omgivningen kom med goda råd som ibland talade emot varandra. Många av råden var 

inte stärkande utan ledde till att kvinnorna kände sig mer utlämnade och misslyckade i 

sitt moderskap. Kvinnorna med amningssvårighet upplevde att det var mycket fokus på 

amning i samhället.  

 

 

” Många andra säger ge upp, det finns andra grejer att göra.” (1) 

 

 

Pumpningen och tillmatningen kunde upplevas som en chans för partnern att bli mer 

delaktig, att partnern fick en bättre relation till sitt barn. En bra relation och ett delat 

ansvar uttryckte kvinnorna som positivt även för parets relation.  Det var även viktigt för 

kvinnorna att få stöd av sin partner för att minska känslan av stress och utsatthet.  Dock 

kunde partnern göra andra saker än att mata för att vara delaktig.   

 

 

”Fördelen är att partnern också matar och det känns som dom får en väldigt bra relation 

och även andra har ju matat honom, jag ser nästan bara fördelar med att dom får en bra 

kontakt. Han blir mer delaktig”. (3) 

 

 

Pumpning under längre tid var jobbigt och att inte få igång en fungerande amning var en 

sorg. Den förlorade känslan av samhörighet med andra kvinnor med en välfungerande 

amning var en aspekt. En annan aspekt av sorgen var misslyckandet att uppnå det 

kvinnorna så gärna ville, att kunna amma. Amningen var viktig på många känslomässiga 

plan.  

 

 

”Jag var väldigt ledsen innan, det tog hårt att jag inte kunde amma och behöva pumpa. 

Hade en bild av att det skulle funka. Jag tänkte att det kommer ju inte hända mig”(1) 

 

 

Barnmorskans amningsstödjande förmåga är betydelsefull 

Att förmedla lugn och ro samt att ge stöd tyckte kvinnorna var barnmorskans stora roll. 

Kvinnorna upplevde dock att barnmorskorna ibland gav splittrad information och att detta 

var förvirrande. Det var viktigt för kvinnorna att få information av en kompetent 
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barnmorska för att de skulle få informationen på rätt sätt och vid rätt tillfälle då de annars 

lätt kunde ta illa vid sig. De upplevde även att barnmorskorna på BB var stressade och att 

det inte alltid fick optimalt stöd och inte sina frågor besvarade. Det fanns en önskan om 

mer stöd och uppmuntran vid amningsstarten, att barnmorskan skulle se att de hade 

problem och att de inte skulle behöva be om hjälp. Barnmorskans attityd påverkade 

kvinnorna. Ibland upplevde kvinnorna att barnmorskans attityd till amning avgjorde hur 

mycket stöd hon fick, att vissa tyckte det var naturligt och att kvinnan skulle lösa det själv. 

Fokus låg på amningen och inte på kvinnan. Kvinnorna menade även att det var viktigt 

att barnmorskan stöttade och involverade partnern. Att det fanns möjlighet för honom att 

stanna kvar på BB, speciellt när det uppstått svårigheter. Vissa barnmorskor hade en hård 

attityd medans andra var proffsiga. Kontinuiteten kunde vid vissa tillfällen vara dålig och 

kvinnorna menade på att det hade varit bra att ha samma barnmorska i så stor utsträckning 

som möjligt. Kvinnorna hade även en förutfattad mening om att barnmorskorna skulle 

propagera för amning till varje pris men att de sedan upplevde att det inte var så, att de 

även kunde ge information om andra alternativ.  

 

 

”Vissa var väldigt proffsiga och andra var hårda eller dom var så olika. Det var speciellt 

en barnmorska som var hård, hon knäckte mig.”(3) 

 

 

”Det tyckte jag var så jobbigt på BB var att alla sa så olika, jag blev förvirrad och jag 

vet inte, kanske var det som låste det hela” (3) 

 

 

Då kvinnorna behövde be om utrustning för att kunna pumpa kände de sig som en 

belastning för barnmorskan. Det var jobbigt att behöva be om pumpmaterial istället för 

att det fanns utrustning inne på rummet eller att de kunde hämta det själva. Att ständigt 

behöva be barnmorskorna om material försämrade pumpningsupplevelsen på BB.  De 

upplevde att det var bättre om materialet var tillgängligt på rummet, för att göra 

pumpningen och pumpmaterialet till ett mer naturligt inslag för alla och inget ”onormalt” 

som var undangömt i ett skåp som kvinnan måste be om. Barnmorskan kunde genom att 

föregå behovet minska känslan av att vara en belastning. En ytterligare aspekt som 

kvinnorna upplevde belastande var att instruktionen kring användet av pumpen var 

bristfällig. Varje ny pumpsituation stressade kvinnorna då de inte hade fått en ordentlig 

genomgång i användandet. Att varje gång behöva be om hjälp och råd stärkte känslan av 

att vara en belastning. 

