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Sammanfattning    

 

Bakgrund: Enligt WHO:s rekommendation bör mödrar helamma sitt barn upp till sex 

månaders ålder. De senaste decennierna har dock amningsfrekvensen minskat i Sverige 

trots de positiva hälsoeffekterna. Litteraturöversiktens syfte är att identifiera faktorer 

som har samband med att mödrar slutar att helamma sitt barn före sex månaders ålder.  

Metod: En systematisk litteraturöversikt med deskriptiv ansats har genomförts där åtta 

kvantitativa studier och en kvalitativ studie har inkluderats.  

Resultat: Resultatet tydde på ett samband mellan ett flertal faktorer som gjorde att 

mödrar slutade att helamma sitt barn före sex månader ålder. Fynden presenteras i tre 

huvudkategorier och nio underkategorier. ”Faktorer hos modern” med 

underkategorierna: Moderns ålder och socioekonomiska situation, Hälsoaspekter hos 

modern, Moderns attityder till och tidigare erfarenheter av amning och Moderns 

upplevelse av otillräcklig mjölkproduktion. ”Barnets anknytning till modern och 

användandet av napp” med underkategorierna: Betydelsen av närhet och Användning av 

napp. ”Betydelsen av amningshandledning och ett gott stöd” med underkategorierna: 

Amningshandledning för en lyckad amning, Tidigt stöd och uppföljning från sjukvården 

samt Stöd från familjemedlemmar.  

Slutsatser och kliniska implikationer: En vårdande relation är grunden till att kunna ge 

en god amningsvägledning. Det är viktigt att stärka moderns tilltro till sig själv och sin 

förmåga att amma. Samtidigt är det viktigt att uppmuntra till närhet mellan mor och 

barn för att främja anknytningen mellan dem. Partnern är betydelsefull och det är viktigt 

att hen känner delaktighet då hen är ett viktigt stöd för modern i hennes amning. 

 

 

Nyckelord: Helamning upp till sex månader, upphörande, litteraturöversikt.  
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INLEDNING  

  

Att arbeta som distriktssköterska på barnavårdscentralen (BVC) innebär att arbeta 

utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt. Omfattande evidens finns kring betydelsen av 

amning och dess hälsofrämjande effekter, med syftet att stärka barnets och moderns 

hälsa. Det gör att främjandet av amning blir en grundläggande uppgift för 

distriktssköterskan.  Enligt WHO:s rekommendation bör mödrar helamma sitt barn tills 

det är sex månader gammalt, dock förekommer detta sällan. Denna översikt handlar om 

att identifiera faktorer som har samband med att mödrar slutar att helamma sitt barn 

innan det når sex månaders ålder. Vårt motiv för ämnesval är en oro kring den låga 

frekvens av helammande mödrar som föreligger, trots amningens positiva hälsoeffekter 

hos både barn och moder. För att förbereda oss inför vår kommande profession vill vi 

veta mer om detta och stärka vår kunskap om temat. Med denna litteraturöversikt finns 

också en strävan att stötta distriktssköterskan att förmå den viktiga arbetsuppgiften att 

främja hälsa och däribland den betydelsefulla helamningen.  

  

BAKGRUND  

  

Amning i ett historiskt perspektiv 

  
Det senaste århundrandet har amningsmönstret genomgått stora förändringar. Under 

1940-talet började amningsfrekvensen att minska såväl i Sverige såsom i andra länder. 

Orsaker till detta var bland annat de vårdrutiner som infördes på sjukhusen i samband 

med att förlossningarna förlades på sjukhusen. Dessa innebar bland annat att kvinnorna 

skulle amma på schemalagda tider, var 4:e timme under 20 minuter.  Många kvinnor 

fick då problem med att få igång mjölkproduktionen men också med att upprätthålla 

amningen. Vidare genomfördes under 1950 - 1960-talet en omfattande marknadsföring 

av livsmedelsindustrin där bröstmjölksersättningen likställdes med modersmjölken, 

vilket också resulterade i en minskad amningsfrekvens. Det blev då vanligare med 

uppfödning med nappflaska, och fungerade även som en lösning för de mammor som 

inte kunde upprätthålla amningen. Detta följdes av att kunskapen om amning samt den 

praktiska erfarenheten av att främja och stötta amningsprocessen drastiskt minskade i 

samhället, hos familjer samt bland hälso- och sjukvårdspersonal. Den låga 

kunskapsnivån medförde en kraftigt minskad amningsfrekvens nationellt såsom globalt 

(Berglund 2015a).   

  

I början av 1970-talet uppstod en vändning vad gäller den nedåtgående 

amningsfrekvensen. Under detta årtionde uppstod i Sverige också då den så kallade 

”gröna vågen” där den nya generationens föräldrar menade att amningen var det 

naturliga sättet att ge barnet mat på. Likaså pågick då också kvinnorörelsens kamp mot 

rätten till självbestämmande över sina kroppar, grundningen av den ideella 

organisationen amningshjälpen, samt införandet av den förlängda föräldraledigheten. 

Detta hade också en inverkan på den ökade amningsfrekvensen. Globala 

amningsfrämjande initiativ vidtogs därefter för att främja amningen och startade 1981 
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med ”WHO-koden”, vilken var den internationella koden för begränsning av 

marknadsföring av bröstmjölksersättning (Berglund 2015a).    

  

Införandet av det amningsvänliga sjukhuset  

  
World Health Organization (WHO) och United Nations Children's Fund (UNICEF) 

lanserade år 1992 Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) för att stärka och stötta 

mödrar i deras amning (World Health Organization (WHO) 2017a). Sedan BFHI 

infördes har över 152 länder anslutit sig och mätbara effekter har setts (WHO 2017c). 

Även Sverige anslöt sig till BFHI, vars syfte var att varje enhet som arbetade med 

blivande eller nyblivna föräldrar, i enlighet med de tio amningsfrämjande kriterierna 

framtagna från WHO, skulle utvärdera sin verksamhet. Detta för att bli certifierad som 

amningsvänlig. Insatserna ökade personalens amningskunskaper, förbättrade stödet från 

hälso-och sjukvården samt spred en amningsvänligare attityd i samhället. Till följd av 

detta kunde en betydligt ökad amningsfrekvens ses i mitten av 1990-talet (Berglund 

2015a).  

  

Socialstyrelsen (2014) har utifrån Unicefs och WHO:s rekommendationer översatt de 

tio steg som främjar amning och anpassat dessa till svenska förhållanden. 

Rekommendationerna riktar sig till personal inom mödrahälsovård, förlossningsvård, 

BB-vård och barnhälsovård. Det första steget utgörs av att det ska finnas ett 

handlingsprogram för amning vilket följs och som personalen är medveten om, medan 

det andra steget belyser vikten av att personalen ska ha de kunskaper och färdigheter 

som krävs för att kunna följa handlingsprogrammet. Det tredje steget innebär att alla 

blivande mammor eller föräldrar informeras om amningens fördelar, samt hur denna 

kan komma igång och upprätthållas. Detta följs av det fjärde steget vilket lyfter vikten 

av att barnet tidigast möjligt efter förlossningen får ligga hud mot hud hos modern, att 

säkerställa att barnet mår bra, samt att modern eller föräldrarna uppmuntras till att 

uppmärksamma när barnet är redo att ammas och att hjälp erbjuds vid behov. Det femte 

steget belyser att mödrarna ska visas hur de kan amma och upprätthålla 

mjölkproduktionen, även i de fall då de måste vara åtskilda från sina barn. Därefter 

poängterar det sjätte steget att nyfödda barn, förutom i de fall det är medicinskt 

motiverat inte ska ha annan föda än bröstmjölk, medan det sjunde steget betonar att 

mödrarna eller föräldrarna ska få vara tillsammans med sina nyfödda barn dygnet runt. 

Vidare lyfter det åttonde steget att modern ska uppmuntras amma utifrån hur ofta barnet 

vill, och i det nionde steget framkommer vikten av att informera mödrar eller föräldrar 

att undvika ge barn sug- och dinapp de första två levnadsveckorna, i de fall 

amningsproblem föreligger. Detta för att underlätta att amningen kommer igång. I det 

sista och tionde steget framkommer att stödgrupper för amning ska uppmuntras, samt att 

mödrar och föräldrar i samband med utskrivning från sjukhuset, informeras om 

möjligheten att få stöd och hjälp med amningen via amningsmottagningar och BVC 

(Socialstyrelsen 2014).  

  

De senaste decennierna har amningsfrekvensen återigen minskat i Sverige och åtgärder 

behöver vidtas. Detta för att ge barn den optimala starten i livet utifrån barnets rätt till 

bästa möjliga hälsa (Berglund 2015a) som betonas i FN:s barnkonvention (United 

Nations Children's Fund (UNICEF) 2009). Utvecklandet av amningsmönstret historiskt 
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sätt kan även ses i Socialstyrelsens diagram över enbart ammade barn födda mellan 

1964 och 2013 (Socialstyrelsen 2015), vilket framgår i Figur 1.  

  

  

Figur 1. Diagram över enbart ammade barn födda 1964–2013   

  

 
 

 (Socialstyrelsen 2015)   

  

Betydelsen av amning och hud- mot hudkontakt  

  
Evidensen för amningens positiva hälsoeffekter har fortsatt öka vilket medfört att WHO 

nu med säkerhet kan uppge att amning har hälsovinster vilka sträcker sig till vuxen 

ålder (WHO 2017a). Bröstmjölken innehåller alla näringsämnen och energi ett spädbarn 

behöver under sina sex första levnadsmånader (Livsmedelsverket 2017; UNICEF 2015; 

WHO 2017a). WHO rekommenderar därför exklusiv amning upp till sex månaders 

ålder och därefter fortsatt amning upp till två års ålder med lämpliga kompletterande 

livsmedel. Med helamning, även kallat exklusiv amning menas att spädbarnet endast får 

bröstmjölk utan ytterligare mat eller dryck, och däribland inte heller vatten (WHO 

2017a).   

  

Bröstmjölken främjar barnets kognitiva och sensoriska utveckling och skyddar mot 

infektiösa och kroniska sjukdomar, samt en snabbare återhämtning vid sjukdom (WHO 

2017a). Amning har även visats minska risken för plötslig spädbarnsdöd, samt ha en 

skyddande effekt mot diarrésjukdomar, respiratoriska infektioner (Victora et al. 2016; 

WHO 2017a) och öroninflammationer (Livsmedelsverket 2017; Victora et al. 2016). En 

skyddande effekt mot övervikt och fetma har också kunnat ses hos de barn som ammats 

(Hansstein 2016; Moss & Yeaton 2014; UNICEF 2015; Victora et al. 2016). Ytterligare 

hälsoeffekter är att det motverkar hyperlipidemi, astma (UNICEF 2015), hypertoni, 

diabetes (Livsmedelsverket 2017; UNICEF 2015) och barnleukemi (UNICEF 2015; 

Victora et al. 2016). Amning har dessutom visats ha ett samband med en högre 

prestation i intelligenstester hos barn och ungdomar (UNICEF 2015; Victora et al. 

2016).  Moderns hälsa påverkas också positivt av amning (WHO 2017a). Det har visats 
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minska risken för bröst- och ovarialcancer (UNICEF 2015; Victora et al. 2016; WHO 

2017a) samt för livmodercancer (UNICEF 2015). Studier har också funnit en koppling 

mellan tidigt upphörande av amning och postpartum depression (UNICEF 2015).   

