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Sammanfattning    

Amning väcker ofta starka känslor och har förändrats genom tiderna. Från att ha varit 

något naturligt blev amningen omgärdad av regler på 1800-talet. Reglerna gjorde 

amningen svår att upprätthålla vilket ledde till att synen på amning förändrades till 

något besvärligt. Antalet ammande kvinnor sjönk som en följd av detta. Amning har 

flera positiva hälsoeffekter för både kvinnor och barn och forskare hittar fortlöpande 

nya positiva effekter. Eftersom amning är fördelaktigt men amningsfrekvensen 

fortfarande inte är optimal pågår det mycket amningsfrämjande arbete i världen idag, 

framförallt av WHO och UNICEF. Vårdpersonalens roll har förändrats och det är nu 

viktigt att stärka kvinnans självförtroende i amning. Amningsinformationen bör starta 

tidigt i graviditeten och anpassas efter kvinnans behov. Vi har med denna uppsats velat 

belysa hur kvinnor erfar information och stöd vid amning. För att få en ökad förståelse 

för detta valde vi att göra en litteraturstudie där vi analyserade kvalitativa studier. Vår 

analys resulterade i fyra teman under information och fyra teman under stöd. Av 

studierna framkom att det är viktigt för personalen att ta sig tid med kvinnorna och ge 

enhetlig information för att skapa trygghet. Många av kvinnorna tyckte att den 

förberedande informationen om amning skönmålades och att deras förväntningar sedan 

inte stämde med verkligheten. Kvinnans självförtroende i amning stärktes om 

vårdpersonalen uppmuntrade och bekräftade henne. Även närståendes stöd påverkar 

amning positivt. I diskussionen lyfter vi fram hur vårdpersonalens information och stöd 

påverkar kvinnans amning och upplevelser. Studierna identifierar brister som motverkar 

amning, brister som vi anser att det redan finns kunskap om för att kunna undvika. Vad 

är det som gör att de inte tillämpas fullt ut? 

 

Nyckelord: Amning, kvinnor, upplevelse, information och stöd.  

 

 

 

 

 

Uppsatsens titel: Kvinnors upplevelser av stöd och information vid amning 

“…try, try everyday…and you will succeed” 

 

Författare: Melinda Aspelin och Maria Simonsson 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Fristående kurs 

 

Handledare:  Margareta Fredman 

 

Examinator:  Helen Elden 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ................................................................................................................... 1 

BAKGRUND .................................................................................................................... 1 

Då och Nu ................................................................................................................................ 2 

Information och Stöd .............................................................................................................. 5 

Bröstmjölkens hälsobefrämjande roll ................................................................................... 8 

Synen på amning idag ............................................................................................................. 9 

Amningsbefrämjande arbete idag ......................................................................................... 9 

PROBLEMFORMULERING ....................................................................................... 10 

SYFTE ............................................................................................................................ 10 

METOD .......................................................................................................................... 10 

Litteratursökning .................................................................................................................. 10 

Analys ..................................................................................................................................... 12 

RESULTAT .................................................................................................................... 13 

Information............................................................................................................................ 13 
Information som gavs under graviditeten skönmålade amning ......................................................... 13 
Praktisk hjälp och uppmuntran från personalen på BB är viktigt ..................................................... 14 
Motstridig och bristande information  skapar osäkerhet ................................................................... 15 
Att ha sett väninnor eller andra kvinnor amma kunde upplevas positivt men också kravfyllt .......... 16 

Stöd ......................................................................................................................................... 17 
Kvinnorna önskade kontinuitet av personalen .................................................................................. 17 
Kvinnorna önskade att råd, uppmuntran och praktisk hjälp gavs på ett individualiserat och 

personligt sätt .................................................................................................................................... 19 
Kvinnorna önskade att vårdpersonalen skulle stärka deras förmåga att vara mammor och att kunna 

amma................................................................................................................................................. 20 
Närstående och omgivningens stöd var viktigt för kvinnornas tro på sin förmåga att kunna amma . 21 

DISKUSSION ................................................................................................................ 23 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 23 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 24 
Slutsats .............................................................................................................................................. 26 
Praktiska implikationer: .................................................................................................................... 27 

REFERENSER .............................................................................................................. 28 

BILAGOR ...................................................................................................................... 30 

Bilaga 1. De 10 stegen ........................................................................................................... 30 

Bilaga 2. Granskningsmall ................................................................................................... 31 

Bilaga 3. Översikt av analyserade studier .......................................................................... 34 



 1 

INLEDNING 

Med tanke på den specialistutbildning som barnmorska respektive barnsjuksköterska vi 

har tänkt oss men även som informationstörstande föräldrar med egna erfarenheter vad 

gäller amning fann vi ett gemensamt intresse i amningens problematik. Vi ville därför 

försöka se på hur mammor erfar sin amningssituation. Synen på amning och rutinerna 

runt den har skiftat genom tiderna och det har även synen på kvinnans bröst. Detta är 

något som avspeglas i statistiken som pendlat vad det gäller amningsfrekvensen, och 

som på senare år åter igen varit på nedåtgående. De fördelaktiga hälsoeffekter amning 

bär med sig är välkända, ändå är det många kvinnor som inte ammar sina barn. Många 

föräldrar idag är mycket medvetna och söker själva information på internet, böcker, 

tidsskrifter med mera, för att deras barn ska få den bästa tänkbara start i livet. Det är 

viktigt att information och förutsättningar som ges från vården är så aktuell och adekvat 

som möjligt och att den inte är motstridig. Detta kan lätt skapa osäkerhet hos nyblivna 

föräldrar vars livsvärld har förändrats, eller lägga onödig press/skuldkänslor på dem, 

vilket kan ske om de inte lyckas med amningen. Samtidigt är det viktigt att de positiva 

effekterna framkommer då detta främjar hälsa. Det pågår mycket amningsfrämjande 

arbete runt om i världen, bl.a. inom internationella organisationer såsom WHO och 

Unicef men också nationellt exempelvis Socialstyrelsens riktlinjer för hur hälso- och 

sjukvården ska förhålla sig till amning .  

 

 

BAKGRUND 

Amning väcker starka känslor hos de flesta kvinnor, alla har sin egen upplevelse av 

amning. Erfarenheterna varierar mellan varma känslor vid minnet medan andra upplevt 

vånda med trötthet, stress och såriga bröst (Ortmark Lind & Idenstedt, 2004). Tvetydiga 

råd från vårdpersonal och omvärld kan vara en orsak till de dåliga 

amningsupplevelserna (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). Att alla kan amma är 

ett påstående som ofta förekommer och stämmer till viss del, men det kan väcka 

skuldkänslor för dem som av någon anledning inte vill eller har svårigheter att amma. 

Att amning inte fungerar kan ha många orsaker. Det är viktigt att respektera kvinnan 

och stödja henne i den situation hon är (Ortmark Lind & Idenstedt, 2004). 

 

Enligt Arman & Rehnsfeldt (2006) uppstår vårdlidande när patienten känner att lidandet 

tilltar istället för att minska i mötet med vården. Detta beror kanske till största delen av 

att de behov och förväntningar patienten har inte stämmer överens med det vården ger 

(Arman & Rehnsfeldt, 2006). Livet består av både hälsa och lidande och dessa begrepp 

står ej i motsatsförhållande till varandra utan ingår i en rörlig process i livet. Denna 

process innebär att förlika sig med lidandet. Det är inte alltid det går att se att en 

människa har ett lidande, det är ofta något som sker inuti människan. Patientens lidande 

kan lindras genom att låta dem berätta om sitt lidande och därmed ger dem bekräftelse 

(Wiklund, 2003). 
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Som vårdpersonal är det viktigt att ha kunskap om den sociala, kulturella och 

traditionella amningsutvecklingen för att förstå tidigare och även nuvarande 

problematik kring amning. Detta för att kunna ge rätt stöd och råd för att hjälpa 

mammor med amningssvårigheter (Faxelid et al., 2001). 

Då och Nu 

Redan på 1700-talet började regler införas vad det gäller barnavård, då det blev en 

medicinsk vetenskap- pediatriken. I slutet av 1800-talet förespråkades hygien och hälsa 

genom ordning, renlighet och regelbundna måltider för att bland annat förhindra de 

infektionssjukdomar som fanns (Svensson & Nordgren, 2002). Barnläkare började 

redan då propagera för regelbundna måltider och restriktioner vad gäller amning, detta 

för att spädbarn från början skulle uppfostras för att anpassas till samhället. I början av 

1900-talet hade denna uppfattning hunnit få stor makt (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 

2009). En reform med hårda regler för amning med fyratimmars schema och reglerad 

tid per amning tog form i början av 1900- talet. Många kvinnor hade tidigare ammat 

sina barn även för att trösta och ammade ofta två år eller mer. Nu skulle de inte ta upp 

barnet för annat än skötsel och amning på utsatta tider. Att separeras från föräldrarna 

ansågs fördelaktigt. Det hävdades i vetenskapens namn att regelbundenhet underlättade 

barnets matsmältning och att ligga ensamma var bäst för deras outvecklade nervsystem. 

Barnavårdscentraler bildades och de hade som uppgift att informera kvinnor om de nya 

råden. Att bröstmjölken var den bästa födan visste man, men kvinnorna skulle inte 

amma i tid och otid som många av dem fortfarande gjorde. Det ansågs därför att 

kvinnorna inte visste vad som var bäst för sina barn då de inte ville följa de nya reglerna 

(Svensson & Nordgren, 2002). 