 

 

”Du får ha den men inte länge, nästa ska ha den. Man blir lite stressad av det. Så jag 

förstår inte varför man inte fick en sådan liten egen från början. Det hade varit bättre att 

ha en egen sådan, då kan man i lugn och ro ta det i sin egen takt”. (1)  

 

Kvinnorna som deltagit i amningsinformation på Kvinnohälsovården tyckte att det var 

bra att ha gått kursen, då barnmorskan förberett dem på att det ibland kan ta tid och vara 

lite krångligt att etablera amningen. Dock hade inte alla erbjudits att gå på denna 

information. Vidare menade de att de inte fått någon pumpinformation vid detta tillfälle 

och att detta hade varit bra att ha hört innan.  
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” Bättre information med första barnet, blev aldrig erbjuden någon amningsinformation 

denna gången.” (2) 

 

 

Kvinnorna hade fått ett telefonsamtal från amningsmottagningen ca 2 dagar efter att de 

kommit hem. Ibland upplevde de då att allt var bra och förmedlade detta men att det sedan 

blev problem. De menade att de då borde ha hört av sig till amningsmottagningen igen 

men inte gjorde detta då det trodde de skulle klara det på egen hand. När problemet 

kvarstod tyckte de att det hade det gått så lång tid att det var svårt att be om hjälp igen 

eller så vände de sig till BVC. Kvinnor tyckte att amningsmottagningen gett dem ett bra 

bemötande och att informationen de fick där var bra.  

 

 

”Vi har fått bra hjälp av amningsmottagningen från början vilket har varit peppande och 

skitbra”. (6) 

 

 

Kommunikationen mellan de olika professioner kvinnorna kom i kontakt med under 

första tiden var dålig. Det fanns ingen överrapportering eller samarbete mellan 

amningsmottagningen och BVC. BVC-sjuksköterskan och barnmorskan kunde lägga upp 

olika strategier för amning och pumpning för kvinnorna och detta upplevdes förvirrande. 

Det gjorde det svårt att veta eller välja vilken strategi de skulle använda sig av och detta 

i sig kunde försvåra eller helt förhindra den fortsatta amningen.  

  

 

” Jag hade kanske kunnat amma, för när jag kom hem så fick jag igång 

bröstmjölksproduktionen och då var jag jätteglad och sedan var BVC här efter en vecka 

och då pratade jag lite om det och ville prova med att amma mer och då sa hon att jag 

skulle sluta pumpa och bara amma och då över helgen slutade min produktion och jag 

fick börja om från början och det var jättejobbigt”. (3) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att beskriva kvinnors upplevelse av pumpning vid inledande amningssvårigheter var 

syftet med denna studie. För att kunna besvara syftet valdes en kvalitativ induktiv 

innehållsanalys som metod (Lundman & Hellgren-Graneheim 2012, s. 188-189) . Som 

datainsamlingsmetod använde vi oss av semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman 

2014, s.172-182). 

 

 

Genom att ha ett öppet och tillåtande förhållningssätt skapades i föreliggande studie en 

möjlighet till en god relation där kvinnorna vågade dela med sig av sina känslor och 

upplevelser vilket gjorde att studiens syfte kunde besvaras (Kvale & Brinkman 2014, s. 

170). Genom relationen som uppstår mellan intervjuaren och den som intervjuas 

genereras kunskap, en intervju är en aktiv process. Kvalitativa forskningsintervjuer 

påminner om vardagliga samtal mellan två personer. Detta är dock ett samtal med struktur 

och syfte. Slutmålet är att erhålla grundligt beprövad kunskap. Förutsättningen för att 

kunna nå målet är ett omsorgsfullt samtal samt lyssnande. Vid semistrukturerade 

intervjuer så har forskaren ofta en utarbetad intervjuguide över det valda området som 

ska belysas och intervjuguiden kan innehålla förslag till frågor (bilaga 1). Den 

semistrukturerade intervjun är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär (Kvale & Brinkman 2014, s.172-182).  Att använda en intervjuguide var 

för oss ett stöd, då vi kunde förhålla oss öppna för kvinnornas berättelser utan att styras 

för mycket av vår förförståelse. En möjlig svaghet med studien är att författarna är 

oerfarna intervjuare. Därför valde vi att genomföra intervjuerna tillsammans. Kvalitativa 

intervjuvers kvalité bygger på intervjuvarens färdigheter till att ställa frågor samt att 

denna har en god insikt i ämnet. Det krävs mycket träning för att bli en duktig intervjuare 

(Kvale & Brinkman 2014, s. 85). Vi använde oss även av den transkriberade 

pilotintervjun och kunde genom granskning av denna se vilka svagheter och styrkor 

intervjun hade och till nästa intervju utveckla vår intervjuteknik (Jonsson, Heuchemer, 

Josephsson 2012, s. 228). 

 

 

För att bedöma kvalitativa studiers trovärdighet används fyra begrepp giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 

197). I denna studie ges läsarna möjlighet att bedöma resultatets giltighet genom att flera 

citat tillförts i resultatet. Urvalet av kvinnorna gjordes med hjälp av inklusionskriterier. 