  

Hud- mot hudkontakt främjar anknytningen mellan barnet och modern (Dubrowski 

2007; Hubbard & Gattman 2017). Modern kan också snabbare bli känslomässigt 

bunden till sitt barn om barnet suger på bröstvårtan inom de första timmarna efter 

förlossningen (Kylberg, Westlund & Zwedberg 2014, s. 99). Frisättningen av oxytocin 

som sker till följd av hud- mot hudkontakten kan vara den biologiska förklaringen till 

att anknytningen till barnet främjas (Hubbard & Gattman 2017; Kylberg, Westlund & 

Zwedberg 2014). Detta kan i sin tur få mödrarna att känna sig mer trygga och självsäkra 

i att ta hand om deras barn (Hubbard & Gattman 2017). Att barnet suger på moderns 

bröst och ammas har visats ha en smärtlindrande effekt på barnet (Dubrowski 2007). 

Likaså har hud-mot hudkontakt också setts kunna ge en sådan effekt (Dubrowski 2007; 

Hubbard & Gattman 2017). Barnet håller även sin kroppstemperatur bättre då det ligger 

på sin förälders bröst (Dubrowski 2007). Hud- mot hudkontakt kan också göra att det 

nyfödda spädbarnet gråter mindre och kan slappna av mer (Hubbard & Gattman 2017). 

När barnet kommer utanför moderns livmoder ställs det inför en stressad miljö. De barn 

som läggs hud mot hud hos sin förälder direkt efter födseln kan lättare hantera denna 

påfrestning. Då sjukvårdspersonal har kunskap om dessa hälsoeffekter kan de anpassa 

sina arbetsrutiner och på så sätt främja hud- mot hudkontakt som sedan också kan 

främja amningen (Dubrowski 2017).  

  

Långsiktiga effekter har också setts av tidig hud- mot hudkontakt mellan spädbarn och 

mödrar. Då barnet är ett år gammalt har exempelvis mödrar som tidigt haft hud- mot 

hudkontakt med deras spädbarn visats röra och hålla mer i sina barn. De har då också 

haft en mer positiv verbal interaktion med dem. Hud- mot hudkontakt kan också verka 

skyddande för mödrarnas mentala hälsa under postpartumperioden och främja deras 

välbefinnande. Detta då det bland annat setts att mödrar som har hud- mot hudkontakt 

med sina barn i mindre utsträckning känner oro (Hubbard & Gattman 2017).  

  

Trots de positiva hälsoeffekter som hud mot hudkontakt och amning kan medföra, ses 

globalt sätt att endast 40 % av spädbarn under sex månader helammas (WHO 2017b). I 

Sverige visar Socialstyrelsens senaste statistik från 2014 att 51,8 % av mammorna 

helammade sitt barn vid fyra månaders ålder samt 15,4 % vid sex månaders ålder. 

Rapporten tar också upp att amningen sedan 2004 minskat i Sverige, men att denna 

minskning nu avtagit vad gäller amningen under barnets första sex levnadsmånader 

(Socialstyrelsen 2016).  

  

Moderns upplevelse av svårigheter som kan uppkomma i samband med amning  

  

För modern kan amning upplevas som en existentiell utmaning. Utmaningen kan då 

vara att förstå barnet och möta dess behov samtidigt som modern ska tillgodose sina 

egna behov. Initialt kan modern se sig som en bröstmjölksproducent som är beroende av 

den kroppsliga prestationen och kan då känna tvivel på sin kroppsförmåga. Då barnet 

ger en god respons vid amningen stärker det moderns självförtroende och en 

förkroppsligad relation kan bli verklighet. För att lyckas med detta krävs stöd från både 
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partnern och vårdaren. Då barnet och modern har fått en förkroppsligad relation kan de 

ömsesidigt tolka och besvara varandras signaler och på så sätt utvecklas ett samspel 

mellan dem. Efter en tid formas modern och barnet till en enhet då de sammanflätas 

genom amningen (Palmér 2015).  

  

Inledande amningssvårigheter kan leda till en existentiell vilsenhet hos modern. Detta 

kan innebära att hon har svårt att hitta sin väg till moderskapet. Den samhörighet som 

etablerats mellan moder och barn under graviditeten kan då påverkas negativt. Detta kan 

leda till att det upplevs svårt för modern att känna närhet och gemenskap till barnet. Det 

kan också vara svårt att ta hand om barnet på ett förväntat sätt, då modern kan känna sig 

vilsen. Att komma ur den existentiella vilsenheten kan vara en kamp för modern, vilken 

kan börja då hon upplever svårigheter med amningen. Modern kan uppleva desperation 

i denna kamp för att finna ett lugn. Samtidigt kan längtan efter att etablera en närhet 

med barnet vara stor. För att finna styrka vill modern ofta dela sina känslor med andra. 

På så sätt kan hon också kunna känna samhörighet, närhet och vidare finna en väg till 

moderskapet (Palmér 2015).  

  

Den existentiella sårbarheten som kan väckas vid amningssvårigheter har belysts i en 

livsvärldshermeneutisk fallstudie, där en moder med amningssvårigheter intervjuades.  

Det framkom att modern upplevde skrämmande känslor. Modern upplevde även en 

känsla av skam då hon kände att hon inte var som andra mödrar. Under hela 

amningsperioden följdes modern av tunga känslor som påverkade tillvaron tillsammans 

med barnet. Modern uppträdde på ett sådant sätt som hon trodde att omgivningen 

förväntade sig av henne, och sökte därför bekräftelse hos andra för att kunna hantera 

situationen (Palmér 2015). Att mödrar kan påverkas av omgivningen framkom även i en 

annan studie. I denna beskrevs att mödrar som upplevde amningssvårigheter kunde 

känna sig betraktade både av sig själva men också av andra. Rädslan över vad andra 

skulle tycka om dem gjorde att de ville framstå som en lycklig moder som ammade sitt 

barn utan svårigheter. Omgivningen kunde få modern att känna misslyckande i 

moderskapet (Palmér, Carlsson, Brunt & Nyström 2015).   

  

En annan studie visade att amning kunde utlösa motstridiga känslor hos mödrar, vilka 

kunde påverka hur de såg på sig själva och hur de relaterade till sina barn. Det framkom 

att amning kunde utlösa befintliga sårbarheter hos mödrar. Mödrarna i studien uttryckte 

en besvikelse över att de inte var förbereda på amningens negativa aspekter som kunde 

uppkomma. Istället hade de upplevt att amning enbart var kopplat till något positivt. De 

emotionella upplevelserna störde deras önskade amningssituation vilket också 

påverkade deras moderliga identitet negativt. För att kunna möta mödrarnas olika behov 

rekommenderades vårdpersonal att förhålla sig till amning utifrån ett helhetsperspektiv, 

vilket inkluderade fysiologiska såväl som psykologiska och sociokulturella aspekter 

(Watkinson, Murray & Simpson 2016).  

 

Tidigare funna orsaker till att amning avslutas  

  

Tidigare forskning visar på att amningssvårigheter och bröstkomplikationer kan leda till 

ett tidigt amningsavslut. De första veckorna upplevs oftast svårast för mödrarna då de 

kan ställas inför många oförväntade svårigheter. De vanligaste orsakerna till tidigt 
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amningsstopp är smärta i bröstvårtor, upplevelsen av otillräcklig mjölkmängd och 

sugsvårigheter samt att modern har en känsla av att barnet inte är nöjt med enbart 

bröstmjölk (Dennis, 2002; Lamontagne, Hamelin & St-Pierre, 2008; Thulier & Mercer, 

2009). Det har även framkommit att då barnet har sugproblem och amningen blir 

smärtsam kan amningen avslutas tidigt (Lamontagne, Hamelin & St- Pierre, 2008). 

Sjukdomar hos modern eller barnet eller att de är i behov av medicinering som inte går 

att kombinera med amning är andra orsaker som tidigare har visats ha samband med 

tidigt upphörande av amning (Odom, Li, Scanloln, Perrine & Grummer- Strawn, 2013). 

Exempel på ett tillstånd som kan påverka amningen negativt är fetma hos modern 

(Kronborg, Vaeth & Rasmussen, 2013).   

 

Normer i samhället påverkar moderns beslut i huruvida hon vill amma. Enligt Kong och 

Lee (2004) väljer mödrar ofta bort amning då det upplevs obekvämt att amma offentligt. 

Detta medför i sin tur att rädslan för att bli instängd i sitt hem övervinner vinsterna med 

att amma. Att mödrar väljer bort amningen på grund av sociala påtryckningar kan 

ändras om samhället gör det mer acceptabelt att amma offentligt, vilket kan göras 

genom att bygga offentliga amningsrum (Brown 2015).    

    

I studien av Condon och Ingram (2011) undersöktes vilka faktorer som skulle kunna 

öka amningsfrekvensen på tre olika BVC:er i England. Det visade sig att där mödrarna 

kände ett förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen var amningsfrekvensen högre. 

Flera mödrar föredrog att amma på BVC istället för hemma då de inte kände optimalt 

stöd från partnern. Vidare beskriver Brown (2013) att i de fall mödrarna hade ett gott 

självförtroende och kände tillit för vårdpersonalen, var det mest troligt att hon ammade 

längre. Studien visade också att oroliga och nervösa mödrar var mer kontaktsökande. I 

de fall distriktssköterskan kände igen dessa mödrar i ett tidigt skede, kunde modern 

direkt få stöttning vilket främjade amningen och en längre amningsperiod. Enligt 

Folcker-Sundell och Andersson (2003, s. 27) uppstår mer sällan amningskriser hos 

mödrar med en högre självtillit uppbyggt av stöd från omgivningen. Problem vilka kan 

kännas stora för den osäkra modern kan då lättare hanteras av en moder med hög tilltro 

till sin egen kropps förmåga att amma.  

   

Distriktssköterskans profession  

  

ICN:s (International Council of Nurses) etiska kods fyra grundläggande 

ansvarsområden utgör grunden för distriktssköterskans arbetsområde. De fyra 

grundläggande områdena är att främja hälsa, att förebygga lidande, att återställa hälsa 

samt att lindra lidande. Distriktssköterskan ska bedriva vård på ett sådant sätt att den 

baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, samtidigt som den präglas av ett etiskt 

och holistiskt förhållningssätt.  Det är viktigt att distriktssköterskan skapar relationer 

med patienten som stärker dennes autonomi och delaktighet. En närvaro och lyhördhet 

ska finnas vid mötet med individen och dennes familj. Familjen ska också känna en 

trygghet och tillit till distriktssköterskan. I den lyhördhet som ska finnas bör 

distriktssköterskan kunna analysera utbildningsbehovet hos patienten och därefter 

kunna anpassa lärandet efter den specifika individen (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige 2008).   
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Distriktssköterskan på BVC ska stötta familjen till att barnet helammas till sex 

månaders ålder, och därefter främja till fortsatt amning vid sidan om introduktion av 

annan kost, enligt WHO:s rekommendationer (Berglund 2015b). Detta kan bland annat 

göras genom korrekt information, vilket betonas i socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om information som avser uppfödning genom amning eller 

modersmjölksersättning. I föreskriften framkommer föräldrarnas rätt till korrekt och 

objektiv information vad gäller både amning och modersmjölkersättning (SOSFS 

2008:33). För att främja en etablerad amning krävs att modern får såväl muntlig som 

praktisk information men också framförallt emotionellt stöd (Brown 2013; Demirtas 

2015).   