Numera vet vi att uppfostra spädbarn är allt för tidigt och att ett spädbarn inte kan 

skämmas bort. De är försvarslösa och behöver närhet för bland annat 

anknytningsprocessen (Ortmark Lind & Idenstedt, 2004). Närheten till mamman med 

hennes värme, lukt och hudkontakt är ett basalt biologiskt behov. Detta samspel är 

känsligt för störningar såsom separation vilket leder till motorisk oro, minskad 

kroppstemperatur och hjärtfrekvens samt att halten av stresshormoner stiger vilket 

inverkar negativt på tillväxt och mag-tarmfunktion (Persson, 2001, s. 164). Detta kan 

leda till onödigt lidande och otrygghet. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg (2003) menar att det finns en koppling mellan trygghet/otrygghet och de 

olika formerna av lidande. Det finns ett tydligt samband mellan livslidande och brist på 

grundtrygghet. Människor som upplevt ett livslidande, speciellt som ung kan gå miste 

om den grundtrygghet som är en förutsättning för ett bra liv. Trygghet är så viktigt att 

det finns inskrivet i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf (SFS 1982:763), där det 

står ”en god hälso- och sjukvård skall särskilt vara av god kvalité och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen” (Dahlberg et al., 2003). 
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Fram till 1930-talet födde de flesta hemma med kvinnor från både familj och närmiljön 

som stöd och hjälp. På så sätt togs all den erfarenhet och kunskap de äldre hade tillvara. 

Även de yngre kvinnorna satt inne med mycket kunskap eftersom barnkullarna var 

mycket större och man tidigt fick hjälpa till med yngre syskon (Kylberg et al., 2009). 

När kvinnorna vid denna tid började föda på sjukhus ledde det till att mamma och barn 

separerades efter förlossningen och amningsreglerna blev till rutin. Nu fick 

uppfostringsreformen ett stort genombrott. Kvinnorna träffade bara barnen under de 20 

minuter de ammade och på bestämda tider. Tidigt vandes barnen av med nattamning 

genom att låta dem skrika några nätter. De amningskunskaper som tidigare gått från 

generation till generation föll i glömska (Svensson & Nordgren, 2002). 

Många kvinnor förlorade mjölkproduktionen då det var långt mellan amningarna och 

amningstiden var reglerad. En bröstmjölksersättning som kvinnorna själva gjorde fick 

då ges istället. En industritillverkad ersättning som påstods vara likvärdig med 

bröstmjölken började produceras och säljas. Även om den inte var likvärdig så var den 

bättre än hemmagjord ersättning (Svensson & Nordgren, 2002). Pressen var stor då 

amning ansågs vara en plikt, men reglerna gjorde det svårt att amma. Matning med 

ersättning blev vanligare och många kvinnor som haft det besvärligt med 

amningsreglerna såg troligen detta som en befrielse (Kylberg et al., 2009). 

Från slutet av 1940-talet och framåt minskade antalet ammande kvinnor alltmer 

(Kylberg et al., 2009). I början av 1970-talet var det bara 6 % av barnen som ammades i 

sex månader men därefter började trenden vända (Svensson & Nordgren, 2002). Nya 

forskningsrön om amningens och bröstmjölkens fördelar i mitten på 1970-talet gjorde 

att amningsfrekvensen ökade (Kylberg et al., 2009). Detta kombinerat med ett ökat 

intresse för naturligt leverne och sund mat bidrog också (Kylberg et al., 2009; Svensson 

& Nordgren, 2002). Amningsreglerna hängde dock kvar och att amma vid behov och 

för närhet var fortfarande tabu (Svensson & Nordgren, 2002). I vården och i massmedia 

har det florerat motstridande budskap vilket säkert ökat osäkerheten och känslan av 

amning som besvärlig (Kylberg et al., 2009). Det fanns de kvinnor som i hemlighet inte 

följde reglerna och kanske var det just de kvinnorna som ammade i sex månader 

(Svensson & Nordgren, 2002). 

Amningshjälpen bildades under 1970-talet av kvinnor som sökte kunskap då amning var 

svår med de rådande reglerna. Kvinnorna gick till äldre kvinnor som berättade hur 

amning tidigare gick till traditionellt.  Amningshjälpen ville tillgodose barnets behov 

genom att lyssna på dess signaler och att få kvinnan att lita till sin egen intuition.  De 

fick motstånd av exempelvis BB, barnhälsovården och barnmatsindustrin. Kvinnorna i 

Amningshjälpen hade inte medicinsk utbildning och ansågs därför inte ha kompetens, 

men de stod på sig och vidhöll att amning skall bygga på känsla, erfarenhet och barnets 

behov. Kvinnor litade på amningshjälpen där de fick råd och stöd av andra kvinnor med 

både bra och dåliga erfarenheter av amning. Amningen blev mer i fokus och för att 
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förbättra statistiken utsåg Socialstyrelsen en expertgrupp där en kvinna från 

amningshjälpen ingick. De stränga reglerna runt amning såsom regelbundenhet, den 

långa tid det tog innan barnet lades till bröstet och att det var personalen som gjorde det, 

ifrågasattes allt mer på 1980-talet. Barnen fick också mer och mer vara tillsammans med 

mamman inne på rummet, så kallat ”rooming-in” men till att börja med bara dagtid 

(Svensson & Nordgren, 2002). Detta var en positiv förändring med tanke på det 

Wiklund (2003) skriver om Bowlbys anknytningsteori. Ett medfött begär hos 

människan är att söka efter trygghet i relationer. För att beskriva anknytning används 

termen trygg bas, som människan utgår ifrån för att upptäcka sig själv och världen. När 

denna trygghet inte finns påverkas den levda verkligheten men också personens 

uppfattning och syn på sig själv. Vid de tillfällen då personen på något sätt blir sviken 

av anknytningspersonen exempelvis genom att bli övergiven av sin mamma, kan 

personen hindras från att ha ett nära, förtroendefullt förhållande och utveckla en rädsla 

för att stötas bort (Wiklund, 2003). 

Eftersom i-länderna har fungerat som förebild för u-länderna vad gäller flaskmatning, 

har det varit mycket ekonomiskt lönsamt för barnmatsindustrin i u-länderna. Efter att 

många hade reagerat på barnmatsindustrins tuffa marknadsföring kom 1981 WHO-

koden eller ”den internationella barnmatskoden”.  WHO-koden innehåller etiska regler 

för marknadsföring och ”anger hur amningen ska skyddas, stödjas och främjas inom 

hälso- och sjukvården”. Alla medlemsländer uppmanas att följa koden. I 

Socialstyrelsens författningssamling 1983:2 finns barnmatskoden med. Många av 

WHO:s medlemsländer har i tillägg antagit Innocentideklarationen där Sverige är ett av 

länderna. Den kom 1990 och handlar om hur samhället ska verka för att stödja amning, 

exempelvis ska alla kvinnor ha möjlighet att fullamma i fyra-sex månader och sedan 

kunna fortsätta att amma med tillägg av annan föda i två år eller mer (Svensson & 

Nordgren, 2002). 

Efter att siffrorna för amningsfrekvens i slutet på 1980-talet stagnerade började de igen 

öka i början på 1990-talet. Detta var bland annat ett resultat av att WHO och UNICEF 

1991 startade kampanjen Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI), som vi i Sverige har 

kallat ”Amningsvänliga sjukhus”, för att öka amningsfrekvensen i världen (Kylberg et 

al., 2009). Numera är alla svenska Förlossnings- och BB-avdelningar utnämnda till 

”amningsvänliga” det vill säga följer ”De 10 Stegen” (se bilaga 1) som ska fungera som 

riktlinje (Svensson & Nordgren, 2002). I alla de länder som deltagit i BFHI har 

amningssiffrorna ökat då amningskunskapen har förbättrats hos vårdpersonalen 

(Kylberg et al., 2009). 

Från 1996 och framåt sjunker amningsstatistiken igen, i mitten på 1990-talet låg siffran 

för fullammade barn vid fyra månaders ålder på nästan 70 % och för barn födda 2007 

ligger nu denna siffra på 56 %, detta trots all ny kunskap. Visserligen har definitionen 

av ”enbart ammade barn” ändrats från och med 2004 förändrat till den samma som 
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WHO använder sig av. Tidigare räknades barn som fått smakportioner med i denna 

grupp men numera är det enbart de barn som inte fått någon annan föda än bröstmjölk 

som får räknas. Men detta är inte hela förklaringen, för i alla åldrar som det finns 

statistik på har amningssiffrorna sjunkit. Kultur, värderingar och det sammanhang en 

person lever i påverkar alltid amningen. Välutbildade mammor har visat sig vara de som 

ammar mest.  I debatten om att jämställa föräldrarna finns också olika meningar om 

amning (Kylberg et al., 2009). Vissa kvinnor upplever informationen om amningens 

positiva effekter som propaganda och kvinnofientlig, att kvinnans huvuduppgift 

återigen ska vara att ta hand om barn och hem (Svensson & Nordgren, 2002). 

Information och Stöd 

För att lyckas med amning visar flera undersökningar att det är väsentligt att kvinnan 

har tro på sig själv och sitt eget kunnande samt får stöd från omgivningen. Så gott som 

alla kvinnor i Sverige idag börjar amma på BB men av någon anledning är det många 

mammor som har slutat amma redan efter ett par månader (Kylberg et al., 2009). 

Berg & Lundgren menar att livsvärlden utgår från: 

…människans naturliga förhållningssätt till livet där allt tas för givet. I livsvärlden älskar, 

hatar, arbetar, leker och tänker vi. Här söker vi ett innehåll och en mening. Människan 

finns alltså till i världen via sin livsvärld (Berg & Lundgren, 2004). 

Livsvärldsperspektivet i vården innebär att vårdpersonalen ska se till patientens 

upplevelse av sin hälsa, lidande och välbefinnande genom att lyssna på patientens egen 

livshistoria. Det är viktigt att vårdpersonal iakttar en öppenhet och följsamhet vad gäller 

patientens levda värld (Dahlberg et al., 2003).  Kroppsliga förändringar, förväntningar 

och ängslan hör till graviditeten men också förändringen med det ofödda barnet som 

redan nu finns med i mammans livsvärld (Wiklund, 2003). 