Målet var att intervjua åtta kvinnor men endast sex av de nio tillfrågade kvinnorna tackade 

ja. Trots att informanterna var relativt få till antal så bedömdes intervjuerna vara 

innehållsrika. Kvale & Brinkman (2014, s.156) menar att kvalitativa studier bör innehålla 

5-25 intervjuer. Det viktigaste är inte hur många intervjuer som utförs utan att intervjuerna 

ger svar på syftet. Vidare stärktes giltigheten av att både förstföderskor och omföderskor 

inkluderats i studien då detta ger olika infallsvinklar utifrån tidigare upplevelser vilket 

stärker studiens resultat. Samtliga intervjuer utfördes tillsammans vilket ses som en styrka 

detta då vi oberoende av varandra kunde fånga upp skiftningar i materialet detta ledde till 

en större förståelse och djup (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 197-198).  För 

att öka tillförlitligheten har vi enskilt och tillsammans läst igenom materialet flera gånger 
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vilket gav utrymme för reflektion och diskussion under  hela analysprocessen från 

meningsenheter, kondensering, kodning till kategorisering och tema. Överförbarheten 

avgörs av läsaren. Förutsättningarna för denna bedömning ligger i att det i föreliggande 

studie har beskrivits metod för urval, datainsamling och dataanalys. Dessutom har 

resultatet styrkts med citat vilket tillsammans gör det möjligt att överföra resultatet till 

likande situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 198-199). Enligt Kvale & 

Brinkman (2014, s. 330-331) ger intervjucitat läsaren en möjlighet att tolka intervjuns 

innehåll. Forskarens delaktighet är given i en kvalitativ studie. Forskaren är medskapare 

av texten genom det samspel som blir med den som intervjuas. Resultatet kan alltså inte 

ses som oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 197-199). 

Vi har själva barn och har ammat tidigare, en av oss har dessutom lång 

arbetslivserfarenhet inom neonatalvård, vilket medför en viss förförståelse om amning 

och pumpning. Vår förförståelse utgjorde en god inblick i kunskapsområdet och dess 

sammanhang. Vi var dock noggranna med att tygla vår förförståelse genom ständiga 

diskussioner för att inte dra för snabba slutsatser. Detta höll oss öppna för nya 

infallsvinklar (Dahlberg 2014, ss. 69-74). Genom att ha samlat kunskap om ämnet samt 

tillsammans utarbetat en intervjuguide med relevanta frågor har risken att vår 

förförståelse påverkat resultatet minimerats. Att det inte är vår upplevelse av fenomenet 

som beskrivs utan att det är det kvinnornas upplevelse som har speglats (Kvale & 

Brinkman 2014, s. 293-298).  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar tydligt att kvinnors vilja att amma motiverar pumpning. De hittade olika 

strategier till att lyckas eller till att förändra och anpassa sina mål. Kvinnornas mål och 

motivation var det som låg till grund för deras handlande. Alla kvinnor upplevde att 

pumpen var ett bra hjälpmedel men under tidens gång ändrades kvinnornas upplevelser 

och känslor och även tilltron till sin egen förmåga.  

 

 

Pumpning hjälper och stjälper kvinnans tilltro till sin egen förmåga att amma 

Resultatet i föreliggande studie visar tydligt att behöva pumpa för att stimulera sin 

bröstmjölksbildning är mångfacetterat, då det å ena sidan kan vara absolut nödvändigt för 

att kvinnan ska kunna amma men å andra sidan sätta mer fokus på mängd och tid. Det 

kan även störa den naturliga processen och kvinnans tilltro. Vid amningssvårigheter kan 

även tvivel på sig själv som den goda modern väckas. Det är viktigt att barnmorskan 

stöttar dessa kvinnor samt stärker deras tilltro till sin egen förmåga att amma.  

 

 

Kvinnor som är fast övertygade om att amma förbereder sig mer och begär mer stöd och 

hjälp och drabbas inte lika lätt av bröstpumpsrelaterade skador (Qi, Zhang, Fein, Wang & 

Loyo-Berrios 2014, ss. 62-72). Vi upplever precis som i Qi et al (2014) studie att kvinnor 

som är fast beslutna att amma begär mer hjälp. Dessutom upplever vi att kvinnor som har 

en minskad tilltro eller inte är lika fast övertygade om att amma inte heller får eller begär 

det stöd eller hjälp de behöver. Barnmorskans kompetensområde är sexuell och 

reproduktiv hälsa och här ingår att ha förmåga att tillämpa faktorer som kan påverka 

hälsan positivt. Sexuell och reproduktiv hälsa har en stor betydelse för den enskildes 
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självkänsla, välbefinnande och nära relationer (Socialstyrelsen 2014c, s. 11). 