  

De nyblivna föräldrarna kan behöva stöttning och det är viktigt att tala om för dem att 

de är betydelsefulla och viktiga för barnet, samt att distriktssköterskan finns till för att 

hjälpa. Amning kan fungera från start, utan svårigheter hos vissa mödrar. Dock behöver 

de flesta mödrar vägledning och stöd för att kunna etablera en god amning (Berglund 

2015c). Att stärka moderns självtillit genom att inge en förståelse att hon klarar att 

amma och producera bröstmjölk, är ett av målen i amningsvägledningen. Vägledningen 

är även till för att stötta modern i amningsprocessen så länge hon önskar. Förutom att 

stärka moderns självförtroende är det också viktigt att involvera partnern tidigt i 

amningsfasen, då hen är ett betydelsefullt stöd. För att föräldrarna ska klara av 

utmaningarna relaterade till amningen, är det viktigt att distriktssköterskan skapar en 

relation med dem. Detta för att de inte ska avstå från att söka hjälp på BVC (Berglund 

2015c).  

 

Amning i relation till hållbar utveckling  

  

De första åren i ett barns liv är avgörande för dess framtid men också för samhällets 

framtid. Då den viktigaste utvecklingen av hjärnan sker från födseln fram till att barnet 

är tre år är det av högsta vikt att barnet får den näring den behöver. Hur starten har varit 

i livet påverkar sedan barnets framgångar i skolan. En god start främjar en god hälsa och 

ett gott välbefinnande i resten av barnets liv. Då rätt resurser och investeringar sätts in i 

tidig ålder ger det en försäkran om en hållbar ekonomi och samhällsutveckling 

(UNICEF 2017).  

  

Varje dag dör 16 000 barn som inte fyllt fem år i världen. I låginkomstländer är 

dödsorsaken främst infektionssjukdomar vilka går att förebygga, men också bristen på 

rent vatten och sanitet. Näringsbrist är det absolut största hotet mot ett barns överlevnad 

och utveckling. För att förebygga näringsbristen och främja amningen arbetar UNICEF 

med olika informationskampanjer världen över. Mödrar informeras bland annat om 

betydelsen av amning under barnets första levnadsmånader. Att övergå till 

bröstmjölksersättning innan barnet är sex månader gammalt, kan vara både dyrt och 

farligt. Farligt är det främst utifrån ett miljöperspektiv i de områden där risken för 

infektioner är stor, eller där det är svårt att hitta rent vatten. För att förebygga 

näringsbristen arbetar UNICEF också enligt ett program med helhetssyn, vilket innebär 

att barn, mödrar och gravida kvinnor tas om hand. Detta då en frisk moder oftast föder 

ett friskt barn. De försöker att öka tillgången till näring, rent vatten, hälsa och erbjuda 

grundläggande sjukvård genom hela livet (UNICEF 2017).  
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Det teoretiska perspektivet  

  

Vårdande relation  

  

Grunden till en vårdande relation är att vårdaren, i detta fall distriktssköterskan, är 

öppen för patientens, i detta fall moderns, livsvärld och med all sin kunskap och sina 

sinnen försöker se, lyssna, tänka och förstå henne. Genom att distriktssköterskan är 

uppmärksam på moderns berättelse kan distriktssköterskan hjälpa henne och försöka 

tillgodose hennes behov av stöttning och kunskap. Att möta varje moder som en individ 

kräver ett öppet och följsamt förhållningssätt. Öppenheten kräver att distriktssköterskan 

är nyfiken och har viljan att förstå modern samt att ha tålamod att vänta in modern som 

berättar om sin situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 183–185).  Det är viktigt att då 

vårdaren i mötet med modern är öppen och visar ett intresse för henne, samtidigt är 

fördomsfri och lyssnar in hennes berättelse. Detta för att en vårdande relation ska kunna 

skapas. För att kunna stärka moderns hälsoprocesser krävs en mellanmänsklig kontakt 

mellan distriktssköterskan och modern. Genom att en vårdande relation utvecklas 

samtidigt som vårdande möten uppstår, kan modern sedan stärkas i att utföra framsteg 

på egenhand (Ahrman 2015, ss. 190–191). Den vårdande relationen kännetecknas av ett 

professionellt engagemang som innebär att modern är i fullt fokus. En konsekvens av 

det kan bli att vårdaren använder sina personliga kunskaper och erfarenheter för att 

kunna vara fullt närvarande i mötet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 183–189). I den 

mellanmänskliga kontakten kan även modern behöva visa sitt behov av stöd för att den 

vårdande relationen ska kunna formas (Kasén 2017, s. 109).  

 

Hälsa, anknytning och trygghet  

  

Begreppet hälsa fastställdes av Katie Eriksson i början av 80-talet då hon genomförde 

en begreppsanalys av begreppet (Eriksson 1984, s. 31). Enligt Eriksson upplevs hälsa 

när människan är i ett tillstånd i kombination av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Sundhet menas med att människan lever ett hälsosamt liv och friskhet då kroppen har en 

god fysik. Välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp som utgår från människans 

livsvärld och uttrycker en känsla hos den personen. Kroppen kan vara sund och frisk 

utan känslan av välbefinnande och då kan heller inte upplevelsen av hälsa uppkomma 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 48–49; Wiklund Gustin 2003, ss. 79–80). Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 49) beskriver att hälsa berör hela människan där en inre balans och 

känsla av jämvikt i relation till andra och livet i övrigt är grundläggande. Vidare betonas 

att hälsa inte kan upplevas vid enbart en god biologisk funktion, utan är beroende av 

den existentiella dimensionen av hälsa där människan lever i en värld i relation till andra 

människor och existenser (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 52–53). Ekebergh (2015, ss. 

28–29) beskriver också hälsa som något mångdimensionellt, som kan ha olika 

innebörder för olika människor. Hälsa är inget konstant utan kan snabbt ändras utefter 

personens livssituation. Sjukdom kan leda till att upplevelsen av hälsa minskar, detta 

kan dock även nedstämdhet och stress medföra. Det är vårdarens uppgift att stödja 

patienten om den upplever stress i sin nya livssituation. Genom att stärka patientens 
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livskraft och tillvaro, kan hen känna en mening och ett sammanhang vilket kan bidra till 

upplevelsen av hälsa (Ekebergh 2015, ss. 28–29).  

  

Anknytning kan vara ett första steg för barnet och dess hälsa. Detta gör de första 

timmarna efter förlossningen mycket betydelsefulla, dels för anknytningen mellan 

modern och barnet men också för initieringen av amningen. Att barnet läggs på 

moderns bröst direkt efter förlossningen är idag en självklarhet. I de fall detta inte går på 

grund av exempelvis prematuritet, är det extra viktigt för sjukvårdspersonalen att aktivt 

uppmuntra och stötta modern till en god kontakt med barnet. Efter en tids amning när 

moder och barn har skapat en gemensam rytm kan amningen kännas lättare. Barnet blir 

tillfredsställt och visar njutning av att ligga på moderns bröst. Det blir då en nära och 

intim stund mellan dem (Folcker- Sundell & Andersson 2003, ss. 26–27). När barnet 

ammas av sin moder skapas också speciella band mellan dem (UNICEF 2015). Partnern 

kan få en känsla av utanförskap, vilket kan påverka både moderns anknytning till barnet 

men också anknytningen mellan partnern och barnet. Det är viktigt att informera 

partnern och inge en känsla av att hen också är viktig för anknytningen (Folcker-Sundell 

& Andersson 2003, s. 33).   

  

Vikten av trygghet för patienten betonas i hälso- och sjukvårdslagen; "Hälso- och 

sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att 

den ska särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen" (SOFS 1982:763). Den 

grundliga tryggheten är ofta kopplad till självkänslan, vilken kan grunda sig på en 

positiv barndom eller en inre mognad. Tryggheten kan också vara sammankopplad med 

yttre faktorer såsom förtroendefulla relationer, en god omgivande miljö eller god 

kunskap. Den inre tryggheten kan uppstå vid känslan av mening och sammanhang 

(Dalhberg & Segesten 2010, ss. 83–84).  

  

PROBLEMFORMULERING  

 

Helamningens fördelar är många som går att argumenteras för, både på en individuell 

nivå men också utifrån ett globalt och hållbart perspektiv. Trots detta ses att 

amningsfrekvensen minskat de senaste decennierna, vilket i relation till amningens 

positiva hälsoeffekter hos både barn och moder gör detta till ett stort bekymmer. Utöver 

att det bidrar till hälsa stödjer amningen även anknytningsprocessen mellan mor och 

barn. Beröringen blir då en central del, vilken skapar välbefinnande hos dem båda. De 

positiva hälsoeffekter amningen för med sig i relation till distriktssköterskans ansvar att 

främja hälsa utifrån ICN:s etiska kod, gör främjandet av amning till en viktig del av 

distriktssköterskans arbete. Trots att WHO rekommenderar att mödrar helammar sitt 

barn fram till sex månaders ålder, är det en låg andel som följer denna rekommendation. 

Tidigare forskning visar att bland annat amningssvårigheter, bröstkomplikationer och 

upplevelsen av otillräcklig mjölkproduktion kan bidra till ett tidigare 

amningsavslut. Kan distriktssköterskan genom sin roll på BVC ses som en huvudperson 

för att hjälpa och stötta mödrarna till en etablerad amning? Då en svårighet kan tänkas 

vara att hen saknar kunskap om vilka faktorer som kan ha samband med att mödrar 

slutar att helamma, avses detta eftersökas i denna studie. Ifall distriktssköterskan kan 
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identifiera hinder för helamningen kan även rätt stöd tänkas sättas in för att hjälpa 

mödrarna till en etablerad amning.   

 

 SYFTE  

   

Syftet med denna litteraturöversikt är att identifiera faktorer som har samband med att 

mödrar slutar att helamma sitt barn före sex månaders ålder.   

 

METODOLOGI OCH METOD 

 

En kvalitativ deskriptiv ansats har använts med metoden systematisk litteraturöversikt. 

En deskriptiv studie är en beskrivande studie vilken syftar till att samla in och redovisa 

fakta som är riktig och relevant för översiktens syfte (Ejvegård 2009, s. 34). Den starka 

omvårdnadsforskningens tillväxt har medfört ett behov av att sammanställningar görs 

av existerande forskningsresultat. Då mängden resultat inom omvårdnadsforskningen 

ökar blir det också viktigare att systematiskt värdera, analysera samt sammanställa 

resultat från olika studier, för att därefter kunna använda denna nya kunskap i praktiken. 

Den stora mängden publicerade vetenskapliga artiklar resulterar i att det blir svårt för 

enskilda sjuksköterskor att ha kontroll över det rådande kunskapsläget inom ett visst 

område (Forsberg & Wengström 2015, ss. 15,17, 18). Detta är också motivet till valet 

av metod, såsom bedömningen gjorts att den lämpat sig bäst för att besvara studiens 

syfte. 

 

En litteraturöversikt avser att synliggöra befintlig forskning för att få en uppfattning om 

vad som studerats inom ett visst omvårdnadsrelaterat område. Översikten ska grunda sig 

på ett systematiskt val av litteratur inom ett väl avgränsat område och ska utgöras av ett 

strukturerat arbetssätt. Ett kritiskt förhållningssätt ska prägla urvalet av studierna, 

läsningen av dessa samt hela skrivprocessen (Friberg 2017, ss. 141–144). En 

litteraturöversikt kan genomföras genom fyra övergripande steg vilka består av val av 

relevant forskningsfråga, val av litteratur, en kritisk kvalitetsgranskning av litteraturen 

samt att dra slutsatser (Kristensson 2014, ss. 151,155). Då en litteraturöversikt 

genomförs kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas (Friberg 2017, s. 