Att våga lita på sin kropp och sina intentioner när det gäller amning är avgörande för att 

klara av den nya livssituationen. Att stötta, ge information och sporra kvinnor under 

resans gång är en viktig uppgift för vårdpersonalen (Kylberg et al., 2009). Att bli 

förälder innebär en stor förändring. Fokus hamnar på barnet och det är svårare att 

planera sin dag vilket innebär en stor omställning som ofta är uttröttande både fysiskt 

och psykiskt. För kvinnan blir förändringen även kroppslig. Brösten har förändrats 

redan under graviditeten, ofta är brösten ömma och hur kvinnorna upplever detta 

varierar (Svensson & Nordgren, 2002). Människans tillgång till världen och uppfattning 

av sig själv förändras när hennes kropp och därmed subjektiva kropp förändras 

(Wiklund, 2003). 

Vårdpersonalens roll har förändrats, idag är det viktigt att lyssna, ge stöd och att se på 

föräldrarna som experter som har kunskapen i sig om hur de ska ta hand om sitt barn. 
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Det är också viktigt att vårdpersonalen är uppmärksam på varje kvinnas olika behov. 

Dessvärre är det ännu så att vårdpersonal blandar in sina egna värderingar när de ska ge 

råd och stöd.  Den extra lyhördhet som graviditet, förlossning och amning för med sig är 

det viktigt att vårdpersonal är medveten om, då många kvinnor uppfattar allt. Amningen 

kan påverkas negativt om informationen och råden inte stämmer överens med hennes 

egen inre förståelse eller att de är motstridiga. En del vårdpersonal ger omedvetet 

kvinnor dåliga amningsråd, detta kan bero på vårdpersonalens egen relation till sin 

mamma eller ett kontrollbehov över mamma och barn som gör personen auktoritär. 

Även vårdgivarens inställning till hur kvinnan tar hand om sitt barn påverkar. Att 

vårdpersonalen utstrålar en negativ inställning och visar att de inte litar på kvinnans 

förmåga att ta hand om sitt barn kan leda till att kvinnan blir osäker och hellre 

överlämnar vården av barnet till personalen. Om personalen däremot är positiv tycker 

kvinnan att hon klarar uppgiften bra (Faxelid et al., 2001). Att bli bekräftad som en unik 

människa är en rättighet, liksom att få möjlighet att själv skapa sitt eget liv ger 

människan hennes absoluta värdighet. Vitalitet och livsmod får människan genom 

känsla av värdighet, vilket ger henne styrka att visa medkänsla. Det ger också 

möjligheter för henne att ta hand om andra och sig själv (Wiklund, 2003).  

Information om amning bör starta tidigt i graviditeten på mödravårdscentralen. För att 

kunna anpassa informationen utifrån kvinnans behov är det viktigt att ta reda på vilka 

förväntningar, eventuella erfarenheter och oro kring amning kvinnan har (Faxelid et al., 

2001). Samtidigt som kvinnan är känslig är hon också mer mottaglig för vägledning och 

vård i den situation hon är i som gravid/nybliven mor. Föräldrarna kan se på 

vårdpersonalen som ”förmedlare” mellan dem och deras barn och det för föräldrarna 

okända som sker i kvinnans kropp. Kvinnans upplevelse av sin graviditet, sitt barn och 

moderskapet kan bli påverkat av den typen av vårdande hon stöter på. Grunden i 

vårdandet är vårdrelationen och den baserar sig på att ”två unika personer, patient och 

vårdare, möts med ett speciellt syfte, patienten behöver vård och vårdaren vill ge vård”. 

Kännetecken för den äkta relationen är bland annat öppenhet men det är vårdaren som 

är ansvarig för att vårdrelationen ska leda fram till att patienten får styrkan och 

möjligheten att hitta meningen i sin särskilda situation (Berg &, Lundgren 2004). 

Det är sagt att alla föräldrar ska erbjudas föräldrautbildning men oftast är det bara 

förstagångsföräldrar som får erbjudande om detta, ibland kan det dock finnas kortare 

repetitionskurser för dem som har barn sedan tidigare. Målet för föräldrautbildningen är 

inte enbart att öka kunskapen utan också förmedla kontakt med andra föräldrar och ge 

föräldrarna möjlighet att utbyta erfarenheter (Faxelid et al., 2001). Det är av betydelse 

att föräldrarna får möjlighet att reflektera över vilken inställning de har till amning. En 

annan viktig del i föräldraundervisningen är att medverka till att stärka kvinnans 

självförtroende vad gäller amning dvs. tron på hennes kropps kapacitet. Vårdpersonalen 

bör samtidigt som de informerar om amningens fördelar också ta upp de problem som 

kan komma så kvinnan inte behöver uppleva onödig oro om det uppstår svårigheter i 
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början. Att göra pappan uppmärksam på hur stort inflytande hans stöd har för hur 

mycket och hur länge kvinnan ammar har stor betydelse (Kylberg et al., 2009).  

På förlossningen är det viktigt att vårdpersonalen uppmuntrar hud-mot-hudkontakt 

direkt efter födseln och att de låter barnet själv söka sig till mammans bröst, ta bröstet 

och låta barnet suga så länge det vill (VG-regionen, 2008).  Eftersom BB-tiden är så 

kort idag är det viktigt att vårdpersonalen är lyhörd för föräldrarnas funderingar och att 

amningsinformationen är genomtänkt och konsekvent (Kylberg et al., 2009). På BB ska 

vårdpersonalen se till att mor och barn får vara tillsammans hela tiden och lyssna till 

kvinnans berättelse om hur det fungerat på förlossning, hennes erfarenheter och 

förväntningar som de sedan kan göra en individuell vårdplanering utifrån (VG-regionen, 

2008).  Barnmorskan ska också göra amningsobservationer genom att tillsammans med 

kvinnan se på barnets läge, tag och sugrytm, dess sök- och sug- reflexer, hur kvinnan 

sitter/ligger och hennes utdrivningsreflex. Genom att dokumentera detta kan stressande 

frågor till kvinnan undvikas och ny personal vet vad som är sagt. Personalen bör försöka 

undvika handgriplig hjälp då detta kan upplevas negativt och för en del också väldigt 

obehagligt. Att istället låta kvinnan göra allt själv med handledning bidrar till att öka 

mammans självtillit (Kylberg et al., 2009). Om vårdpersonalen ska rätta på tekniken bör 

detta göras med respekt och vördnad (Faxelid et al., 2001).  

Efter att familjen skrivits ut från sjukhuset tar barnhälsovården över amningsstödet, de 

får då ta reda på vilka kunskaper, förväntningar och eventuella funderingar föräldrarna 

har, hur amningen har fungerat och hur kvinnan har upplevt den (VG-regionen, 2008). 

Särskilda amningsmottagningar där det finns samlad erfarenhet, kunskap och nya 

forskningsresultat att tillgå. Hit kan kvinnorna komma om de har svårigheter med 

amning och behöver mer hjälp än den barnhälsovården kan erbjuda. Till amningshjälpen 

kan man också vända sig och få tips och råd via telefon eller e-mail (Kylberg et al., 

2009). 

På grund av de korta vårdtiderna för kvinnor med normal graviditet och förlossning så 

är det väldigt viktigt att samarbetet i vårdkedjan fungerar, dvs. mellan mödrahälsovård, 

förlossning, BB-vård/neonatalvård och barnhälsovård. Det är väldigt viktigt att varje del 

i vårdkedjan dokumenterar vilken information och vilka råd som är givna och att man 

dokumenterar hur amningen har fungerat och eventuella problem (VG-regionen, 

2008).       

För att förebygga eventuella amningsproblem är det av stor betydelse att vårdpersonalen 

genom sitt stöd får kvinnan att känna sig avslappnad och trygg i amningssituationen och 

att hon vet hur barnet ska ligga vid bröstet. Kvinnor kan uppleva amningsproblem 

väldigt olika. Det är viktigt att inte vara fördömande och generalisera utan istället vara 

bekräftande, ödmjuk och visa intresse. Vårdpersonalen bör först ordentligt ta reda på 

vad problemet är och fråga vilka råd hon har fått och hur dessa har fungerat. Genom att 
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därefter fråga om vad mamman tror är problemet och om hon har några idéer om hur 

hon kan komma tillrätta med problemet minskar risken för att kvinnan ska få 

motstridiga råd och känner sig förvirrad. Det är bra att diskutera olika lösningar med 

kvinnan så att hon själv kan avgöra hur hon vill gå vidare. Det är en fördel om antalet 

amningsrådgivare runt kvinnan kan begränsas. Det kan vara bra att sitta med vid 

amningen och prata och bekräfta allt det som fungerar och på så vis stärka kvinnans 

självkänsla. Ibland kan det räcka att mamman får tillbaka tron på sin amningsförmåga 

för att komma tillrätta med ex störd utdrivningsreflex eller för lite mjölk som kan bero 

på att kvinnan oroar sig, har dålig självtillit eller dåliga amningserfarenheter (Faxelid et 

al., 2001). 

Bröstmjölkens hälsobefrämjande roll 

Genom forskning upptäcks hela tiden nya fördelar med amning och dess positiva 

effekter på ammande mammor och deras barns hälsa blir allt mer känt. En kvinnas 

mjölk är speciellt anpassad till just hennes barn och innehåller allt som barnet behöver 

under de första sex månaderna (Svensson & Nordgren, 2002 ). Under amning frisätts ett 

hormon som gör barnet lugnt och gör att näringen i bröstmjölken tas upp bättre (Faxelid 

et al., 2001). Bröstmjölk är bra för immunsystemet och skyddar mot infektioner. I flera 

studier har infektionsrisken visat sig vara lägre hos ammade barn än hos dem som fått 

ersättning, det gäller exempelvis diarrésjukdomar, luftvägsinfektioner, öroninfektioner 

och urinvägsinfektioner (Kylberg et al., 2009). Helamning skyddar bäst men även 

delamning är att föredra framför ingen amning alls. Ju längre barnet ammas desto bättre 

skydd får det även på lång sikt. Skyddet som bröstmjölken ger kvarstår hela 

amningstiden och till viss del i flera år efter att kvinnan slutat amma barnet. (Svensson 

& Nordgren, 2002).  