 

 

Viljan att amma motiverar pumpning 

Under kategorin viljan att amma motiverar pumpning, framkom det att alla kvinnor i 

föreliggande studie från början ville amma. Att få igång sin bröstmjölksbildning och sin 

amning var det som motiverade kvinnorna att pumpa. Vid svårigheter minskade tilltron 

och motivationen påverkades och förändades över tid. Då de fick rätt stöd och hjälp kunde 

de dock hitta nytt förtroende alternativt hitta andra sätt att nå sitt mål.  En studie av 

Stockdale, Sinclair, Kernohan, McCrum-Gardner & Keller (2013, ss. 1-7) visar att när en 

kvinna inte lägger så stort värde på amning eller saknar tro på sin förmåga att kunna amma 

så uppstår en obalans. När kvinnan lägger högt värde på amning men har en låg förväntan 

på att kunna lyckas så påverkas deras känsla av tillfredsställelse och ökar sannolikheten 

för känslor av stress och ångest. För att minska dessa känslor måste kvinnan antingen 

hitta nytt förtroende eller så måste hon sänka värdet som hon ursprungligen lade på att 

amma. Detta visas även tydligt i föreliggande studie. Kvinnorna lägger ett högt värde på 

amning men det uppstår en obalansen när de förlorar tilltron på den egna förmågan. De 

kvinnor som inte lyckades etablera amningen bestämde sig då för att pumpa och ge 

bröstmjölken på flaska och var nöjda med att kunna ge barnet sin egen bröstmjölk.  

 

 

Kvinnorna motiverade sig genom att försöka se fördelarna med pumpningen och tillåta 

sig släppa andra saker så som exempelvis städning. Många av kvinnorna menade att alla 

kan amma, att detta handlar om kvinnans inställning och att man alltid kan få igång sin 

bröstmjölksbildning. Stockdale et al (2013, ss. 1-7) menar att enbart tycka att ett beteende 

är viktigt räcker inte för att handlingen ska bli utförd, det krävs även en tro på att det finns 

möjlighet att lyckas med sitt beteende, känsla av kompetens eller kontroll. Kvinnor kan 

börja amma och känna hög känsla av värde och hög förväntan av att kunna lyckas men 

då det uppstår problem så finns det möjlighet att när förväntan att lyckas sjunker så 

försvinner även värdet. I en studie av Petrides & Furnham (2015, ss. 1-14) menar de att 

det räcker inte att kvinnan tror att hon kommer lyckas utan det är betydelsen hon lägger 

på att uppnå sina mål som kommer vara avgörande. Kvinnans förväntningar på att lyckas 

amma påverkas av kvinnans personliga mål, hennes erfarenhet och värderingar. Kvinnan 

kommer investera i de mål hon värdesätter högst. I föreliggande studie började alla 

kvinnor amma med hög känsla av värde och hög förväntan att lyckas men sedan stötte de 

på svårigheter. Då svårigheterna blev allt för förlamande socialt och känslomässigt så 

ändrade kvinnorna värdet de lade på amningen, kanske blev det egna välmåendet och det 

sociala livet de mål hon värdesatte högst. 

 

 

Kvinnorna i  föreliggande studie hade som mål att amma, men fick ta andra vägar för att 

nå sitt mål. Amningen i sig var ett mål men kvinnorna hade även målet att ses av andra 

och sig själv som en bra mamma och detta kom att påverka inställning och uthållighet.  

Detta beskriver även Stockdale et al (2013, ss. 1-7) som menar att kvinnan väljer det sätt 

som hon tror är det bästa för att uppnå sitt mål men vid svårigheter som hotar målet så 

börjar hon fundera över andra tillvägagångs sätt för att säkerställa att målet blir uppnått. 

Det är viktigt att de som ger kvinnan amningsstöd förstår kvinnans mål med sin amning. 
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Om kvinnan skapar högre mål så som att försöka nå känslan av att vara en kompetent mor 

så ökar potentialen att amning blir det sätt genom vilken hon förverkligar sina mål.  

 

 

Föreliggande studie visar att det är viktigt att barnmorskan genom samtal tar reda på 

kvinnans mål, varför och hur hon kan tänka sig att uppnå det samt varför det är viktigt för 

henne. Sedan kan barnmorskan komma med förslag på hur kvinnan ska nå dessa mål även 

om problem uppstår. Barnmorskan kan även ge råd och stöd kring hur kvinnan kan ändra 

sin målsättning om det ursprungliga målet inte längre är rimligt att uppnå. Ibland är det 

svårt att se andra vägar eller utvägar när man så gärna vill en sak eller tidigt har satt upp 

ett mål. Detta skapar känslor som ibland är svåra att hantera, känslor av misslyckande och 

skuld. Om kvinnan lyckas uppnå de mål hon värdesätter högst finns känslor av glädje och 

stolthet, en tillfredställelse. Motivationsteori kan användas i många olika delar inom 

barnmorskeproffessionen men kräver att barnmorskan verkligen sätter sig in i vem hon 

har framför sig och individualiserar vården utifrån kvinnan. Exempelvis kan 

motivationsteorin användas inom kvinnohälsovården inför en förlossning. Värdet 

kvinnan lägger på att föda vaginalt samt hennes tro hur troligt det är att hon kommer 

lyckas uppnå detta kommer avgöra och påverka motivationen. Barnmorskan behöver vara 

medveten om vilket värde kvinnan lägger på att föda vaginalt samt kvinnans 

självförtroende inför förlossningen, detta för att veta vilket stöd hon ska ge för att hjälpa 

kvinnan finna en balans mellan värdet och förväntan att lyckas. 