143).  

 

Sökstrategi 

 

Artikelsökningen genomfördes i september månad år 2017. Flera olika databaser 

användes i sökningen för att få ett så brett underlag som möjligt. Sökningen skedde i 

databaserna PubMed, MEDLINE, CINAHL och Scopus samt via manuella sökningar, 

genom så kallad snowballing. Detta innebär att artiklar hittas med hjälp av referenslistor 

(Kristensson 2014, s. 158–159). Då avsikten endast var att undersöka mödrar som 

upphört att helamma exkluderades de artiklar som behandlade mödrar som delammade. 

För att ytterligare göra en avgränsning valdes att endast inkludera de artiklar som 

specificerade att de avsett undersöka åldersgruppen noll- till sex månader. Samtliga av 

studiens avgränsningar och urvalskriterier finns presenterade i Tabell 1 och ett 



 11 

flödesschema över studiens sökprocess som beskrivs i Forsberg och Wengström (2016, 

s.176), redovisas i Bilaga 1.  

 

Tabell 1. Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Artiklar publicerade från år 2007–2017  Artiklar publicerade före år 2007 

Artiklar skrivna på engelska Artiklar skrivna på andra språk än 

engelska 

Artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter 

Artiklar publicerade i yrkestidskrifter 

Artiklar utförda i länder med högt eller 

mycket högt HDI (Human Development 

Index) 

Artiklar utförda i länder med mellan eller 

lågt HDI (Human Development Index) 

Artiklar inriktade på endast helamning upp 

till sex månaders ålder eller artiklar som 

särskiljer på åldersgrupp samt hel- och 

delamning 

Artiklar som inte specificerar helamning 

eller artiklar som inte särskiljer på 

åldersgrupp samt hel- och delamning 

Artiklar som riktar in sig mot mödrar och 

barn som inte har någon sjukdomsdiagnos 

Artiklar som riktar in sig mödrar och barn 

med någon sjukdomsdiagnos 

Artiklar som inkluderar barn som inte är 

prematurt födda 

Artiklar som riktat in sig på prematura 

barn 

 

 

Sökningens avgränsningar samt en noggrann dokumentation och redovisning av sökord 

och sökvägar är viktiga för att läsaren ska förstå hur beslut tagits om det slutgiltiga valet 

av artiklar (Friberg 2017, s. 146). En sökstrategi skapades genom att på ett systematiskt 

sätt med sökord hitta noggrant utvalda vetenskapliga artiklar för att i sin tur besvara 

syftet. En sökstrategi är viktig för att fastställa vad författarna eftersöker, hur de 

eftersöker det samt var de letar någonstans (Kristensson 2014, s. 158).  

 

För att adekvata söktermer skulle identifieras fastställdes först nyckelbegrepp utifrån 

syftet och inklusionskriterierna, vilka skrevs ned på en lista. Likaså identifierades 

noggrant närliggande begrepp och synonymer till dessa. Dessa omformulerades sedan 

till tydliga sökord med en strävan till hög sensitivitet och tydlighet, för att kunna 

selektera fram relevant litteratur och sortera bort irrelevant litteratur. De söktermer som 

användes var indexord såsom MeSH-termer, CINAHL-headings och fritextsökningar. 

Boolelska termer som AND och OR användes för att kombinera de olika sökorden 

(Kristensson 2014, ss. 159–161). Sökorden som användes i sökprocessen redovisas i 

Tabell 2 och de olika kombinationerna av sökorden i de olika databaserna redovisas i 

Bilaga 2. 
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Tabell 2. Sökordstabell  

 

MeSH-termer CINAHL-Headings Frisökningsord 

Mothers Maternal attitude Motherly experiences 

Attitude Breast Feeding Reasons for early 

Weaning Weaning Before 6 months 

Cessation   

Termination   

Breast Feeding    

 

 

För att få en översiktsbild över studiernas karaktär anlades ett helikopterperspektiv 

genom att samtliga titlar lästes igenom först och därefter relevanta abstrakt. När ett 

helikopterperspektiv används är det viktigt att författarnas förhållningssätt 

kännetecknades av öppenhet och kreativitet (Friberg 2017, s. 146). Det är viktigt att 

författarna granskar artiklarna var för sig för att sedan jämföra och diskutera sina 

resultat innan artiklarna slutligen kan inkluderas (Kristensson 2014, s. 166). För att en 

bra och systematisk granskning ska göras av artiklarnas kvalitet behöver 

granskningsmallar användas (Kristensson 2014, s. 165). I denna översikt har en mall 

utifrån Centre for Reviews and Dissemination (2009) använts för att granska de nio 

inkluderade artiklarna. Kvalitetsgranskningen av dessa redovisas i Bilaga 3. Artiklarna 

som analyserades skrevs ut i pappersform. 

 

Integrativ analys 

 

En integrativ analysmetod har använts i denna studie. Kristensson (2014, s. 174) har 

beskrivit den integrativa analysmetoden i olika steg. Det första steget utgörs av en 

genomläsning av de inkluderade artiklarna där likheter och skillnader i dess resultat 

identifieras. Det andra steget utgörs av att identifiera kategorier, vilka sammanfattar 

resultaten som relaterar till varandra i de olika artiklarna. Därefter följer det sista steget 

att sammanställa de olika resultaten under de olika kategorierna, vilka ligger till grund 

för underkategorierna i resultatredovisningen (Kristensson 2014, s. 174).  Friberg (2017, 

ss. 148–149) beskriver också viktiga analyssteg vilka har utförts. Dessa utgjordes av att 

valda artiklar lästes igenom flera gånger för att innehållet, helheten och sammanhanget 

skulle förstås. Därefter gjordes en sammanfattning av varje studie. Detta fungerade som 

ett stöd i analysarbetet, för att säkerställa att all väsentlig information uppfattats och 

dokumenterats.  En översiktstabell över de inkluderade artiklarna dokumenterades då 

som redovisas i Bilaga 4. I denna tabell sammanställdes artiklarnas syfte, metod, 

resultat och diskussion för att få en god överskådlighet inför den fortsatta analysen. Då 

likheter och skillnader i artiklarna identifierades sorterades slutligen resultatet under 

lämpliga kategorier, vilka redovisas i Tabell 3 (Friberg 2017, ss. 148–149).   
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Etiska överväganden 

 

I en systematisk litteraturöversikt bör en aktiv diskussion kring etiska frågor bland 

författarna ske. Att initiativ tas till att etiska diskussioner förs poängteras i 

Vetenskapsrådets riktlinjer för medicinsk forskning (Vetenskapsrådet 2017, s. 2). 

Vetenskapsrådet betonar även i sina riktlinjer att fusk och ohederliga handlingar inte får 

förekomma inom forskning, och att den data som översikten bygger på inte får 

plagieras. Inklusions- samt exklusionskriterier ska vara anpassade till den data som 

översikten bygger på, och analysen av datan ska redovisas på ett sådant sätt där 

tolkningen inte förvrängs (Forsman 2007, s. 4). Samtliga resultat i de artiklar som ingår 

bör redovisas. Det anses oetiskt att endast redovisa de resultat som stöder forskarens 

egen åsikt (Forsberg & Wengström 2015, s. 59). Utifrån det ovan beskrivna har en 

diskussion förts kring etiken i artiklarna. En sanningsenlighet och objektivitet har 

eftersträvats under hela processen. För att förförståelse samt värderingar i minsta 

möjliga mån ska påverka studiens resultat har dessa medvetandegjorts och reflekterats 

över.  

 

RESULTAT 

 

I denna litteraturöversikt har åtta kvantitativa samt en kvalitativ studie ingått.  Fem med 

härkomst från Brasilien, två från Australien samt en från Spanien och en från Iran. 

Resultatet presenterar faktorer vilka har samband med att mödrar slutat att helamma sitt 

barn före sex månaders ålder. Fynden presenteras i tre huvudkategorier och nio 

underkategorier. De tre huvudkategorierna utgörs av: Faktorer hos modern, Barnets 

anknytning till modern och användandet av napp samt Betydelsen av 

amningshandledning och ett gott stöd. Sökprocessen av studierna presenteras i 

flödesschemat i Bilaga 1 och resultatets huvudkategorier och underkategorier redovisas 

i Tabell 3.  
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Tabell 3. Resultattabell 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

 

Faktorer hos modern 

-Moderns ålder och socioekonomiska 

situation 

-Hälsoaspekter hos modern 

-Moderns attityder till och tidigare 

erfarenheter av amning 

-Moderns upplevelse av otillräcklig 

mjölkproduktion 

Barnets anknytning till modern och 

användandet av napp 

-Betydelsen av närhet  

-Användning av napp  

 

Betydelsen av amningshandelning och 

ett gott stöd 

-Amningshandledning för en lyckad 

amning 

-Tidigt stöd och uppföljning från 

sjukvården 

-Stöd från familjemedlemmar  

 

Faktorer hos modern 

 

Ett samband mellan upphörande av helamning och faktorer kopplade till modern har 

setts. Dessa faktorer kunde vara moderns ålder och socioekonomiska situation. Moderns 

inställning till amning och tidigare amningserfarenheter var andra faktorer som 

identifierats. Att modern hade en upplevelse av otillräcklig mjölkproduktion kunde göra 

att hon valde att ge barnet annan vätska och på så vis slutade att helamma. 

 

Moderns ålder och socioekonomiska situation 

 

Ett samband sågs mellan yngre mödrar (<25 år) och en ökad risk för upphörande av 

mödrars helamning, före barnet uppnått sex månaders ålder (Ayton et al. 2015). Ett 

sådant samband kunde även ses hos mödrar yngre än 20 år i studien av Santos, de 

Oliveira och Giugliani (2006). En annan studie redovisade också att risken för att tidigt 

sluta helamma ökade desto yngre mödrarna var. De identifierade även att risken ökade 

något i de fall mödrarna var över 35 år gamla. Åldersgruppen 25–29 år var den grupp 

som helammade längst (Venancio & Monteiro 2006). I några studier kunde dock inga 

samband identifieras mellan mödrarnas ålder och ett tidigt upphörande av helamning 

(Leone, Sadeck & Paulistana 2012; Vieira et al. 2014).  

 

Flera studier pekade på att det fanns ett samband mellan moderns utbildningsnivå och 

varaktigheten av helamning. De mödrar som inte hade påbörjat en högskoleutbildning 

eller saknade högskoleutbildning, hade dubbelt så stor risk att tidigt sluta helamma, än 

de som hade det (Venancio & Monteiro 2006). Att mödrar som saknade 
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högskoleutbildning hade en ökad risk för tidigt upphörande identifierades även i Ayton 

et al. (2015). I en annan studie framkom ett samband mellan mödrar med en 

utbildningsnivå ≤ 8 år och ett tidigt upphörande av helamning (Vieria et al. 2014). 

Vikten av att modern hade en högre utbildning för att främja helamning 

uppmärksammades även i Amaral, Sales, Carvalho, Azevedo och Ferreira Júnior 

(2015). Ett flertal studier kunde dock inte påvisa någon koppling mellan moderns 

utbildningsnivå och ett tidigt upphörande av helamning (Cox, Binns & Giglia 2015; 

Leone, Sadeck & Paulistana 2012; Olang, Heidarzadeh, Strandvik & Yngves 2012; 

Roig et al. 2010).  