Hälsan är relativ med många dimensioner och är förbunden med personens relation till 

världen (Wiklund, 2003). Berg & Lundgren (2004) tar också upp hälsobegreppet och 

beskriver det som en; 

 … upplevelse av helhet och sammanhang. Hälsa är något som människan snarare är än 

har. Att vara vid hälsa definieras som att uppleva sig som hel med hela sitt inre väsen och 

innefattar en rörelse av varande, vardande och görande mot enhet och helhet. Denna rörelse 

drivs av en strävan efter att få uppleva välbefinnande vilket kan definieras som ett tillstånd 

av inre balans eller harmoni. Hälsa kan finnas även vid närvaro av sjukdom och vid ett 

uthärdligt och hanterbart lidande” (Berg & Lundgren, 2004). 

De sista åren har intresset för hur amning påverkar kvinnans psykiska och fysiska hälsa 

ökat. Den förändrade hormonbalansen kvinnor får under graviditet och amning påverkar 

deras beteende och känsloläge. Detta hjälper kvinnan i att fokusera på barnet och dess 

signaler. Oxytocin stimulerar utdrivningen av bröstmjölk vilket gör att många kvinnor 

upplever att de blir avslappnade och sömniga när de ammar (Svensson & Nordgren, 
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2002). Oxytocin bidrar också till att livmoderns muskulatur drar sig samman vilket 

leder till minskade blödningar (Kylberg et al., 2009). Enligt Världshälsoorganisationen 

WHO (2009) gynnas även kvinnor av amning eftersom det minskar risken för 

äggstocks- och bröstcancer (WHO, 2009).  

Synen på amning idag 

Kvinnobrösten har i de flesta kulturer hedrats för dess livgivande funktion och i äldre 

kulturer har man utsmyckat tempel och ceremoniella föremål med bröstsymboler. Synen 

har förändrats men exakt när detta skedde är svårt att säga. Brösten kom att bli 

sexsymboler och blev då samtidigt också sedda som något oanständigt. Under 1960- 

och 70-talen fick vi i västvärlden en friare sexualmoral där bl.a. nakna kvinnobröst på 

bild blev vanligare, däremot var det långt ifrån självklart att det blev godtaget om 

kvinnor ammade öppet. Numera värdesätter man egenskaper såsom storlek och form 

som inte har något med deras faktiska funktion att göra. Många kvinnor har fått dåligt 

självförtroende vad gäller amning, något som troligen förstärkts av både kvinnoidealet 

och bilden av det fulländade föräldraskapet. Ökad självtillit genom ökad kunskap hos 

kvinnorna är det som ger stora och hållbara förändringar (Kylberg et al., 2009). 

Amningsbefrämjande arbete idag 

På WHO:s sidor på internet finns information om amning. De skriver bland annat att en 

av de mest verkningsfulla metoder för att främja barns hälsa och överlevnad är amning. 

Det faktum att det är mindre än 40 % av spädbarnen i världen som får enbart bröstmjölk 

de första sex månaderna är en bidragande orsak till att över en miljon barn dör varje år. 

Följande citat är hämtat från WHO:s sidor på internet: 

WHO strongly recommends exclusive breastfeeding for the first six months of life. At six 

months, other foods should complement breastfeeding for up to two years or more. In 

addition: 

  breastfeeding should begin within an hour of birth; 

 breastfeeding should be “on demand”, as often as the child wants day and night; and 

  bottles or pacifiers should be avoided (WHO, 2009).  

År 2004 kom ett dokument med fyra strategier för hur EU-länderna skulle fortsätta 

arbetet med amning där det bland annat står att det ska tas fram ”en nationell 

amningspolicy” och att de olika EU-ländernas hälsomyndigheter ansvarar för att det 

finns en ”amningsvänlig vårdkedja” (Kylberg et al., 2009). Efter detta fick 

Livsmedelsverket i uppdrag att bilda en samordningsgrupp som de också skulle leda. I 

denna grupp skulle det finnas med representanter från Socialstyrelsen, Konsumentverket 

och Statens Folkhälsoinstitut. Detta har lett vidare till en ”Strategisk plan för 
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samordning av amningsfrågor” och en Nationell Amningskommitte med representanter 

från enskilda organisationer och olika yrkesgrupper inom vården. Deras vision 

respektive syfte är ” En kultur och miljö som främjar amning” och ”Samverka och 

samordna mellan myndigheter och andra aktörer för att främja, skydda och stödja 

amning för barns och kvinnors hälsa.” (Livsmedelsverket, 2009).  

PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor kan uppleva svårigheter med amning vilket kan medföra en reducerad 

livskvalitet för både patienten och dess närstående. Det kan också leda till en förändring 

i subjektiv kropp. I sin tur kan detta orsaka lidande. De förväntningar kvinnor haft på 

amning kanske inte alls stämmer in på den verklighet som upplevs. Motstridig 

information från vård och omgivning kan leda till osäkerhet och otrygghet. Om kvinnan 

på grund av detta eller av andra orsaker väljer att ej amma eller avsluta amningen 

tidigare än det som rekommenderas kan det också leda till att kvinnor skuldbelägger sig 

själva. Amningens fördelar är välkända men ändå slutar många svenska kvinnor att 

amma inom två månader. Vi är intresserade av att se om det finns ett samband mellan 

detta fenomen och information och stöd till kvinnor.  Får kvinnor den information, 

praktiska hjälp och det stöd de behöver för att lyckas med sin amning? Att veta hur 

kvinnor erfar stöd och information kring amning kan ge en vägledning i hur 

vårdpersonal informerar och stödjer kvinnor vid amning. 

 

SYFTE 

Belysa hur kvinnor erfar det stöd och den information om amning de får från 

sjukvårdspersonal, närstående och omgivning under graviditet, BB-vistelse och efter 

hemkomst.   

 

 

METOD 

Eftersom vårt syfte med vår litteraturstudie är att belysa hur kvinnor erfar stöd och 

information om amning har vi valt att utgå ifrån Fribergs (2006) modell ”Att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning”( Friberg, 2006). 

 

Litteratursökning 

 

Litteratursökningen pågick i april 2010 och vi började med att ta hjälp av söksupport på 

högskolans bibliotek för att få bäst sökresultat. Efter det började vi söka tidigare 

forskning på databaserna PubMed, Cinahl och SweMed+.  De sökord vi använde oss av 

var; Breastfeeding, Breast feeding, Breast-feeding, Experience, Health, Mother(s), 

Maternal, Attitude, Psycosocial, Views och Perception. Genom att sätta de i olika 

kombinationer fick vi olika sökresultat som vi har presenterat i tabell 1 nedan. Genom 

att läsa abstrakt för att se om det svarade mot vårt syfte och därefter se om de fanns i 

fulltext fick vi fram 13 kvalitativa artiklar. Av andra artiklar som verkade intressanta 

men som ej fanns i fulltext beställde vi fem. Tre fick vi aldrig och de andra två var ej 
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vetenskapliga. I SweMed fick vi nio träffar men inga användes då inga abstrakt fanns 

eller på grund av att de inte passade vårt syfte.  Vi tittade även på relaterade artiklar, där 

fann vi först 19 som vi läste abstrakt på. Därefter blev fem artiklar kvar som kunde 

svara mot vårt syfte och som var vetenskapliga. En avhandling hittades i referenslistan 

på en studentuppsats som vi fann på BADA. Slutligen läste och kvalitetsgranskade vi 

sammanlagt 20 artiklar enligt en granskningsmall som vi erhållit efter personlig kontakt 

med Chatarina Wallengren Gustavsson (se bilaga 2). Av dessa plockades åtta artiklar ut 

som vi sedan har använt i vår analys. Även avhandlingen ingår i analysen. 

 

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle svara mot vårt syfte, vara publicerade i 

vårdvetenskaplig tidskrift, inte vara äldre än tio år och ha en kvalitativ ansats. 

 

Exklusion: Ej utifrån vårdpersonalens perspektiv.  
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Databas 
Sökord/ Begränsningar Antal träffar 

Uppfyllde 

inklusionskriterierna 

PubMed 
Breastfeeding + Experience+ Maternal + Peer- 

reviewed 
507 2 

PubMed 
Breastfeeding + Perception+ Mothers+ Peer- 

reviewed 
141 0 

PubMed 
Breastfeeding+ Psychosocial+ Mothers+ Peer- 

reviewed 
96 0 

Pubmed 

Breast-feeding+ Experience+ Health+ Peer- 

reviewed + Full text+ Svenska, Engelska, Norska, 

Danska. 

0 0 

PubMed 

Breast-feeding+ Mothers attitude+ Health+ Peer- 

reviewed + Full text+ Svenska, Engelska, Norska, 

Danska. 

0 0 

PubMed 

Breast-feeding+ mother+ attitude+ health+ Peer- 

reviewed + Full text+ Svenska, Engelska, Norska, 

Danska. 

21 0 

PubMed 
Relaterade lista till en av de 21 artiklar ovan + 

relaterade till en av dem. 
141 5 

SweMed Breast feeding 9 0 

Cinahl Breastfeeding+ Maternal attitude 42 0 

Cinahl Breastfeeding+ Mothers+ Attitude 53 0 

Cinahl Breastfeeding + Maternal experience 38 0 

Cinahl Breastfeeding+ Views 12 1 

Cinahl 
Breast-feeding+ Experience+ Abstract Available+ 

Peer- reviewed 
415 0 

BADA Relaterad till studentuppsats 
1 

Avhandling 
1 Avhandling 

 

Analys 

Åtta kvalitativa artiklar och en avhandling uppfyllde inklusionskriterierna. Dataanalysen 

är inspirerad av Evans analysmodell (Friberg red, 2006). Analysarbetet börjar med de 

valda artiklarna som en helhet som sedan delas upp i mindre delar där meningsbärande 

enheter tas fram som svarar till syftet. Därefter fogas dessa samman genom att hitta 

likheter och olikheter i de teman och eventuella subteman som tagits fram. Detta är det 

som bildar resultatet (Friberg red, 2006). Artiklarna lästes flera gånger och 

meningsbärande enheter som relaterade till vårt syfte markerades. Därefter jämfördes 

likheter och olikheter för att se vilka som hörde ihop. Genom detta växte olika teman 

Tabell 1. Beskrivning av artikelsökningen 
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fram. Vissa teman som kom fram ansåg vi inte vara relevanta för svenska förhållanden, 

ex. att barn matades med ersättning av vårdpersonal utan mammas vetskap.  