 

 

Pumpning medför en känslomässig påverkan 

Sexuell och reproduktiv hälsa handlar om att varje kvinna ska kunna bestämma över sin 

egen kropp och ha ett säkert och tillfredställande sexualliv (Mänskliga rättigheter 2015). 

Kvinnorna uttryckte att pumpningen hade en påverkan på deras sexualitet, att de inte 

kände sig attraktiva eller kvinnliga vilket påverkade deras självförtroende och sexualliv  

negativt. Detta framkom även i en studie av Brown, Raynor & Lee (2011, ss. 1993-2003) 

som visar att amning kan ha en negativ inverkan på kvinnans kropp och vikt.  Amningen 

förändrade formen och funktionen av kvinnans bröst och detta gjorde att brösten fortsatte 

vara en del i den näringsgivande processen snarare än att återgå till så som kvinnan var 

innan hon blev gravid. Kvinnorna skämdes över sin förändrade kropp efter att ha fött barn. 

Tankar om sexualitet lyftes av barnmorskor och mammor, uppfattningen var att brösten 

skulle vara för partnern snarare än för barnet. En studie av Avery, Duckett & Roth 

Frantzich (2000, ss. 227-237) visar dock att många kvinnor inte bryr sig om 

förändringarna av deras bröst vid amning. 

 

 

Sexualitet är en stor del i en människas liv som påverkas av att behöva pumpa. Att känna 

kontroll över sin kropp och känna sig attraktiv är viktiga delar för att må bra vilket även 

Brown et al (2011, ss. 1993-2003) beskriver i sin studie. Vi anser att det är viktigt att 

barnmorskan vågar samtala om sexualitet och amning vilket oftast sker under 

efterkontrollen hos barnmorskan på Kvinnohälsovården. Detta område skulle dock kunna 

utvecklas, kanske behöver kvinnor som har eller har haft amningssvårigheter få mer stöd 

och samtal kring detta. 
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Kvinnorna i föreliggande studie hade initiala amningssvårigheter. Kvinnorna hade 

pumpat och tilläggsmatat sina barn och fann ibland tvivel på sin bröstmjölksbildning och 

sin egen kropp. Som ett led i sin osäkerhet tilläggsmatade kvinnorna sina barn i varierande 

grad. Detta beskrivs även i Brown et al (2011, ss. 1993-2003) studie där det sågs ett nära 

samband mellan kvinnor som upplevde amningen som svår med ett lågt självförtroende i 

avseende att kunna amma samt att ge bröstmjölksersättning. En vanlig rädsla hos kvinnor 

som ammade var att de inte hade tillräckligt med bröstmjölk, att deras barn inte växte 

tillräckligt snabbt eller att de åt för ofta jämfört med de barn som fick 

modersmjölksersättning. Barnmorskan måste vara medveten om detta samband för att 

kunna stötta kvinnan och förebygga denna osäkerhet och på detta sättet främja amningen 

och minska tilläggsmatning när det inte är befogat.  

 

 

Brown & Arnotts (2014, ss. 1-6) studie visar att det är fördelaktigt för bland annat 

mjölkbildningen  när barnet får fri tillgång till bröstet men att detta sätt kan väcka ångest 

hos mamman gällande hur mycket bröstmjölk barnet får i sig och kan stå i strid med 

mammans vilja för kontroll och förutsägbarhet. Kvinnor som ammade direkt efter 

förlossningen visade mindre ångest än de kvinnor som gav urpumpad bröstmjölk eller 

bröstmjölksersättning. Kvinnorna i föreliggande studie hade initialt haft full kontroll på 

vad barnet fått i sig och att sedan släppa denna kontroll väckte oro och osäkerhet. 

Kvinnorna mende att pumpningen kunde ha påverkat behovet av kontroll. Om amningen 

från början varit lätt hade de nog inte oroat sig lika mycket och känt samma behov av 

kontroll. Barnmorskor som arbetar med amning behöver ha en ständig reflektion kring 

vilka barn som ska tillmatas och vilka råd de ger för att minimera att de skapar ett behov 

av kontroll eller ökar på känslan av osäkerhet.  

 

 

De kvinnor som i föreliggande studie inte hade fått igång en fungerande amning och var 

tvungna att fortsätta pumpa var ledsna över detta. Kvinnorna uttryckte en stor besvikelse 

över att amningen initialt var svår. De kände ett misslyckande då amningen inte bara var 

ett mål i sig utan ett sätt att uppfatta sig själv som en bra mamma. I Hauck & Iruritas 

(2003, ss. 62-78) studie uppfattade kvinnorna deras förmåga att amma som en del i deras 

upplevelse av moderskapet och ville själva känna och uppfattas av andra som den “goda 

modern”. Mammorna upplevde att de ibland kom i kläm i den motsägelsefulla och 

förvirrande debatten om vilket sätt som var det bästa för att kunna amma. Till slut kom 

mammorna till en punkt där de bestämde sig för att något måste göras, då de inte längre 

var beredda att utstå förvirringen, självtvivlet och skuldkänslan över oförenliga 

förväntningar. Alla mammorna erkände amningens känslomässiga betydelse.  