 

Att mödrar arbetade före barnet var sex månader gammalt har visats ha ett samband 

med tidigt upphörande av helamning (Cox, Binns & Giglia 2015; Leone, Sadeck, & 

Paulistana 2012; Vieira et al. 2014). I en av studierna kunde dock inget samband 

identifieras mellan upphörande av helamning och mödrar som rapporterade att de inte 

var tjänstlediga. Däremot kunde mödrarnas socioekonomiska situation ha en svag 

påverkan på risken för upphörande av helamning (Ayton et al. 2015). 

 

Hälsoaspekter hos modern 

 

Mödrar med fetma (BMI ≥ 30) eller undervikt (BMI <18,5), tydde ha en ökad risk för 

tidigt upphörande av helamning. En 29 % ökad risk kunde ses hos mödrarna med fetma 

och en 13% ökad risk hos underviktiga jämfört med normalviktiga (Ayton et al. 2015). 

Att mödrarna hade fetma före graviditeten pekade också på en ökad risk (Cox, Binns & 

Giglia 2015). Vidare visades att regelbunden eller sporadisk rökning hos mödrar hade 

samband med en 20 % ökad risk, för att mödrarna skulle slutat helamma före barnet 

uppnått sex månaders ålder (Ayton et al. 2015). En ökad risk har också setts bland 

mödrar som rökt under graviditeten (Cox, Binns & Giglia 2015). I en av studierna sågs 

även ett samband mellan mödrar med depression den närmsta tiden före, under och efter 

förlossningen och en ökad risk för att tidigt sluta helamma (Ayton et al. 2015). 

 

Moderns attityder till och tidigare erfarenheter av amning 

 

I de fall mödrar hade en mindre positiv syn på amning redovisades ett samband med en 

ökad risk för upphörande av helamning (Cox, Binns & Giglia 2015). I en studie 

beskrevs att den främsta faktorn till tidigt exklusivt amningsstopp var att modern inte 

hade några tidigare amningserfarenheter (Roig et al. 2010). Dock kunde Veira et al. 

(2014) inte påvisa något sådant samband.  Mödrar som hade en mer positiv syn på 

tidigare amningsupplevelser, hade större chans att helamma än de med en mindre 

positiv syn (Roig et al. 2010). Vikten av tidigare amningserfarenheter lyftes också i en 

annan studie. Då modern hade tidigare positiva amningsupplevelser var hon mer trygg 

vid initieringen av amningen. Likaså kunde tidigare negativa upplevelser hjälpa modern 

att förebygga misstag samt lättare hantera amningssvårigheter (Amaral et al. 2015). 

Svårigheter såsom sår på bröstvårtorna (Viera et al. 2014) samt att modern kände smärta 

på grund av skadade bröstvårtor (Amaral et al. 2015), kunde ha en negativ inverkan på 

helamningen. Andra betydande faktorer kunde vara att barnet hade svårt att acceptera 

bröstet eller endast ville amma på det ena (Amaral et al. 2015). Vidare sågs att 
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ytterligare en faktor som hade samband med ett mödrar tidigt slutade att helamma var 

att de inte hade fler än ett barn (Cox, Binns & Giglia 2015; Venancio & Monteira 

2006). Dock kunde inte något sådant samband ses i Vieira et al. (2014). Slutligen 

framkom också att de mödrar som begränsade antalet amningar nattetid hade en 58% 

ökad risk för tidigt upphörande av exklusiv amning (Vieria et al. 2014), medan mödrar 

som ammade sitt barn efter hens behov hade en minskad risk (Cox, Binns & Giglia 

2015).  

 

Moderns upplevelse av otillräcklig mjölkproduktion 

 

Moderns upplevelse av otillräcklig mjölkproduktionen tydde vara den näst största 

faktorn som hade samband med att mödrar slutade helamma före barnet uppnått sex 

månaders ålder (Olang et al. 2012). I de fall mödrarna upplevde att deras 

mjölkproduktion var låg på grund av att brösten inte kändes fyllda, medförde detta en 

känsla av oro och rädsla att inte kunna producerade tillräckligt med mjölk till deras 

barn. Oron hos mödrarna kunde leda till att de gav barnet bröstmjölksersättning istället 

för att söka professionell hjälp. Detta kunde då medföra en sämre mjölkproduktion och 

ett tidigare upphörande av helamning (Amaral et al. 2015). Andra studier har också 

belyst bröstmjölksersättningens negativa inverkan (Olang et al. 2012; Roig et al. 2010). 

Ett samband har setts mellan barn som fått bröstmjölksersättning på sjukhuset och ett 

tidigt avbrott av mödrars exklusiva amning (Roig et al. 2010). En annan faktor som 

tydde vara kopplad till att mödrar slutade helamma var att de i ett tidigt skede 

introducerade annan vätska såsom vatten, te eller fruktjuice (Amaral et al. 2015). 

Ytterligare två hämmande faktorer för mödrars helamning var användning av 

nappflaska (Olang et al. 2012) och att mata sitt barn genom att pumpa ur bröstmjölk 

(Ayton et al. 2015).  

 

Barnets anknytning till modern och användandet av napp 

 

Ett samband mellan faktorer kopplade till barnet och moderns upphörande av helamning 

framkom såsom barnets kön, födelsevikt och ålder. Betydelsen av närhet mellan barn 

och moder, samt nappen som en eventuellt hämmande faktor belystes även. 

 

Betydelsen av närhet 

 

En av anledningarna till att modern slutade att helamma kunde vara på grund av att 

barnet grät mycket (Olang et al. 2012). Då barnet var en pojke sågs även detta ha ett 

samband med att mödrar tidigt upphörde att helamma (Venancio & Monteiro 2006). I 

andra studier kunde däremot inget samband identifieras mellan barnets kön och 

moderns helamning (Cox, Binns & Giglia 2015; Leone, Sadeck & Paulistana 2012; 

Vieira et al. 2014).  En koppling sågs mellan barnets födelsevikt (<3000g) och ett tidigt 

upphörande av mödrars exklusiva amning (Venancio & Monteiro 2006). Detta styrks av 

en annan studie där en högre födelsevikt sågs vara en skyddande faktor för att mödrar 

skulle helamma (Leone, Sadeck & Paulistana 2012). Några sådana samband kunde dock 

inte ses i Roig et al. (2010). Vidare framkom att närheten mellan moder och barn var en 
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skyddsfaktor. Då barnets säng låg bredvid moderns på sjukhuset sågs ett samband med 

en minskad risk för mödrars upphörande av helamning (Cox, Binns & Giglia 2015). 

Betydelsen av närhet mellan moder och barn framkom även i en annan studie. I de fall 

barnet och modern inte hade någon hud- mot hudkontakt vid födseln gav det en 20 % 

ökad risk för avbrott i den exklusiva amningen (Ayton et al. 2015). Slutligen sågs ett 

samband mellan barnets ålder och helamning. Ju äldre barnet var desto högre var risken 

för att modern inte helammade (Leone, Sadeck & Paulistana 2012). 

 

Användning av napp  

 

Flera studier tydde på att då barnet använde napp hade detta samband med ett tidigt 

avbrott av mödrars helamning (Leone, Sadeck & Paulistana 2012; Olang et al. 2012; 

Santos, de Oliveira & Giugliani 2006; Viera et al. 2014). Då barnet använde napp redan 

på sjukhuset kunde Roig et al. (2010) redovisa en högre risk för mödrars tidiga 

upphörande. En annan studie pekade mot att regelbunden nappanvändning hos barnet, 

ökade risken för att barnet skulle sluta helammas före sex månaders ålder med 37 % 

(Ayton et al. 2015). Något oberoende samband mellan användandet av napp och 

exklusiv amning kunde däremot inte ses i Cox, Binns och Giglia (2015).  

 

Betydelsen av amningshandledning och ett gott stöd 

 

Faktorer kopplade till amningshandledning och ett gott stöd identifierades. Här 

framkom bland annat risken med att mödrar inte deltagit i prenatal undervisning samt 

vikten av amningsvägledning från hälso- och sjukvårdspersonal. Vilken typ av sjukvård 

mödrar och barn fått, samt vikten av stöd från familjemedlemmar redovisades också.   

 

Amningshandledning för en lyckad amning  

 

Om modern inte deltagit i prenatal undervisning ökade risken för upphörande av 

exklusiv amning före barnet uppnått sex månaders ålder (Cox, Binns & Giglia 2015). I 

en annan studie framkom att färre än sex prenatala besök hade ett sådant samband 

(Santos, de Oliveira & Giugliani 2006). Dessa resultat stärks i Roig et al. (2010) där 

prenatal undervisning visades vara en skyddande faktor för mödrars helamning. Vieira 

et al. (2014) kunde dock inte se något sådant samband, däremot sågs att mödrar som 

fick vägledning i amningen på BB hade en 20 % lägre risk för att avbryta den exklusiva 

amningen. Då barnmorskan gjorde en amningsobservation i slutet av barnets första 

levnadsmånad hade det en positiv inverkan på mödrars helamning (Santos, de Oliveira 

& Giugliani 2006). Slutligen framkom att andra skyddsfaktorer för mödrars helamning, 

var att modern hade goda kunskaper om amning och dess hälsoeffekter samt stöd från 

sjukvårdspersonal. Upplevelsen av minskat stöd kunde resultera i att mödrarna blev 

osäkra på sig själva och sin tro på att kroppen kunde producera tillräckligt med 

bröstmjölk (Amaral et al. 2015).  
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Tidigt stöd och uppföljning från sjukvården 

 

Vieira et al. (2014) påvisade att barn födda på ett amningsvänligt sjukhus hade 15% 

lägre risk för tidigt upphörande av amning. Några sådana samband kunde däremot inte 

ses i Leone, Sadeck och Paulistana (2012) och Venancio och Monteiro (2006). Dock 

hade det betydelse enligt Venancio och Monteiro (2006) var uppföljningen av barnet 

skedde. Då barnet följdes upp inom privat hälso- och sjukvård gav detta en positiv 

inverkan på helamningen. I Viera et al. (2014) framkom även där att den privata hälso- 

och sjukvården var fördelaktig, då de mödrar som fick offentlig prenatal vård hade en 

34% högre risk för att sluta med exklusiv amning. Ayton et al. (2015) redovisade i sin 

studie att då modern blivit förlöst med kejsarsnitt hade det ett samband med en ökad 

risk för upphörande av helamning. Någon signifikans för detta kunde däremot inte ses i 

Leone, Sadeck och Paulistana (2012), Venancio och Monteiro (2006) eller Vieira et al. 

(2014). Amaral et al. (2015) samt Cox, Binns och Giglia (2015) redovisade att då barnet 

fick vård på en neonatalavdelning efter förlossningen hade detta ett samband med en 

ökad risk för upphörande av helamning före sex månaders ålder. Amaral et al. (2015) 

påvisade att en orsak till detta kunde vara att modern inte var förberedd på händelsen, 

eller att modern inte fick rätt stöd från sjukvårdspersonalen. I Olang et al. (2012) 

framkom ett resultat som skiljer sig från de övriga studierna, där den främsta faktorn 

som hade samband med upphörande av helamning, var till följd av läkarens 

rekommendation. 
 