 

RESULTAT 

I resultatet framkom åtta teman som beskriver hur kvinnor erfar information och stöd i 

samband med amning.   

Tabell 2. Presentation av teman 

 

 

 

 

 

 

Information 

 

Information som gavs under graviditeten skönmålade amning 

 

I studierna Dykes, Moran, Burt & Edwards, 2003; Graffy & Taylor (2005) och Nelson 

och Sethi (2004) uttrycker kvinnorna att information om amningens fördelar är viktigt, 

exempelvis att det är hälsosamt för barnet, att det är billigt och bekvämt samt 

fördelaktigt för bindningen till barnet. Att veta dessa fördelar motiverade kvinnorna till 

fortsatt amning även vid extra svårigheter (Dykes et al., 2003; Graffy & Taylor, 2005; 

Nelson & Sethi, 2004).  

 

 
I think it´s best for him and he´s still getting his goodness and that. I try and do my best for 

him- that’s all I can do really (Dykes et al., 2003). 

 

Det fanns många kvinnor som upplevde att amning inte alls motsvarade deras 

förväntningar. En del kvinnor trodde att det var något fel på dem då deras förväntningar 

inte stämde med verkligheten. Många kvinnor beskrev dessa ouppfyllda förväntningar. 

De hade förväntat sig att det skulle vara lätt och en underbar, helt naturlig upplevelse, 

där amningen automatiskt skulle fungera De hade velat ha information om vad de kunde 

förvänta sig, att amning kan vara svårt och göra ont, samt hur vanliga amningsproblem 

kunde lösas redan innan barnet fötts (Graffy & Taylor, 2005; Grassley & Nelms, 2008; 

Mozingo, Davis, Drobbelman & Meredith, 2000; Nelson & Sethi, 2004).  

 

Information Stöd 

Informationen som gavs under graviditeten 

skönmålade amning 

Kvinnorna önskade kontinuitet av personalen  

Praktisk hjälp och uppmuntran från personalen 

på BB är viktigt 

Kvinnorna önskade att råd, uppmuntran och 

praktisk hjälp gavs på ett individualiserat och 

personligt sätt 

Motstridig och Bristande information skapar 

osäkerhet 

Kvinnorna önskade att vårdpersonalen skulle 

stärka deras förmåga att vara mammor och att 

kunna amma 

Att ha sett väninnor eller andra kvinnor amma 

kunde upplevas positivt men också kravfyllt 

Närstående och omgivningens stöd var viktigt för 

kvinnornas tro på sin förmåga att kunna amma 
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I don´t think that women are aware of just how painful breastfeeding can be. In the leaflets 

it says all the encouraging things like it´s good for the baby. It would be more helpful if 

they were realistic and also pointed out that you have to be dedicated to keep it up. You are 

tied to your baby and get little space to yourself, which can be very exhausting for the first 

few weeks. If I had been more aware of this in advance, I could have prepared myself a bit 

more. Giving women a full picture may discourage breastfeeding but it´s up to us to make 

the decision based on true information (Graffy & Taylor, 2005). 
 

I en studie med tonårsmammor uttryckte kvinnorna att de hade velat amma ändå men att 

det kunde vara lättare att handskas med om de varit förberedda (Nelson & Sethi, 2004). 

Informationen kvinnorna fick innan barnet fötts kunde upplevas som endast fokuserad 

på hur nödvändig amning var. Filmen som visades under ett utbildningstillfälle 

upplevdes ha för mycket pekpinnar och att den inte gav några alternativ till amning 

(Dahl, 2004). Andra upplevde att deras utbildning och videon som visades bara 

påvisade en perfekt situation där allt var naturligt och fungerade, ingenting om de 

svårigheter man kunde stöta på (Grassley & Nelms, 2008). För att förbereda sig inför 

amning var det många som läste både böcker och broschyrer. Att genomgå 

föräldrautbildningen var ett ideal som de flesta anpassade sig till (Dahl, 2004). 

Tonåringarna i Nelson och Sethi (2004) uttryckte även att de saknade information om 

hur de skulle vänja av barnet att amma, då det var dags att införa vanlig mat. (Nelson & 

Sethi, 2004). 

 

Praktisk hjälp och uppmuntran från personalen på BB är viktigt 

 

Att få lära sig tekniker och olika positioner uppskattades av kvinnorna. Att få lära sig 

det var grundläggande för hur de skulle lyckas med amningen menade de (Dykes et al., 

2003; Graffy & Taylor, 2005; Hong, Callister & Schwartz, 2003; Lamontagne, Hamelin 

& St-Pierre, 2008; Mozingo et al., 2000,). Flera tyckte personalen på sjukhuset var till 

stor hjälp (Graffy & Taylor, 2005; Lamontagne et al., 2008). 

 
When my son was born, he would not latch on. There was a midwife on the night shift that 

sat with me very patiently for about an hour [in the] early hours of the morning. She was 

the only midwife that gave me any help while in hospital. I never saw her again. But thanks 

to her help and kind words, I continued (Graffy & Taylor, 2005). 
 

Även om kvinnorna läst om hur de skulle lägga till barnet var ändå personalen viktigare 

i rollen som informationskälla till olika ställningar och hur de skulle amma. I Hong et 

al., (2003) beskriver kvinnorna det tryggare att sköterskan är där för att ge råd då det de 

läst lätt föll i glömska i den nya situationen (Hong et al., 2003). 

 

En kvinna som hade problem med att få igång mjölkproduktionen blev övertalad att 

stanna kvar trots att hon bara ville hem. Men hon kände sig tacksam och glad nästa dag 

då mjölkproduktionen kommit igång ordentligt, tack vare en barnmorskas praktiska 

hjälp och uppmuntran (Dahl, 2004). Det fanns även kvinnor som bara behövde hjälp 

precis i början (Nelson & Sethi, 2004): 

I always remember they [the nurses] had to help me, I think, once in the beginning, just 

after she was born, getting her to properly latch on, and after that it was fine. Sore for a 
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little bit, but not really… I never found it hard. When the nurses would come in, I was laid 

back; they pretty much said I was a natural at it ( Nelson & Sethi, 2004). 

I flera studier upplevde dock flera kvinnor att de inte fick den hjälpen de behövde. Vissa 

kände att de redan förväntades veta vad de skulle göra. Detta gjorde att många upplevde 

sig misslyckade vilket kunde leda till en ovilja att be om hjälp (Hong et al., 2003; 

Grassley & Nelms, 2008; Mozingo et al., 2000; Dykes et al., 2003; Lamontagne et al., 

2008).  

 My second nurse brought her in during the night and I didn´t know how to breastfeed  

 and the baby was crying. So she just watched me struggle with it. I mean, she had no 

 suggestions to help me. I´m a first time mom and she just kind of looked at me, like she  

 expected me to know what I was doing (Hong et al., 2003).  

Kvinnor kunde känna sig obekväma då vårdpersonalen konkret skulle visa hur de får 

barnet att ta tag i bröstet för att amma. De kvinnor som tog upp sköterskornas fysiska 

kontakt med bröstet var alla negativa till det. Kvinnorna upplevde det besvärande när 

personalen tog i dem. En del sköterskor var okänsliga i sitt sätt att visa och vissa kunde 

även vara hårdhänta (Mozingo et al., 2000). 

 I guess I just wasn´t prepared for the physical intrusion either, so that was kind of  hard… 

 here she is touching me, and after having gone through 8 hours of physical 

 intrusion (labor) and not having any control, that was hard for me (Mozingo et al., 2000). 

Att bli rekommenderad praktiska hjälpmedel när amningen inte fungerade som 

exempelvis amningsnapp uppskattades (Dahl, 2004). I Graffy och Taylor (2005) var tips 

och praktiska råd om hur de löser problem som såriga bröstvårtor, mjölkstockning och 

hur de pumpade ut mjölk det viktigaste för kvinnorna (Graffy & Taylor, 2005).  

Motstridig och bristande information  skapar osäkerhet 

Motstridig information var något som togs upp i de flesta studierna. Om råden varierade 

eller var olämpliga kunde det upplevas besvärligt oavsett om de kom från vårdpersonal, 

familj eller omgivning. Hur länge och ofta kvinnorna skulle amma, när de skulle byta 

bröst och om användning av amningsnapp eller att ge ersättning kunde skada amningen 

var det som gav upphov till den mesta förvirringen (Graffy & Taylor, 2005).  En kvinna 

fick rådet att använda amningsnapp av personalen på barnavdelningen vilket gjorde att 

amningen började fungera. Men när hon berättade för BB- personalen att det nu 

fungerade med hjälp av amningsnappen blev hon varnad för att använda den. Hon 

upplevde att personalen på de olika avdelningarna rivaliserade och ville inte behöva 

tänka på det utan få den hjälp hon behövde (Dahl, 2004). En annan kvinna berättar om 

hur sköterskorna gav motstridiga råd: 

 In hospital she fed for over an hour. One midwife said,”keep her on there, she´ll take what 

she wants.” then another one said,”oh she shouldn´t be on for that long!” Everyone was 

telling me different things and they were contradicting and I was   very unsure really. I left 

the hospital feeling very confused (Graffy & Taylor, 2005).   

Det var besvärligt att få så många olika råd och svårt att veta vilket som var ”rätt”. Flera 

kvinnor valde ut en i vårdpersonalen som de kände att de litade på och följde bara deras 

råd vilket gjorde att de kände sig tryggare (Hegney, Fallon & O´Brien, 2007). Att 
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sköterskorna gav olika information tas även upp i Mozingo et al. (2000) där 

sköterskorna även blev beskrivna som militanta (Mozingo et al., 2000). I Lamontagne et 

al. (2008) framkom det att den positiva amningsupplevelsen hindrades när personalen 

inte hittade ett problem eller gav motstridiga råd (Lamontage et al., 2008), som följande 

uttalanden beskriver: 

 One [nurse at the hospital] had her technique, another has hers. So you do what the last 

 one told you, and then you´re told it´s wrong (Lamontage et al., 2008). 