 

Det som bland annat påverkar huruvida kvinnan väljer att amma eller inte, är de positiva 

eller negativa tankar kring amning som kvinnan, hennes partner eller annan närstående 

har kring amningen (Wheeler, Chapman, Johnson & Langdon 2000, ss. 196-206; Bonia, 

Twells, Halfyard, Ludlow, Newhook & Murphy-Goodridge 2013, ss. 645-652). I 

föreliggande studie uttryckte kvinnorna att omgivningens åsikter påverkade dem och att 

de råd de fick inte upplevdes stärkande. Kvinnans sociala situation är av vikt för att få en 

amning att fungera, att de runtomkring kvinnan visar sitt stöd. Kanske borde fler runt 
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kvinnan få tillgång till den amningsinformation som ges på Kvinnohälsovården.  

 

 

Det var tydligt att alla kvinnor i vår studie ville amma och att de som inte hade lyckats 

kände en sorg över detta. Det var dock också tydligt att dessa kvinnor hade ändrat fokus 

och försökte se och var glada över det de faktiskt gjorde nu. Till exempel att de istället 

för att amma pumpade och gav sin bröstmjölk på flaska. De var glada för att de kunde ge 

sitt barn sin bröstmjölk även om det inte var direkt via bröstet. Det är viktigt att lyfta det 

som är bra och det som fungerar och inte bara fokusera på svårigheterna, detta för att 

stärka och lyfta kvinnan.  

 

 

Barnmorskans amningsstödjande roll är betydelsefull 

I föreliggande studie upplevde kvinnorna att barnmorskans amningsstödjande roll var att 

förmedla lugn och ro och ge stöd. Kvinnor upplevde att personalen gav splittrad 

information vilket skapade förvirring. I en studie av Fisher & Olson (2014, ss. 209-216) 

saknade kvinnorna tillräckliga kunskaper för att lyckas amma. Kvinnorna upplevde 

bristande stöd som en amningsbarriär. Brown et al (2011, ss. 1993-2003) studie visade att 

amningen kunde upplevas som svår på grund av bristande kunskap och att mammorna 

var dåligt förberedda för hur det verkligen var att amma. I föreliggande studie beskriver 

kvinnorna att de inte alltid fått erbjudande om att gå amningskurs, men även de kvinnor 

som deltagit på kursen upplevde bristande information om pumpning vilket ledde till att 

de inte var tillräckligt förberedda. Om kvinnan inte är tillräckligt förberedd eller inte har 

fått tillräcklig information kan detta i sig leda till amningssvårigheter. 

 

 

Att förmedla stöd och ge korrekt information samt utforma vården tillsammans med 

kvinnan ingår i barnmorskans kompetensområde sexuell och reproduktiv hälsa 

(Barnmorskeförbundet 2015). Forskning och resultatet i vår föreliggande studie visar på 

att barnmorskan har en viktig roll när det kommer till stödet, informationen och 

uppföljningen kring amning och pumpning. Det är viktigt med en tidig uppföljning men 

det är även av vikt med återkommande uppföljning. Amningen gynnas av ett tätt 

samarbete mellan barnmorskan och BVC, då information och stöd kan samordnas.  Det 

är viktigt att barnmorskan har rätt kompetens och att den första tiden blir bra för mor och 

barn med rätt stöd som är individuellt anpassat. Att ständigt ha fortbildningar om amning 

samt diskussioner kring attityder och vilken information som ska ges underlättar en god 

vård och ett bra stöd.  

 

 

Ett kontinuerligt amningsstöd innebär att kvinnor får en snabb och regelbunden 

uppföljning av amningen efter förlossningen och när de har kommit hem. Kvinnor som 

inte får det kontinuerliga stödet löper en större risk att söka akutvård under de två första 

veckorna med problem som är relaterade till förlossningen, amningen eller barnets hälsa 

(Barimani, Oxelmark, Johansson, Langius-Eklöf & Hylander 2013, ss. 57-65). 

Föreliggande studie visar att Amningsmottagningen är en bra instans för 

amningsuppföljning, kanske borde denna uppföljning vara av återkommande typ även om 

allt är bra vid första kontakten. Kvinnor upplever det ibland svårt att be om hjälp igen om 

hon vid första samtalet sagt att allt är bra. Det leder till att en ny kontakt kanske aldrig tas 
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och amningen och kvinnan blir lidande med risk att amningen avslutas tidigare än kvinnan 

tänkt sig.  

 

 

Personalens attityder måste diskuteras kontinuerligt på alla enheter som vårdar nyblivna 

mammor och barn. Dessa diskussioner ska inkludera attityder kring pappor/partner och 

betydelsen av dennes närvaro för familjens välmående. Det är även nödvändigt med 

kontinuerlig utbildning i till exempel kommunikation och rådgivning om man vill 

förbättra detta område, så att föräldrarnas individuella behov kan tillgodoses. 