Stöd från familjemedlemmar  

 

Stödet från familjemedlemmar var betydelsefullt för mödrarnas val av att helamma eller 

inte. De ammande mödrarna sökte ofta stöd hos sin partner eller egna moder för att ta 

sig igenom svårigheter (Amaral et al. 2015). Risken för upphörande av helamning 

ökade med 86 % då partnern föredrog flaskmatning, och 73 % då partnern var likgiltig 

inför matningsmetoden (Ayton et al. 2015). En annan studie tydde också på att negativa 

attityder från fäderna hade en inverkan. Då fäderna var ambivalenta eller föredrog 

flaskmatning ökad risken även här för att mödrarna skulle sluta helamma (Cox, Binns & 

Giglia 2015). Om partnern visade uppskattning vad gäller amningen minskade risken 

för upphörande med 38 % (Vieira et al 2014). Ett annat resultat som redovisades var att 

ett samband kunde ses mellan de mödrar vars mammor som inte hade ammat, och en 

ökad risk för mödrarnas upphörande av helamning (Cox, Binns & Giglia 2015).  

 

DISKUSSION  

  

Resultatdiskussion  

  

Faktorer hos modern   

  

Resultatet tydde på att faktorer hos modern såsom moderns upplevelse av otillräcklig 

mjölkproduktion kunde vara en bidragande faktor till att mödrar slutade helamma sitt 
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barn. I en av studierna framkom att omkring 35 % av de mödrar som tidigt upphörde 

med amningen, angav upplevelsen av otillräcklig mjölkproduktion som den primära 

orsaken (Gatti 2008). Det är vanligt att mödrar är oroliga över att inte ha tillräckligt med 

bröstmjölk. Faktum är dock att det endast är få kvinnor som har en otillräcklig 

mjölkproduktion (Berglund 2015e). Det är viktigt att distriktssköterskan stärker 

mammans tillit till sin förmåga att amma och producera bröstmjölk (Berglund 2015b). 

Då självkänsla och en inre mognad uppstår kan trygghet främjas. Trygghet är ett viktigt 

fenomen i relation till hälsa. När upplevelsen av trygghet väl uppstått kan även behov 

som positiv självuppfattning och självförverkligande tillgodoses (Dalhberg & Segesten 

2010, ss. 83–85).   

  

I resultatet framkom faktorer såsom moderns ålder, utbildningsnivå och tidigare 

amningserfarenheter. Andra faktorer som undersöktes var många hur barn modern hade 

samt om hon arbetade före barnet uppnått sex månaders ålder. Då studierna visade på 

motsägelsefulla resultat anses dessa undersökta faktorer sakna stark evidens. Dessutom 

anses det resultat som tydde på ett samband mellan att mödrar arbetade före barnet 

var sex månader gammalt och en upphörd helamning, inte vara fullt överförbart på det 

svenska samhället. Detta då föräldrar i Sverige har rätt till föräldraledighet och vanligen 

inte behöver arbeta innan barnet uppnår sex månaders ålder.  

  

Barnets anknytning till modern och användandet av napp   

  

I den andra huvudkategorin framkom betydelsen av närhet mellan mor och barn. 

Resultatet tydde på att då barn och moder fick vara nära varandra var det en skyddande 

faktor. Detta genom att de hade hud- mot hudkontakt i anslutning till förlossningen, 

men också genom att barnets säng var placerat bredvid moderns då de vistades på 

sjukhuset. Fyndet av att hud- mot hudkontakt mellan mor och barn hade en positiv 

inverkan på helamning förstärks i litteraturöversikten av Moore, Anderson, Bergman 

och Medley (2016). Likväl belyser de tio amningsfrämjade kriterierna vikten av att 

barnet tidigast möjligt efter förlossningen får ligga hud mot hud hos modern 

(Socialstyrelsen 2014). Betydelsen av närhet mellan mor och barn har även 

uppmärksammats i en annan studie. Denna pekade på att då barnet kände trygghet hos 

sin moder, gav det goda förutsättningar för att modern skulle kunna etablera en 

helamning (Schardosim & Cechim 2012). Beröring är ett viktigt begrepp kopplat till 

trygghet (Fredriksson 2017 s. 419). Då barnet får ligga hud mot hud med sin moder 

efter förlossningen interagerar barnet snabbare med modern och blir även lugnare 

(Berglund 2015d).  Tryggheten kan även bidra till hälsa då det är en del av upplevelsen 

av välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 83). Att barnet läggs på moderns bröst 

efter förlossningen kan även främja anknytningen mellan mor och barn. Denna 

anknytning blir också barnets första steg mot hälsa (Folcker- Sundell & Andersson 

2003, ss. 26–27).     

  

Resultatet tydde på att då barnet använde napp ökade risken till att mödrar tidigt slutade 

helamma, då sex av de inkluderade studierna kunde visa på det. Litteraturöversikten av 

Buccini, Pérez- Escamilla, Paulino, Araújo och Venancio (2017) stödjer och stärker 

trovärdigheten av det beskrivna fyndet. Detta då de identifierade ett samband mellan 

nappanvändande hos barnen och att mödrarna slutade helamma. I denna 
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litteraturöversikt kunde dock Cox, Binns och Giglia (2015) inte påvisa något sådant 

samband. Däremot kunde de se att de mödrar vars barn fått använda napp innan fyra-

månaders ålder, hade en 67 % ökad risk till att ha slutat med amningen före barnet 

uppnått 12-månaders ålder. Detta antyder att nappanvändandet kan vara en hämmande 

faktor.    

  

Att inte ge barnet napp pekade på en ökad chans till helamning.  Något värt att lyfta är 

dock att Socialstyrelsens version över de tio amningsfrämjande kriterierna, skiljer sig 

från WHO:s rekommendation beträffande nappanvändning. Enligt WHO avråds napp- 

och dinappanvändning till barn, på grund av dess negativa påverkan på amningen. I den 

svenska versionen avråds detta endast i samband med amningsproblem under de första 

en till två levnadsveckorna. Anledningen är att nappanvändning har visats sig kunna 

minska risken för plötslig spädbarnsdöd (Socialstyrelsen 2017). Samtidigt bör 

uppmärksammas att amning tyder på en minskad risk för plötslig spädbarnsdöd genom 

dess skyddande effekt mot diarréer och lunginflammationer (WHO 2017a). Att 

amningen har positiva hälsoeffekter hos barnet finns beskrivet i omfattande litteratur 

(Hansstein 2016; Livsmedelsverket 2017; Moss & Yeaton 2014; UNICEF 2015; 

Victora et al. 2016; WHO 2017a). Begreppet hälsa utifrån Erikssons definition 

inbegriper människans tillstånd av sundhet och friskhet och upplevelse av 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2015, ss. 48–49; Wiklund Gustin 2003, ss. 79–

80).  En exklusiv amning under barnets första sex levnadsmånader skulle kunna bidra 

till att aspekterna av sundhet, friskhet och välbefinnande i begreppet hälsa uppfylls.  

Sundhet genom att bröstmjölken innehåller alla nödvändiga näringsämnen och den 

energi ett barn behöver under sina sex första levnadsmånader (Livsmedelsverket 2017; 

UNICEF 2015; WHO 2017a). Friskhet genom dess fysiska hälsoeffekter. Slutligen kan 

amningen bland annat inge ett lugn och trygghet hos barnet, och underlätta dess 

anknytning till modern (Dubrowski 2007; Hubbard & Gattman 2017) och därmed kan 

aspekten av välbefinnande i begreppet hälsa främjas.   

  

Ett samband har setts mellan barnets kön, födelsevikt och att mödrar tidigt slutat 

att helamma. Dessa fynd anses sakna stark evidens då studierna visat på resultat vilka 

talat emot varandra.  

  

Betydelsen av amningshandledning och ett gott stöd  

   

Under den tredje huvudkategorin framkom betydelsen av amningshandledning och ett 

gott stöd. Resultatet pekade mot att prenatal undervisning samt stöd och 

amningshandledning från hälso- och sjukvårdspersonal var viktigt, för att förebygga ett 

tidigt upphörande av helamning. Fyndet vad gäller betydelsen av att mödrar medverkar i 

prenatal undervisning förstärks i studien av Semenic, Loiselle och Gottlieb (2008). 

Vidare tyder en annan studie på att ett tidigt professionellt amningsstöd efter 

förlossningen och veckovisa telefonuppföljningar, har visats öka helamningsfrekvensen. 

Likaså har det setts ge en dubbelt så hög chans att mödrar helammar när barnet är en 

månad gammalt (Fu et al. 2014). Detta stärker ytterligare resultatets trovärdighet 

beträffande vikten av stödinsatser från hälso- och sjukvårdspersonal.    
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För att distriktssköterskan ska kunna ge modern en god amningsvägledning och stöd 

kan det tänkas vara grundläggande att en vårdande relation skapas. Detta kan 

distriktssköterskan uppnå genom att ha ett öppet och följsamt förhållningssätt, samtidigt 

som hen är nyfiken och försöker förstå modern. Ett professionellt engagemang krävs 

och att modern är i fullt fokus. Genom att uppmärksamma moderns berättelse kan 

distriktssköterskan hjälpa henne och tillgodose hennes behov av stöttning och kunskap 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 183–185). För att den vårdande relationen ska kunna 

formas kan även modern behöva visa sitt behov av stöd i den mellanmänskliga 

kontakten (Kasén 2017, s. 109). Då en vårdande relation utvecklas samtidigt som 

vårdande möten uppstår, kan modern stärkas i att utföra framsteg på egen hand (Ahrman 

2015, ss. 190–191).    

  

En av studierna visade att risken för tidigt upphörande av helamning minskade då 

modern fött på ett amningsvänligt sjukhus. De andra två studierna kunde dock inte 

påvisa något sådant samband. Då det förvånansvärt endast var tre av de nio inkluderade 

studierna som undersökte denna faktor, är det svårt att dra några slutsatser kring detta. 

Däremot belyser de amningsfrämjande kriterierna vikten av att mödrar ammar efter 

barnets behov, att inte ge barnet annan föda än bröstmjölk samt betydelsen av hud- mot 

hudkontakt i anslutning till förlossningen. Vidare belyses även i dessa risken med att 

barnet använder napp samt vikten av amningshandledning från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen 2014). Därmed stödjer denna litteraturöversikts fynd 

många av de amningsfrämjande kriterierna.    

  

Betydelsen av stöd från familjemedlemmar för mödrars val av att helamma framkom 

också. Resultatet tydde på att då modern fick ett gott stöd och uppskattning från sin 

partner minskade risken för att modern skulle sluta helamma. Tidigare studier stärker 

detta fynd. Cernandes, Noceda, Barrera, Martinez och Garsd (2003) redovisade att 

frekvensen av mödrar som helammade vid sex månaders ålder, var betydligt högre 

bland de kvinnor som hade ett gott eller väldigt gott stöd från familjen. Studien av Bai, 

Middlestadt, Peng och Fly (2009) stödjer ytterligare resultatet genom att belysa den 

positiva effekt ett gott stöd från närstående hade på att modern helammade. Liksom 

tidigare beskrivet kan partnern ofta få en känsla av utanförskap, vilket kan påverka både 

moderns anknytning till barnet men också anknytningen mellan partnern och barnet 

(Folcker-Sundell & Andersson 2003, s. 33).  Det är viktigt att distriktssköterskan är 

medveten om att även partnern behöver höra att hen är viktig och betydelsefull 

(Berglund 2015c).  Genom att distriktssköterskan får partnern att känna delaktighet och 

sammanhang i situationen kan även hen uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 

77).   