Mammor kunde uppleva ökad ångest och frustration, då de tyckte att vissa sköterskor 

hade begränsad kunskap och svårt att lösa problem (Hong et al., 2003) Många mammor 

som hade velat kombinera amning och ersättning fick höra av barnmorskan att det inte 

gick. Det kunde leda till att mammorna slutade att amma helt och hållet då amning inte 

fungerade som enda näringskälla (Dykes et al., 2003). Det hände också att sköterskorna 

missade att informera om de samhällsresurser som fanns, exempelvis information och 

praktisk hjälp, vilket upplevdes frustrerande (Hong et al., 2003). 

Böcker och internet kunde också vara förvirrande då de verkade ha olika uppfattning 

om kvinnors amnings problem. Vissa kvinnor upplevde att det fanns för mycket 

information. Den var inte enhetlig vilket skapade osäkerhet (Grassley & Nelms, 2008): 

 There were so many different people giving me so many different opinions. It made it 

 really confusing. At home I had five books. I just did everything trying to figure things 

 out. And there´s just too much information. I had all these different people in the hospital 

 and then I had all the nurses at the doctor´s office. It was like no consistency (Grassley & 

 Nelms, 2008). 

 

Att ha sett väninnor eller andra kvinnor amma kunde upplevas positivt men också 

kravfyllt 

Visuell information, exempelvis ammande kvinnor på tv och även broschyrer med fina 

bilder på bebisar som sög korrekt på bröstet kunde vara till stöd och hjälp. I Dykes et al. 

(2003) beskrivs det mest som något positivt och stödjande medan det i Lamontagne et 

al. (2008) visade sig kunna ge skuldkänslor, framförallt hos de kvinnor som slutat 

amma. Den visuella information kunde också upplevas pressande för kvinnorna (Dykes 

et al., 2003; Lamontagne et al., 2008; Mozingo et al., 2000).  

… all the books say breastfeeding is best. Everybody´s telling you breastfeeding is best… 

what good mother wouldn´t want what´s best for her baby?” (Mozingo et al., 2000). 

Denna press kom också via information från media och omgivningen vilket gjorde att 

de kände sig förpliktigade till att amma och tveksamma till att sluta (Lamontagne et al., 

2008). Kvinnor kunde redan under graviditeten känna krav från omgivningen och 

uppleva att de sedan måste göra saker på ett visst sätt för att anses vara en god mor 

(Dahl, 2004); 

Kraven kommer ju från olika ställen… dels kommer dom ju från en själv hur man vill 

göra… också vad omgivningen tycker, typ ens föräldrar och kompisar och så där va. Så 

läser man i tidningen och där är det ju ingen som ställer krav på en… men indirekt så är det 

faktiskt det… ja hela tiden. Man blir säkert överhopad på BVC vad man bör göra och inte 
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göra, och så tror man att man är världens sämsta för att man inte följer till punkt och pricka 

(Dahl, 2004). 

Att ha sett andra amma exempelvis mamma och vänner eller andra i omgivningen var 

en faktor som kunde påverka kvinnans självsäkerhet i amning positivt. Det ansågs då 

vara normen och det föll sig naturligt att de skulle amma (Dykes et al., 2003; Grassley 

& Nelms, 2008). 

My Mom had nursed all of us. It was important and it was always communicated to us as 

better and, you know all the benefits that came with it. She had talked about nursing us… 

that was just what you did… You had a baby… You nursed them. I´m the oldest so I grew 

up watching her nurse my brother and my sister (Grassley & Nelms, 2008). 

För dem som inte hade sett någon i familjen eller vänner amma kunde istället andra 

kvinnor som ammade i deras omgivning vara något som påverkade amning positivt. 

Exempelvis gruppmöten i en förening som stödjer amning (liknande amningshjälpen) 

(Grassley & Nelms, 2008):  

I went to a few meetings and saw what that was… like. Saw it wasn´t as scary and 

foreign… I don´t know that I´d ever watched anyone actually do it until I got to La Leche 

League. It just seemed to benefit both. I wanted my daughter and I to have that closeness 

(Grassley & Nelms, 2008). 

Stöd 

 

Kvinnorna önskade kontinuitet av personalen 

Att sköterskorna tog sig tid och verkligen fanns till hands var något som togs upp som 

en viktig del för att kvinnorna skulle känna stöd och trygghet. Att få hjälp av en och 

samma sköterska eller ett begränsat antal sköterskor, gjorde att kvinnorna kände sig mer 

trygga och mer benägna att be om hjälp (Dykes et al., 2003; Hong et al., 2003). 

 They stayed there with me the whole time when I was really frustrated, really worked with 

 me. They were really helpful (Hong et al., 2003). 

Många av kvinnorna hade flera olika sköterskor som kom för att hjälpa dem vilket 

upplevdes besvärligt eftersom sköterskorna inte kände dem och de var tvungna att 

förklara sina problem flera gånger (Dykes et al., 2003). 

 At the point I decided to bottle-feed there were midwives on there that I had never met and 

 they didn´t know me. Because I didn´t know them...I just felt uncomfortable asking. So I 

 think if I´d stayed with the other ones I would have carried on (Dykes et al., 2003). 

Många kvinnor kände sig som på ett löpande band i sjukvården där de inte fick den 

personliga hjälpen som just de behövde. De kände sig lämnade åt sitt öde (Dahl, 2004).  

Vården är så kliniskt stel... det finns inte utrymme... man ser liksom inte människan utan 

det är bara någon slags löpande band princip. Det är lätt att känna sig överkörd som 

patient.//  Så jag upplevde mig väldigt ensam under sjukhustiden, dom var bara inne och 

gjorde det nödvändigaste. Det var ingen diskussion, utan dom frågade bara om jag kommit 
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igång med amningen, Ja sade jag, för jag visste inte riktigt hur det skulle vara då (Dahl, 

2004). 

I Graffy och Taylor 2005; Grassley och Nelms, 2008 och Hong et al., 2003 framkom att 

vissa sköterskor tillbringade minsta möjliga tid med kvinnorna. Många kvinnor var 

besvikna på att personalen inte kom in och frågade hur det gick (Graffy & Taylor 2005; 

Grassley & Nelms, 2008; Hong et al., 2003). Flera kvinnor hade förväntat sig en 

utbildning i amning och spädbarnsvård på BB men upplevde att de inte ens fick hjälp. 

Ett par kvinnor säger att de inte erbjöds någon hjälp på BB om de inte bestämt bad om 

den (Dahl, 2004). Detta ledde till att kvinnorna kände sig osäkra på amningen och att 

problem förblev olösta längre eller inte blev lösta alls (Dahl, 2004; Graffy & Taylor 

2005; Grassley & Nelms, 2008; Hong et al., 2003).  

I wanted someone to sit down with me and show me what to do and help me when it 

wasn´t working. It was all sort of “do it like this and then off (Graffy & Taylor, 2005). 

Kvinnorna hade också en känsla av att sköterskorna stressade eller var för upptagna att 

hjälpa till med amningen vilket gjorde att kvinnorna inte kände sig bekväma i att fråga 

om hjälp (Hong et al., 2003). Kvinnorna i Dahls studie (2004) kände till den 48- 

timmars regel som sjukhuset hade. Den innebar att om kvinnan och barnet mådde bra 

skulle de bli utskrivna inom 48- timmar efter förlossningen. Det gjorde att kvinnorna 

kände sig stressade och oroliga för att de inte skulle hinna få den hjälpen med amningen 

som de behövde (Dahl, 2004). I Mozingo et al. (2000) kände en kvinna sig stressad att 

få igång amningen innan sköterskan skulle sluta för dagen. Sköterskan sa till henne att 

hon inte tänkte gå förrän barnet fått i sig något. Antingen skulle amningen komma 

igång, barnet läggas in på sjukhus eller också så skulle man ge ersättning så att 

sköterskan kunde gå hem. Det slutade med att barnet gavs ersättning (Mozingo et al., 

2000). ). En del kvinnor kände sig ensamma och övergivna på sjukhuset. De kände att 

de inte fick den hjälp och det stöd de behövde. Det kunde leda till att de åkte hem i 

förtid (Dahl, 2004): 

 Man blir ju isolerad...alla är ju inne på sina rum...när man skulle gå ut och äta lunch så var 

 det inte många som satt där ute och åt lunch. Dom tog med sig sin bricka in till sitt rum och 

 sådär...det är klart att alla är trötta och det är mycket sådär...Man kan ju inte ställa krav på 

 folk i ens omgivning, det tycker jag inte man kan göra, utan dom som man kanske haft 

 tankar med krav på är pappan och inom sjukvården (Dahl, 2004). 

Att få uppföljning där sköterskan försäkrar sig om att amningen går bra innan 

utskrivning från BB minskade ångest och farhågor (Hegney et al., 2007; Hong et al., 

2003).  Flera kände att de blev ensamma efter att de kom hem. Ingen fanns längre till 

hands för att hjälpa med tilläggning av barnet eller att ge råd. Detta kunde ge en negativ 

effekt på kvinnornas upplevelser (Lamontagne et al., 2008), en kvinna sa: 

 No one came to see me to give me tips, help out, or show me positions. I was kind of left to 

 myself, but I didn´t ask for help either (Lamontagne et al., 2008). 

De som bad om hjälp på amningskliniker fann att det var en positiv upplevelse. Där fick 

de råd, uppmuntran och praktisk hjälp. Kvinnorna uttryckte en tacksamhet och tyckte att 

personalen var omtänksamma och lyssnade samt hjälpte dem med informationen de gav 

(Lamontagne et al., 2008).  
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At the breastfeeding clinic, it was like there was no problem… They were really reassuring 

on this. It was ´try, try everyday… and you will succeed.´ They were really confident 

(Lamontagne et al., 2008).   