Förberedelsen för den första tiden efter förlossningen är viktig och all information som 

ges måste vara enhetlig, speciellt information om amning. Kvinnorna ansåg att det var 

barnmorskornas uppgift att informera om tiden efter förlossningen samt vanliga problem 

som kan uppstå. De förväntade sig också att få praktisk hjälp och amningsstöd av 

personalen. Det var även viktigt att information och stöd var individuellt anpassad, att 

kvinnan blev sedd på ett individuellt sätt (Persson, Fridlund, Kvist & Dykes 2010, ss. 

105-116 ). I föreliggande studie upplevde kvinnorna att de fick en splittrad information 

på BB som gjorde dem förvirrade. Att ha mer kontinuitet under sin vårdtid är bra. En 

barnmorska som planerar vården och minskar risken att kvinnan får råd som motsäger 

varandra. Det ökar även möjligheten för barnmorskan att verkligen sätta sig in i kvinnans 

mål, erfarenheter och behov.  

 

 

Föreliggande studie visar att partnerns stöd och engagemang har en stor betydelse vid 

initiering av amning. Detta visar även Persson et al (2010, ss. 105-116) studie att faktorer 

som bidrog till att kvinnorna kände sig trygga var att vårdpersonalen var positiva till att 

partnern involverades i eftervården och kunde få stanna över natten samt att kvinnorna 

fick vara ifred för att lära känna sitt barn och barnets signaler. Partnern är en viktig hjälp 

och kan ge stöd efter förlossningen men tyvärr kan inte alla familjer erbjudas föräldrarum. 

Detta trots att forskning visar att det är en viktig faktor för kvinnans välmående och för 

amningen. Framtidens förlossningsvård bör arbeta för att alla familjer ska kunna erbjudas 

detta. 

 

 

I föreliggande studie var tidsbrist en av anledningarna till att barnmorskorna inte alltid 

kunde ge kvinnan det stöd hon behövde. Kvinnorna upplevde att barnmorskorna var 

stressade och ville därför inte störa med sina frågor och kände sig utlämnade och 

ensamma. För att förhindra denna situation behövs organisatoriska förändringar och en 

politisk satsning. Vidare ansåg kvinnorna att lättillgängligt pumpmaterial bör finnas på 

BB. Att ständigt behöva be om material gjorde att kvinnorna uppfattade sig som en 

belastning för personalen. I studien av Chen, Jonson & Rosenthal (2012, ss. 1421-1430) 

såg de, i samband med kvinnor som behövde pumpa för att stimulera sin 

bröstmjölksbildning, ett negativt samband på längden på amningen och om kvinnan fått 

instruktioner av en barnmorska kring pumpningen. Däremot sågs ett positivt samband 

med längden på amningen och om kvinnan fått instruktioner från en stödgrupp eller fått 

instruktion och undervisning från en vän eller släkting. Troligen beror det negativa 

sambandandet mellan barnmorskan och en kortare amningsperiod på tids- och resursbrist 

i den kliniska verksamheten. 
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Slutsats 

Studien visar att pumpning hjälper och stjälper kvinnors tilltro till sin egen förmåga att 

amma. Den hjälpande aspekten är att pumpen är ett bra hjälpmedel för att få igång sin 

bröstmjölksbildning. Den stjälpande aspekten är att pumpning skapar tvivel hos kvinnan 

på sin egen förmåga att kunna amma. Pumpningen kan störa den känsliga process en 

initiering och etablering av amning innebär. Pumpningen påverkar kvinnans uppfattning 

om sig själv och sin kropp. Som barnmorska är det viktigt att sätta sig in i  kvinnans mål, 

erfarenheter och behov för att kunna stötta henne på bästa sätt. Det är viljan att amma 

som motiverar kvinnan till att pumpa. Motivationen är det som leder kvinnan mot sitt 

uppsatta mål. Ibland hotas det uppsatta målet exempelvis vid amningssvårigheter. 

Barnmorskans uppgift är då att vägleda kvinnan, hjälpa henne att se och hitta andra vägar 

för att kunna uppnå sitt mål. 

 

 

Kliniska implikationer 

 Barnmorskorna bör få fortlöpande utbildning inom amningsområdet.  

 Vidare bör samarbetet med andra instanser upprättas. 

 Diskussioner kring vårdpersonalens attityder, sätt att arbeta och delge information bör 

genomföras fortlöpande.  

 Kvinnan behöver tydliga instruktioner angående pumpen samt ha det material hon 

behöver lättillgängliga under vårdtiden.  

 Vårdorganisationen bör se över och öka kontinuitet bland barnmorskorna för att kunna 

förbättra och individualisera vården för dessa kvinnor.  
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Bilaga 1 

1 

 

Intervjuguide 

 

 

Ålder? 

Civiltillstånd? 

Antal barn? 

Tidigare amningserfarenheter/ förväntningar inför detta amningstillfället? 

Utbildningsnivå? 

 

 

 

 

Hur upplever/upplevde du pumpningen? 

 

Om du fortfarande pumpar, hur är pumpningen nu jämfört med vid uppstarten? 

Kan du nämna någon fördel med pumpningen? 

Kan du nämna någon nackdel med pumpningen? 