  

I resultatet framkom ett samband mellan att modern förlösts med kejsarsnitt och 

ett tidigt upphörande av helamning. Resultatet saknar stark evidens då studierna visat på 

motsägelsefulla resultat.   

  

Metoddiskussion   

  

En systematisk litteraturöversikt med deskriptiv ansats har genomförts. 

Litteraturöversiktens utformande har utgått från fyra övergripande steg vilka består av 
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val av relevant forskningsfråga, val av litteratur, en kritisk kvalitetsgranskning av 

litteratur samt att dra slutsatser (Kristensson 2014, s. 151). Litteraturöversikten har 

präglats av ett strukturerat och systematiskt arbetssätt då en hög trovärdighet och 

tillförlitlighet eftersträvades. Flera olika databaser användes för att få ett så brett 

underlag som möjligt. Inklusions- samt exklusionskriterierna utformades för att 

avgränsa sökningarna mot syftet. Urvalskriterierna samt sökvägar och sökord 

dokumenterades och redovisades noggrant i tabeller. Detta gjordes för att skapa 

tydlighet, systematik och för att läsaren lättare ska förstå hur beslut kring valet av 

artiklar tagits. För att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet var en av 

inklusionskriterierna att översiktens inkluderade artiklar skulle vara Peer Reviewed. Det 

innebär att en sakkunnig granskning har gjorts av forskare som är kunniga inom aktuellt 

forskningsfält (Vetenskapsrådet 2011). En av artiklarna som inkluderades var skriven år 

2006 men publicerades år 2007 och därför kunde även denna inkluderas. De sökord som 

användes valdes utifrån syftet. För att databaserna skulle känna igen sökorden användes 

indexord såsom MeSH-termer, CINAHL-headings samt fritextsökningar som sedan 

kombinerades med hjälp av Boolelska termer.    

  

Ett helikopterperspektiv anlades genom att samtliga titlar i sökträffarna lästes igenom 

och därefter relevanta abstrakt. Detta präglades av ett öppet förhållningssätt. För att 

kunna göra ett slutgiltigt val av inkluderade artiklar lästes de först igenom ett flertal 

gånger. Därefter fördes en diskussion och jämförelse av artiklarnas resultat. I 

granskningen av artiklarnas kvalitet användes en granskningsmall avsedd för både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar, vilket sågs som en fördel för att få ett likvärdigt 

analysarbete bland de olika metoderna. Detta systematiska arbetssätt synliggör 

ytterligare studiens trovärdighet och tillförlitlighet.    

  

Då analysprocessen dokumenteras i en tabell, ökar studiens tillförlitlighet men också 

tolkningsprocessens transparens (Kristensson 2014, s. 125). Därför gjordes också en 

översiktstabell över samtliga inkluderade studier. En integrativ analys genomfördes 

såsom det beskrivs i Kristensson (2014, s. 174). För att finna likheter och skillnader i 

resultaten initierades analysen med en genomläsning av samtliga inkluderade artiklar. 

Utifrån det identifierades huvudkategorier samt underkategorier som redovisades i en 

tabell för att skapa tydlighet.    

  

Studier från länder med mellan- eller lågt HDI-värde (Human Development Index) 

enligt United nation development programme (2017) exkluderades. Detta för att 

undvika allt för stora socioekonomiska skillnader mellan länderna. Därmed kunde 

litteraturöversiktens utfall blivit ett annat om även dessa länder inkluderats. De 

inkluderade studierna har genomförts i olika delar av världen. Förhållanden i dessa 

länder såsom ekonomisk standard samt kulturell kontext kan åtskiljas från det som råder 

i Sverige. Det gör att översiktens överförbarhet samt giltighet inte går att uppnå i alla 

resultatfynd, vilket kan ses som en svaghet. Författarna hade önskat att artiklar från 

Sverige eller Norden hade inkluderats för att stärka studiens överförbarhet.  Dock kan 

fynden vad gäller moderns upplevda otillräckliga mjölkproduktion, att nappanvändning 

hos barnet kan vara en hämmande faktor, vikten av amningsvägledning samt betydelsen 

av närhet mellan mor och barn tänkas vara överförbara i olika kulturer. Ytterligare en 

svaghet som bör uppmärksammas är att endast nio studier kunde inkluderas i den 

systematiska litteraturöversiktens resultat. Detta har författarna i efterhand reflekterat 
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över och kommit fram till hade kunnat undvikas. Då genom att ändra syftet, göra en 

sekundärsökning alternativt att omformulera några av urvalskriterierna. Med fler studier 

och då framförallt kvalitativa artiklar hade ett mer nyansrikt och djupgående resultat 

kunnat framgå. En större mängd inkluderade artiklar hade i sin tur också kunnat öka 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. En av den systematiska litteraturöversiktens 

styrkor är den transparens som visas i det systematiska tillvägagångssättet. Andra 

styrkor är den objektivitet och sanningsenlighet som eftersträvats under hela 

arbetsprocessen, vilket också främjat den systematiska litteraturöversiktens trovärdighet 

och tillförlitlighet.     

  

Slutsatser och implikationer för vårdandet   

  

Följande slutsatser har identifierats utifrån den systematiska litteraturöversiktens fynd 

vilka kan ha betydelse för distriktssköterskans vård i mötet med familjen:     

  

- En vårdande relation är grunden för att kunna ge en god amningsvägledning och 

ett gott stöd.   

- För att inge trygghet är det viktigt att stärka moderns tilltro till sig själv och sin 

förmåga att amma och producera bröstmjölk.   

- Det är viktigt att uppmuntra modern till närhet med sitt barn för att främja 

anknytningen och på så sätt även helamningen.    

- Det är av stor vikt att partnern ses som betydelsefull och känner delaktighet då 

hen är ett viktigt stöd för modern i hennes amning.   

  

Dessa implikationer bedöms viktiga för att främja en god hälsa hos barn och moder. 

Amning är både ekonomiskt och miljömässigt att föredra vilket gör fynden i denna 

översikt betydelsefulla för att också främja en hållbar samhällsutveckling. Tillgänglig 

litteratur tyder på att kunskap finns kring amningens hälsoeffekter samt vilka faktorer 

som främjar amning. Trots detta är det en låg andel mödrar som helammar sitt barn fram 

till sex månaders ålder. Det hade därmed varit intressant att undersöka huruvida 

distriktssköterskan upplever att hen, genom sin profession, fått tillräckligt med kunskap 

för att kunna ge en adekvat amningsvägledning. På basen av resultatet av denna 

systematiska litteraturöversikt hade det varit intressant att göra en större empirisk studie 

där mödrars upplevelser av amningssvårigheter undersöktes.    
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Tidskrift: BIRTH  
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som har samband med 

upphörande av exklusiv 

amning före 6 månaders 

ålder, där variabler som 
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uppmärksammas 
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och farföräldrars 

inflytande, amningsteknik 

och såriga bröstvårtor. 

Kvantitativ  

Prospektiv studie 

Enkäter 

 

220 mamma-barnpar som 

följts upp vid fem 

tillfällen under sex 
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exklusivt amma sitt barn 
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än 20 år, att de hade gjort 

färre än sex besök innan 

förlossningen, 

användning av napp första 

månaden eller att inte ha 

en tillräcklig 

mjölkproduktion. 
  
 

Diskussion kring mammans 

ålder och om även 

morföräldrar har en inverkan 

på amningen. Även 

diskussion kring napp och om 

den kan ha en direkt inverkan 

på amningsstoppet eller om 

det ändå skulle vara svårt att 

amma. Det diskuterades även 

kring om dåligt stöd och brist 

på information kan vara orsak 

till amningsstopp istället för 

dålig mjölkproduktion. 

Slutsatserna var att studien 

kan hjälpa till att hitta de 

mammor som har risk för att 

sluta amma för tidigt samt att 

information bör ges mer 

intensivt till unga mödrar. 
Titel: Individual and 

contextual determinants 

of exclusive breast-

feeding in São Paulo, 

Brazil: a multilevel 

analysis 
Författare: Venancio, S. 

et al. 

Tidskrift: Public Health 
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Publicerades: 2007 

Att identifiera 

individuella och 

kontextuella faktorer som 
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sex månaders ålder. 
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Prospektiv studie med 
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34 345 mamma-barnpar 

deltog i studien. Barnen 

var under sex månader. 

 

(n= 34 345) 

Resultatet visade att det 

var större chans att 

mamman exklusivt 

ammar om hon hade en 

högre utbildning, var 

mellan 25–29 år, har barn 

tidigare, barnet var en 

flicka, födelsevikt över 

3000 gram, följts upp 

inom den privata 

hälsovården eller hade 

varit på 4–5 

Diskussion skedde kring att 

mammor som hade gått i 

skolan i tre år eller mindre 

ammade cirka en månad och 

de mammor som gått i skolan 

i 12 år eller längre ammade 

en längre tid. Resultatet 

skiljde sig en del från de 

olika delarna i landet vilket 

förde diskussion om att en 

större studie bör göras i en 

annan kulturell kontext. De 
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informationsmöten om 

amning innan initieringen 

av amning. 

slutsatser som drogs var att 

amningsinformation innan 

amning samt uppföljningar 

och stöttning hade positiva 

effekter på 

helamningsfrekvensen. 

Titel: Factors associated 

to breastfeeding cessation 

before 6 months. 

Författare: Roig, A. et al. 

Tidskrift: Rev. Latino-

Am. Enfermagem 

Publicerades:2010 

Att identifiera 

bestämningsfaktorer för 

upphörande av exklusiv 

amning och delamning 

före 6 månaders ålder. 

Kvantitativ 

uppföljningsstudie 

 

248 mamma-barnpar 

följdes upp vid tre 

tillfällen innan barnet var 

sex månader. 

 

(n=248) 

Resultatet visade att den 

största risken för att sluta 

exklusivt amma var att 

inte ha ammat ett barn 

tidigare. Om mamman var 

med i någon form av 

utbildning inför amning 

gav det positiva effekter. 

Mammor med lägre 

utbildning slutade att 

amma tidigare än de 

andra mammorna. 

Användning av napp hade 

också negativa effekter.  

Diskussion kring att mer 

forskning krävs kring 

sambandet med exklusiv 

amning och mammans 

tidigare erfarenheter av 

amning. Diskussion kring om 

det är napp som gör att 

amningen upphör eller om 

det egentligen är andra 

amningssvårigheter. 

Slutsatsen var att personal 

bör ta tillvara på om 

mamman haft tidigare 

erfarenheter av amning samt 

att ge adekvat information till 

alla och främst till de  

mammor med lägre 

utbildning. 

Titel: Risk factors 

associated to weaning 

from breastfeeding until 

six months of age in São 

Paulo city 

Författare: Leone, C. et 

al. 

Tidskrift: Rev. Paul 

Pediatric 

Publicerades: 2012  

Att utvärdera riskfaktorer 

som har samband med 

upphörande av helamning 

bland barn ≤ 6 månaders 

ålder i São Paulo. 

Kvantitativ 

Observations  

tvärsnittsstudie 

Enkäter till mammor 

Två grupper undersöktes, 

en grupp som exklusivt 

ammade (n=275) och en 

som inte gjorde det 

(n=429). 

Totalt (n=704) 

 

 

Faktorer associerade med 

frånvaro av exklusiv 

amning under de första 

sex levnadsmånaderna var 

nappanvändande under de 

föregående 24 timmarna, 

mödrar som återvänt till 

jobbet samt en högre 

spädbarnsålder i dagar.  