Kvinnorna önskade att råd, uppmuntran och praktisk hjälp gavs på ett 

individualiserat och personligt sätt 

Kvinnor hade en önskan om att få en erfaren mentor som kunde ge råd, uppmuntran och 

praktisk hjälp (Grassley & Nelms, 2008). Kvinnorna kände mer tillit och stöd i den 

personal som hade egen personlig erfarenhet och kunskap om amning.  Studierna om 

tonårsmammor pekade på att om personalen var personliga och/eller på samma 

"våglängd" var det lättare för dem att känna tillit (Dykes et al., 2003; Nelson & Sethi, 

2004).  

 Being personal, really really helps. Because, if like they´re going to be saying like all kinds 

 of medical terms and stuff then it´s really hard to listen and then you kind of think it´s 

 coming right out of a book, and they don´t know what it´s like (Nelson & Sethi, 2004). 

Att sköterskan frågade om kvinnorna hade några frågor innan de visade hur de ammade 

upplevdes stöttande och gav kvinnorna en känsla av kontroll över amningen. Det gav 

också kvinnorna en chans att få svar på sina frågor utan att känna sig besvärliga och 

odugliga (Hong et al., 2003).  

 It seemed important to her...she took time to talk to me, asked me questions, and gave me 

 suggestions (Hong et al., 2003). 

Genom nedslående kommentarer och attityder kunde vårdpersonalen påverka kvinnorna 

negativt och ge dem skuldkänslor, exempelvis genom att försöka pressa kvinnorna till 

amning (Dykes et al., 2003; Graffy & Taylor; Lamontage et al., 2008). I Dykes et al. 

(2003) upplevdes barnmorskorna som mer påtryckande till amning än intresserade av att 

hjälpa till med amning rent praktiskt (Dykes et al., 2003). Sköterskorna kunde upplevas 

okänsliga och bristande i hänsyn (Lamontagne et al., 2008). 

Breastfeeding is not easy for everyone. When trying to feed my first baby in the hospital, I 

had a great difficulty getting him to latch on or suck, and I very much felt the midwives 

blamed me for this. When I said to one, “It isn´t easy,” she replied, “Of course it´s easy – 

all the other mothers can do it!” My feeling is that the most important thing is not to make 

a new mother feel inadequate or guilty in the first few days (Graffy & Taylor, 2005). 

Tonåringarna uppskattade när personalen behandlade dem som en vuxen men kände 

ofta att personalen bevakade dem och dömde dem på grund av att de var så unga. De 

berättade om att de ständigt kände sig övervakade av personalen för att se om de 

verkligen kunde ta hand om sin baby, vilket kunde göra dem nervösa över om de gjorde 

”rätt”. De kunde också känna att personalen hade förutfattade meningar om dem som 

mer troliga att ge ersättning istället för att amma (Dykes et al., 2003).  

I wasn´t asked how I was feeding. I was asked how many ounces he is having…then when 

I said I was breastfeeding they looked and said “oh you´re breastfeeding” and I was like… 

“Yes” and they said “oh… that´s good” (Dykes, et al., 2003). 
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Tonårsmammorna i Nelson och Sethi (2004) upplevde sköterskorna som frustrerade och 

otåliga när de inte fick till amningen. De önskade att vårdpersonalen skulle ha mer 

tålamod med dem, när de skulle lära dem att amma (Nelson & Sethi, 2004). Rent 

olämpligt bemötande fick en del av kvinnorna också, vilket resulterade i att kvinnorna 

kunde känna sig obekväma och olustiga. Men det accepterades för barnets skull som 

denna kvinna berättade (Dahl, 2004): 

 Så jag började pumpa och då fick jag hjälp med det då. När jag sitter där och pumpar den 

 allra första gången då… så sitter en barnmorska och så tar hon bröstet i handen och klappar 

 det och säger du har väldigt vackra bröst. Man blir ju ändå chockad, för att det är en 

 kommentar som kommer från en kvinna till att börja med. Sen så att det är någon som tar i 

 mina bröst… det är jag inte heller van vid som tar på det sättet… och dessutom få 

 komplimanger om bröst, så är det vanligtvis från karlar och då är det liksom sådär klurigt. 

 Men även denna gång säger man okay (Dahl, 2004).   

Kvinnorna önskade att vårdpersonalen skulle stärka deras förmåga att vara 

mammor och att kunna amma 

Att få känslomässigt stöd i form av beröm visade sig i flera studier viktigt för 

kvinnorna. Det hjälpte till att stärka deras självkänsla, förmåga som mamma och 

ammande kvinna. De behövde detta beröm från vårdpersonalen, speciellt när det var 

jobbigt, för att fortsätta amma. Det framkom även i studier där kvinnorna hade extra 

svår amning, att om personalen var positiva, uppmuntrande, lyssnade på och bekräftade 

dem stärkte de kvinnorna till att fortsätta amma. I Graffy och Taylor (2005) uttryckte 

också kvinnorna att de tyckte det var till stor hjälp att bli uppmuntrad och få veta att de 

inte misslyckats då de tyckte det var besvärligt (Graffy & Taylor, 2005). 

She especially went out of her way to assist me when I almost gave up breastfeeding due to 

painful breasts and feeling that Joe was simply not getting enough milk. She made me feel 

very comfortable and confident that I could continue breastfeeding with bottle-feeding, to 

assure me that Joe was getting enough (Graffy & Taylor, 2005). 

Omsorg i form av tröst kombinerat med uppmuntran framkom också som viktigt i andra 

studier. Det var viktigt att personalen lugnade och bekräftade att amningen oftast ordnar 

sig om kvinnorna har lite tålamod (Hong et al., 2003;  Nelson & Sethi, 2004). 

The thing that helped me most was when they´d say…”you´ve got to just be patient…this 

is her first time doing it. She doesn´t know what you or she´s doing. You don´t know what 

you´re doing. You both have got to teach each other and learn together” (Hong  et al., 

2003). 

I Hong et al. (2003) upplevdes en brist på omtanke och stöd från personalen, de verkade 

inte intresserade av att hjälpa till och såg inte till varje kvinnas behov. Kvinnornas 

självförtroende i att amma minskade på grund av detta (Hong et al., 2003). För 

tonåringarna i Dykes et al. (2003) innebar bristen på uppmuntran och stöd att flera av 

dem inte orkade kämpa mera vilket kunde leda till att de slutade amma och gav 

ersättning i stället (Dykes et al., 2003). Detta var även något som var viktigt för många 

vuxna kvinnor som upplevde att de inte fått det stöd de hade behövt (Graffy & Taylor 

2005): 
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I felt a bit let down. I didn´t really get any help. I´d had a difficult birth. I didn´t seem to 

have any milk, I was really tired, and I didn´t wake up when he was crying and they gave 

him a bottle when I was asleep. When I tried the next day, he wouldn´t take it and when I 

was trying they said “You can give him a bottle.” I´d rather they had encouraged and 

helped me to breastfeed (Graffy & Taylor, 2005). 

Vårdpersonalen kunde också bli för pressande i sin iver att främja amning. Det kunde 

leda till skuldkänslor och en känsla av oduglighet. Pressen kunde även motverka 

bindningsprocessen. 

We need to get her on and we need to have her feeding´ and then she wouldn´t and I never 

just got to hold her without it being a breastfeeding thing (Hegney  et al., 2007).   

Att få både information och stöd visade sig ha stor betydelse för att tonåringarna i 

Nelson och Sethi (2004) skulle få en positiv upplevelse av amning (Nelson & Sethi, 

2004):  

I would say that it [breastfeeding] was probably hard if you didn´t have the support there or 

have the information. I had all the support systems, everybody encouraging me. I knew 

what I wanted and I think that is why it was so easy for me (Nelson & Sethi, 2004). 

Att få rådet av vårdpersonalen att ta hand om sig själv, koppla av och sitta bekvämt när 

de ammade uppskattades av kvinnorna (Graffy & Taylor, 2005). 

Make sure you are relaxed, with “facilities” at hand; i.e., cushions, drink, snack, telephone, 

TV, etc. (Graffy & Taylor, 2005). 

Närstående och omgivningens stöd var viktigt för kvinnornas tro på sin förmåga 

att kunna amma  

Tonårsmammorna i Dykes et al. (2003) uttryckte ett behov av att få känna sig 

omhändertagna, framförallt av partnern eller mamma. De kunde känna sig isolerade och 

ensamma på BB. Vissa av dem kände sig inte bekväma med att prata med de andra på 

avdelningen och många önskade att de kunde haft sin familj där (Dykes et al., 2003).  I 

Grassley och Nelms (2008) upplevde de flesta kvinnorna sina mammor som ett stöd och 

en källa för information, vilket hjälpte till att stärka deras självförtroende när de skulle 

lära sig amma (Grassley & Nelms, 2008). Men det var inte alltid kvinnorna ville ha sina 

föräldrar hemma hos sig till att börja med. En kvinna sa att hennes mamma bara skulle” 

ta över” vården av babyn om hon fick komma och hjälpa till. Hon ville först bli trygg i 

föräldraskapet med sin man sedan kunde mamman få komma och hjälpa dem med 

barnet (Dahl, 2004). Att ha en familj som förespråkar och stödjer amning kunde dock 

ibland bli för intensivt. Det kunde upplevas pressande för kvinnorna och den fina 

upplevelsen av amning kunde gå förlorad (Hegney et al., 2007). 

Betydelsen av stöd från männen framkom i flera studier. För tonåringarna i Nelson och 

Sethi (2004) var den viktig framförallt under tiden de lärde sig att amma (Nelson & 

Sethi, 2004). I Lamontagne et al. (2008) upplevde kvinnorna att av allt stöd och 

uppmuntran de fick var deras män mest stöttande genom hela amningsperioden 

(Lamontagne et al., 2008). I Graffy et al. (2005) berättar en kvinna att hon var nära att 

ge upp då hon hade svårt med amningen, men att hennes man uppmuntrade henne och 

sa hur duktig hon var (Graffy et al., 2005).  
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My partner was very supportive. He wanted me to be happy and not stressed. He thought 

the breastfeeding was better [but] he didn´t push me to keep doing it. He said to do 

whatever I felt and that he´d be there and support me (Hegney et al., 2007). 