Upplever du att pumpningen har påverkat din relation till ditt barn? 

Hur upplever du att pumpningen har påverkat dig? 

Har pumpningen påverkat din amning? 

Har pumpningen påverkat din fortsatta amning? 

Hur upplevde du barnmorskans information och stöd? 

 

 

Utveckla gärna, hur menar du, kan du ge exempel? 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

1 

 

Samtyckesformulär 

 

 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om kvinnors 

upplevelse av att behöva pumpa vid inledande amningssvårigheter. Jag är även 

medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera 

mitt val. Jag har också fått information om vilka jag ska vända mig till för eventuella 

frågor kring studien. 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien 

 

 

Namn 

 

…...................................................................................................................... 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

…....................................................................................................................... 

 

 

 

Ort och Datum 

 

…........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Leg.Barnsjuksköterska                                     Leg.Sjuksköterska 

Ulrika Sennow                                                  Nilantika Ådin 

0731-808769                                                     0738-181522 

sennow@live.se                                                nilantikakoch@hotmail.com

mailto:sennow@live.se
mailto:nilantikakoch@hotmail.com


Bilaga 3 

1 

 

Godkännade av verksamhetsschef för datainsamling 

Hej! 

Vi är två barnmorskestudenter som studerar vid högskolan i Borås. Som en del i 

utbildningen gör vi ett examensarbete/magisteruppsats på 15hp där kvinnans sexuella 

och reproduktiva hälsa ska belysas. Det ämne vi valt att fördjupa oss i är kvinnors 

upplevelse av att behöva pumpa vid inledande amningssvårigheter. 

Examensarbetet kräver sex-åtta intervjuer. För att kunna genomföra detta önskar vi er 

tillåtelse och hjälp för att kunna hitta dessa kvinnor som uppfyller studiens kriterier. 

Kvinnorna kommer att få skriftlig information om studien och vid intervjutillfället 

muntlig information samt ett samtyckesformulär om de önskar delta. Intervjuerna 

kommer spelas in och transkriberas ordagrant. All insamlad data behandlas 

konfidentiellt och kommer i studien presenteras på så sätt att ingen information kan 

knytas till den enskilda kvinnan. Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla deltagare 

kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge orsak. 

Intervjuerna är planerade att utföras ca en månad efter att familjen kommit hem från 

BB. Varje intervjutillfälle beräknas ta 30-60 minuter och platsen kan deltagaren själv få 

bestämma. 

 

 
Godkännade 
Härmed godkänner jag att Ulrika Sennow och Nilantika Ådin får ta del av 

personuppgifter som efterfrågas ovan i syfte att genomföra studien. 

 

Namn 

 

…................................................................................................................... 

 

 

Namnförtydligande 

 

…................................................................................................................... 

 

Ort och Datum 

 

…................................................................................................................... 

Examensarbete utförs under handledning av Lina Palmer, Universitetslektor vid 

Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon 033-4354457 eller email lina.palmér@hb.se 

Med vänliga hälsningar: 

 

Leg.Barnsjuksköterska                                     Leg.Sjuksköterska 

Ulrika Sennow                                                  Nilantika Ådin 

0731-808769                                                     0738-181522 

sennow@live.se                                                nilantikakoch@hotmail.com 

 

mailto:sennow@live.se


 Bilaga 4 

1 

 

 

Information om studien kvinnors upplevelser av pumpning vid 

inledande ammningssvårigheter 

 
Hej! 

Vi är två barnmorskestudenter som studerar vid Högskolan i Borås. Vi ska göra en 

magisteruppsats och ska i den utföra intervjuer som ska ligga till grund för vårt 

kommande examensarbete där vi ska fördjupa oss i kvinnans sexuella och reproduktiva 

hälsa. Det ämne vi valt att fördjupa oss i är kvinnors upplevelser av pumpning vid 

inledande amningssvårigheter. 

 

Vi skulle därför gärna vilja intervjua dig om din upplevelse. Intervjuerna kommer 

utföras av oss. Du som deltar får själv välja plats för intervjun som kommer ta ca 30-60 

minuter. Intervjuerna kommer spelas in och ordagrant överföras till text. Allt material 

hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen utöver intervjuerna kan få 

tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. Intervjun är helt frivillig 

och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 

 

Om du önskar delta i studien vänligen meddela din ansvariga barnmorska på BB detta, 

hon vidarebefordrar då dina kontaktuppgifter till oss. Vi kommer därefter kontakta dig 

via telefon för att bestämma plats och tid för intervjun. Samtyckesformulär erhålles i 

samband med intervjutillfället. Om du har frågor eller önskar ytterligare information 

kring studien är du välkommen att kontakta oss på nedanstående uppgifter.   

 

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Leg.Barnsjuksköterska                                     Leg.Sjuksköterska 

Ulrika Sennow                                                  Nilantika Ådin 

0731-808769                                                     0738-181522 

sennow@live.se                                                nilantikakoch@hotmail.com 

 

 

 

 

Examensarbete utförs under handledning av Lina Palmer, Universitetslektor vid 

Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon 033-4354457 eller email lina.palmér@hb.se 
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