 

Denna studies resultat 

inkluderade en högre andel 

mödrar över 20 års åldern 

samt en högre andel med 

gymnasial- eller 

eftergymnasial utbildning. 

Det är möjligt att 

urvalsmetoden av dessa 

mödrar som denna studie 

använt sig av resulterat i ett 

urval av kvinnor med dessa 

egenskaper. Associeringen 
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mellan nappanvändning och 

frånvaro av exklusiv amning 

som upptäcktes i denna studie 

är inte tillräckliga för att 

anses vara definitiva då man i 

denna studie endast frågade 

om nappanvändandet under 

de senaste 24 timmarna. 

Titel: Reasons given by 

mothers for discontinuing 

breastfeeding in Iran 

Författare: Olang, B. et al. 

Tidskrift: International 

breastfeeding journal 

Publicerades: 2012 

Att undersöka varför 

mödrar slutar med 

exklusiv amning. 

Kvantitativ 

Retrospektiv studie 

Enkäter 

Statistiska analyser 

 

63 071 mödrar i Iran 

delades i 2 grupper. I 

grupp med barn yngre än 

6 månader och 1 grupp 

med barn efter 6 månader 

till 24 månaders ålder. 

(n= 63 071) Barn under 

sex månader (n=8 434)  

barn över sex månader 

(n=52 637) 

5,3% av barnen hade 

slutat att ammas vid 6 

månaders ålder. De två 

främsta orsakerna till att 

de slutades amma tidigt 

var antingen 

rekommendation från 

läkare eller för liten 

mjölkproduktion. 

Användning av napp hade 

också ett samband med att 

sluta amma tidigt. 

Mammas ålder eller 

utbildning hade inte 

inverkan på 

amningsperioden.  

Diskussion kring om det 

verkligen var en 

rekommendation från läkare 

eller om det är mer socialt 

acceptabelt att säga så än att 

det är mammans egna beslut 

att sluta amma. 

Titel: Duration of 

exclusive breastfeeding in 

a Brazilian population: 

new determinants in a 

cohort study 

Författare: Vieria, T. et al. 

Tidskrift: BMC 

Pregnancy and childbirth 

Publicerades: 2014 

Att identifiera de faktorer 

som har samband med 

upphörande av exklusiv 

amning i en kommun i 

nordöstra Brasilien, där 

man även inkluderat 

variabler som i tidigare 

litteratur fått lite eller 

ingen uppmärksamhet. 

Kvantitativ kohortstudie 

 

Statistiska analyser 

 

1344 mamma-barnpar 

som följts under en 6-

månadersperiod. 

 

(n=1344) 

Nio variabler visades vara 

associerade med tidigt 

upphörande av exklusiv 

amning före 6 månaders 

ålder. Dessa var; att 

begränsa antalet amningar 

nattetid, skadade 

bröstvårtor, låg 

utbildningsnivå bland 

mödrarna, mödrar som 

jobbade utanför hemmet, 

användandet av napp samt 

Diskussion kring att exklusivt 

amma sitt barn utifrån barnets 

önskan nattetid kan orsaka 

fysisk utmattning hos 

mödrarna, särskilt hos de som 

saknar stöd. Därtill kan 

begränsningen av antalet 

nattliga amningstillfällen vara 

en indikator på 

amningssvårigheter eller 

också en önskan av modern 

att avvänja barnet. De 
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mödrar som fick offentlig 

prenatal vård i jämförelse 

med de som fick privat 

vård. Risken för 

upphörande av exklusiv 

amning minskade om 

partnern visade 

uppskattning vad gäller 

amningen, om 

mödrar fick vägledning i 

amningen på BB, eller om 

barnet var fött på ett 

sjukhus anslutet till Baby 

Friendly Hospital 

Initiative. 

 

diskuterade också att skadade 

bröstvårtor i en annan 

brasiliansk studie inte visats 

ha någon betydelse för 

varaktigheten av exklusiv 

amning men att 

metodologiska skillnader i 

studiernas kan vara orsaken 

till dessa skillnader. Vidare 

diskuterades att mödrarna 

som fick offentlig prenatal 

vård hade en ökad risk för 

avbrott av den exklusiva 

amningen, vilket kräver att 

den offentliga mödravården 

behöver ses över av hälso- 

och sjukvårdspolitiska 

beslutsfattare, dock drog 

mödrarna nytta av att 

använda sig av sjukhus 

anslutna till Baby-Friendly 

Hopsital Initiative. 

Titel: Factors that 

influence the interruption 

of exclusive breastfeeding 

in nursing mothers 

Författare: Amaral, L. et 

al. 

Tidskrift: Revista Gaúcha 

de Enfermagem. 

Publicerades: 2015 

Att identifiera faktorer 

som kan ha inlyftande på 

att ammande mammor 

slutar att exklusivt amma 

under de första sex 

månaderna av spädbarnets 

liv. 

Beskrivande, 

undersökande kvalitativ 

forskning med 

semistrukturerade 

intervjuer med mammor. 

 

(n=14) 

Resultatet delas in i tre 

kategorier: Mammans 

kunskap om amning, 

Förutsägbara faktorer som 

kunde avsluta exklusiv 

amning och mammans 

erfarenheter i 

amningsprocessen. Första 

kategorin redovisade att 

mammans kunskapsnivå 

hade en direkt inverkan 

på attityden till amning. 

Andra kategorin delades 

upp i fem subkategorier: 

Diskussion kring att all 

vårdpersonal som arbetar 

med mammor och barn, både 

före förlossning samt efter 

förlossning borde ha extra 

utbildning i hur de ska 

uppmuntra och utbilda 

mammor till att amma en 

längre tid. Slutsatser kring att 

den främsta orsaken till att 

mammorna slutade att 

exklusivt amma var okunskap 

och då speciellt kring 

effekterna av anknytning och 
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misstro till 

mjölkproduktion, 

svårigheter med att 

acceptera bröstet, 

övervägande dock inte 

exklusiv amning, 

komplikation efter 

förlossning, besvär med 

brösten. Sista och tredje 

kategorin redovisade att 

de mammor som 

upplevde amningen som 

något positivt hade lättare 

att ta sig an lärdomar från 

egna erfarenheter, 

människor runt dem, 

media och vårdpersonal. 

Sedan redovisades hur 

mammorna hanterade 

negativa upplevelser och 

svårigheter under 

amningen och betydelsen 

av stöd runt omkring sig.  

den minskade risken för 

blödning efter förlossningen. 

Titel: Cumulative risks 

and cessation of exclusive 

breastfeeding: Australian 

cross-sectional survey 

Författare: Ayton, J. et al. 

Tidskrift: Arch dis child. 

Publicerades: 2015 

Att uppskatta 

förekomsten av 

upphörande av helamning 

varje månad upp till 6 

månader och 

dokumentera 

nyckelfaktorer och risker 

associerade med 

upphörande av helamning 

för barn i åldern 0 till 6 

månader. 

Kvantitativ   

En sekundäranalys har 

gjorts av ett nationellt 

representativt urval av 22 

202 mamma-barnpar från 

databasen ANIFS 

tvärsnittsundersökning. 

Statistiska analyser 

(n=22 202) 

 

49% av mödrarna hade 

upphört med exklusiv 

amning vid två månaders 

ålder och 78% vid fyra 

månaders ålder. Risken 

ökade då partnern 

föredrog flaskmatning 

och då partnern var 

likgiltig inför 

matningsmetoden. Fetma, 

undervikt och rökning 

bland mödrarna, ingen 

hud- mot hudkontakt 

Att inte vara tjänstledighet 

var inte associerat med 

upphörandet av exklusiv 

amning. Det är dock möjligt 

att variabeln som användes 

för att undersöka mödrarnas 

anställning inte var 

tillräckligt känslig för att 

fånga mödrarnas faktiska 

anställningsstatus, detta då 

andra studier visat ett starkt 

samband vad gäller att återgå 

till heltidsarbete och 
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mellan barnet och modern 

vid födseln, lägre 

utbildning, perinatal 

depression, yngre mödrar, 

kejsarsnitt, regelbunden 

matning med pumpning 

ökade också risken. 

Socioekonomiskt status 

hade endast en svag 

påverkan på risken för 

upphörande av exklusiv 

amning 

 

reducerad amning.  

Resultatet av denna studie 

uppvisade en betydligt 

mindre associering mellan 

socioekonomiskt status och 

upphörande av exklusiv 

amning än vad som 

förväntats utifrån tidigare 

vetskap. Dessa fynd 

diskuterade författarna tolkas 

med försiktighet, då man 

anser att den metod som 

använts för att mäta denna 

variabel inte kan visa eller 

förklara komplexiteten eller 

styrkan i sambandet mellan 

upphörande av exklusiv 

amning och låg 

socioekonomiskt status. 
Tidigt upphörande av amning 

verkar vara ett symptom av 

en rad samlade faktorer, 

många av vilka ligger utanför 

moderns kontroll såsom 

partnerns preferenser, 

förlossningsmetod, 

socioekonomiskt status, ålder 

och perinatal depression.  
 

Titel: Predictors of 

breastfeeding duration for 

rural women in a high-

income country: evidence 

from a cohort study. 

Författare: Cox, K. et al. 

Tidskrift: Acta Pediatrica 

Att undersöka 

förekomsten av hel- och 

delamning vid sex- och 

tolv månaders ålder i 

landsbygdsområdena i 

västra Australien, samt att 

identifiera faktorer som 

Kvantitativ kohortstudie 

 

Enkäter  

 

427 mammor som fick 

svara på frågor vid 

utskrivning, efter 4, 6 och 

Risken för upphörande av 

exklusiv amning före sex 

månaders ålder ökade i de 

fall mödrar hade fetma 

före graviditeten, rökte 

under graviditeten, hade 

en mindre positiv syn på 

Man diskuterade bland annat 

att då rökning bland mödrar 

tenderar att vara 

underrapporterat kan dess 

påverkan på amningen vara 

ännu större än vad som 

påvisats i dessa resultat. 
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Publicerades: 2015 påverkar varaktigheten av 

hel- och delamning upp 

till sex- och tolv 

månaders ålder. 

12 månader. 

 

(n=427) 

amning, återvände till 

arbetet före barnet var sex 

månader. Detsamma 

gällde om papporna hade 

negativa attityder vad 

gäller amning, om 

mödrarna inte hade fler än 

ett barn, om mödrarnas 

mammor inte hade 

ammat, om spädbarnet 

hade blivit intaget till 

neonatal specialistvård 

eller om modern inte 

deltagit i undervisning 

före förlossningen. Att 

barnets säng ligger 

bredvid moderns säng på 

sjukhuset samt att modern 

ammar sitt barn efter hens 

behov var associerat med 

en minskad risk för 

upphörande av exklusiv 

amning. Någon koppling 

mellan nappanvändande 

kunde ej ses i denna 

åldersgrupp. 

 

 

Man diskuterade också 

fördelarna av att öka 

amningskunskaperna hos 

både pappor och mormödrar 

för att utveckla gynnsamma 

amningsattityder. 
Även om man inte kunde se 

en oberoende associering 

mellan användandet av napp 

och varaktigheten av exklusiv 

amning upp till sex månader 

sågs att de spädbarn som fått 

napp innan fyra-månaders 

ålder hade en 67% ökad risk 

att ha slutat med amningen 

före 12-månaders ålder, 

därmed bör man fortsätta 

stödja BFHI:s principer och 

avråda från napp innan en 

etablerad amning råder.  
 

 

 