Men vissa kunde uppleva att de inte fick det stödet de ville. I flera studier framkom att 

familjemedlemmar hade en negativ inverkan på amning då de tyckte att kvinnorna 

skulle börja ge barnet ersättning istället för att amma.  I Hegney et al. (2007) kunde 

kvinnorna uppleva att de inte fick stöd, då männen var okunnande i amningens fördelar 

(Hegney et al., 2007). I Lamontagne et al. (2008) visades en annan form av ickestöd där 

vissa män ville att kvinnan skulle sluta amma för att de skulle kunna vara delaktiga 

genom att ge ersättning (Lamontagne et al., 2008).  I Nelson och Sethi (2004) och 

Graffy &Taylor (2005) nämns också att kvinnorna kunde känna sig pressade att sluta 

amma av familjen (Nelson & Sethi, 2004; Graffy & Taylor, 2005).  

 
I have felt under pressure from various people to switch to bottle, as they thought a baby 

who sucks so much must be permanently hungry…I have found it quite hard to resist this 

and explain why breastfeeding is better. It is easy to see how people might cave in under 

that sort of pressure- I nearly did (Graffy & Taylor, 2005). 

 

I Dahl (2004) upplevde flera kvinnor att männen inte självmant ”hjälpte till”, utan bara 

om de blev tillsagda. De upplevde att de inte fick någon avlastning hemma (Dahl, 

2004).  

 
Det har varit lite jobbigt då, för vi har haft diskussioner om… jag tycker att jag gjort lite för 

mycket… men nu har P jobbat en del då… och då upplever han att han har jobbat hela dan. 

Så kommer han hem och är trött och då säger jag, att jag också gjort… fast det förstår dom 

inte riktigt då, och dessutom jobbar jag på natten, för jag är uppe och ammar. Så jag är 

ganska trött, så jag vill att vi fördelar (Dahl, 2004). 
 

Kvinnorna uttrycker att det hade varit till hjälp om de fick komma ifrån barn och hem 

en stund då och då för att orka med bl.a. amning (Dahl, 2004). Att dela bördan med 

mannen var något som också uppskattades men kunde i vissa fall innebära att mannen 

gav ersättning (Dykes et al., 2003): 

 
He´s been very helpful because when I´m breastfeeding it´s like I´ve got to do it all the 

time and that… but with the bottle at night you can swap it over. That´s what we do (Dykes 

et al., 2003). 

Att få stöd rent praktiskt hemma var något som kom fram i flera studier. Det var viktigt 

för att kunna koncentrera sig på sin nya baby och amningen. Att någon familjemedlem 

hjälpte till med städning och matlagning upplevdes som underlättande av kvinnorna 

(Lamontagne et al., 2008; Dahl, 2004). I Dahl (2004) fick de flesta kvinnor praktisk 

hjälp hemmavid (Dahl, 2004): 

Jag har väldigt mycket hjälp både från min man och min mamma och farfar liksom. Dom 

är här… någon är ju här hela tiden. // Sen så laga mat och såna saker har jag fått hjälp med 

så, det är alltid någon som kommer hem och lagar  middag ( Dahl, 2004). 

En annan kvinna kände ett stort stöd i sin svärmor då hennes egen mamma gått bort. 

Svärmodern stöttade henne och fick mannen att ställa upp och hjälpa till, vilket 
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uppskattades av kvinnan. Dessutom hjälpte svärmodern henne hemma genom att passa 

barnet så hon kunde ägna sig åt lite annat som behövde göras. Det fanns också de 

kvinnor som inte tyckte att de hade någon rätt att kräva stöd och hjälp av andra. Flera 

kvinnor tackade till och med nej till erbjuden hjälp (Dahl, 2004).   

Efter att tonåringarna kommit hem upplevde de mest stöd av sin mamma och familj, 

men även tonårs- mammagrupper var ett stort stöd (Dykes et al., 2003; Nelson & Sethi, 

2004). 

 
…the[ teenage parenting] program was really good. If I didn´t have the support, I don´t 

know what would have happened, you know (Nelson & Sethi, 2004). 

 

Även för de vuxna kvinnorna var stöd från omgivningen viktig. I både Hegney et al. 

(2007) och Dahl (2004) uppskattades mammagrupper där de kunde hitta någon att dela 

erfarenheter med och få förståelse. I Dahl (2004) sökte kvinnorna kontakt genom 

exempelvis BB eller mammagrupper på BVC eller andra sociala nätverk utanför 

sjukvården. Att ha sådana nätverk kändes tryggt då de kunde få råd och tips samt dela 

erfarenheter av amning med andra kvinnor (Dahl, 2004).  

 

Råd från familjen och vänner var viktigt för kvinnorna, speciellt från de som hade 

personlig erfarenhet och ammade eller hade ammat. (Dykes et al., 2003). Dock kunde 

en del kvinnor få höra negativa saker om amning under graviditeten från familj och 

vänner, ex. att det skulle vara svårt och tidskrävande. Detta hade en viss negativ effekt 

men en del av dessa kvinnor upplevde sen det motsatta, att amning var en positiv 

upplevelse efter att ha börjat amma (Nelson & Sethi, 2004). 

 

DISKUSSION 

I metoddiskussionen beskrivs hur arbetet med de olika delarna i litteraturstudien har gått 

framåt. I resultatdiskussionen har vi valt att lyfta fram information och stöd från 

vårdpersonal.  

 

Metoddiskussion 

Vi hade från början ett helt annat syfte och problemformulering som vi var tvungna att 

förändra då de artiklar som fanns att tillgå gjorde att arbetet skulle fått en för medicinsk 

inriktning och svår att få vårdvetenskaplig. Detta innebar en ny start och ny 

litteratursökning.  Då vi även i det andra arbetet hade med amning kunde vi arbeta om 

och använda en del av bakgrunden.  

När vi därefter började vår litteratursökning ville vi se på hur kvinnor erfar amning 

generellt. På grund av de sökresultat vi fick insåg vi att vi behövde begränsa syftet och 

önskade då fördjupa oss i hur kvinnor upplever det stöd och den information de får om 

amning. På grund av att vi justerade syftet efter litteratursökningen har vi inte sökt 

direkt på breastfeeding AND information och/eller support.  Då vårt syfte har varit att se 

på hur kvinnor erfar information och stöd kring amning har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ ansats då syftet med detta är ökad förståelse. Det fanns artiklar som 
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behandlade hur vårdpersonalen ”antog” hur kvinnor upplevde amning men vi valde de 

studier som hade kvinnans eget perspektiv. Viktigt var också att artiklarna var 

publicerade i en vetenskaplig tidsskrift. Eftersom vi hade många artiklar som svarade 

mot vårt syfte valde vi att endast ta med de som vi efter att ha kvalitetsgranskat fann var 

av hög kvalitet.  

 

Vi hittade endast en svensk studie men det kunde eventuellt varit bra att ha en till för att 

se om de hade liknande eller skilda resultat. Fem studier är från Nordamerika, två från 

Storbritannien, en från Australien och en från Sverige. Alla studier är således gjorda i 

västvärlden. De olika länderna skulle kunna påverka jämförelserna genom skillnaderna 

som finns i hälso- och sjukvården samt i kulturen. Hur detta har påverkat resultatet är 

svårt att säga. Vissa saker som framkom i studierna var inte överförbara till svenska 

förhållanden och togs därför inte med i resultatet. Exempelvis amningsproblem 

relaterade till tidig återgång till arbete. I en del andra länder finns inte det 

föräldraförsäkringssystem som vi har här i Sverige. Resultaten var dock liknade i många 

avseenden oavsett land vilket gjorde att de kändes relevanta för vårt arbete.   

 

Då två av våra studier speglar tonårsmödrars upplevelser har vi funderat på om detta 

kan ha påverkat resultatet. Det kan det naturligtvis ha gjort men efter den analys vi gjort 

liknar deras upplevelser de upplevelser de vuxna kvinnorna hade i de andra studierna. 

Vi hade även två studier som tog upp upplevelser hos kvinnor med amningssvårigheter. 

De kan ha påverkat resultatet men verkar för oss ändå relevanta då deras upplevelser 

likväl speglar den information och det stöd kvinnor får.   

 

En svårighet har varit att formulera teman då dessa ofta gick in i varandra. Det var även 

svårt att namnge olika teman så att de täckte in vårt resultat. Detta var därför 

tidskrävande. Från början hade vi Känslomässigt stöd som ett tema men detta blev för 

stort och täckte för mycket. Vi hittade även praktiskt stöd från närstående vilket inte 

passade in under känslomässigt stöd. Därför valde vi att dela in det i nya teman: 

Närståendestöd och Vårdpersonalstöd. En annan svårighet har varit att flera av 

studiernas resultat bestod av många citat. 

 

Vi är medvetna om att vår förförståelse i form av egna erfarenheter och upplevelser kan 

ha påverkat resultatet. Vi anser dock att vi inkluderat det resultat från studierna som 

relaterar till vårt syfte, förutom de undantag som nämnts, och på så sätt fått en bild av 

hur kvinnor erfar information och stöd i förhållande till amning.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på hur stor påverkan amning har på kvinnors liv. Information och 

åsikter från omgivning och vårdpersonal samt kvinnors egen uppfattning påverkar 

amningsupplevelsen. Vårt resultat visade inga motsatser i studiernas resultat utan mer 

likheter där skillnaderna var nyanser av kvinnornas egna upplevelser. 

 

Många kvinnor upplevde att deras förväntningar på amning inte alls motsvarade den 

levda verkligheten. De hade i många fall en idealiserad bild av amning som något 

naturligt och något som alla kan. Amningsutbildningen före födseln kunde upplevas 

som ofullständig. Många kvinnor tyckte inte den tog upp de problem som kunde uppstå 
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utan var fokuserad på amningens alla fördelar och gav inga alternativ. Kvinnorna 

efterfrågade en mer realistisk information för att kunna förbereda dem för eventuella 

svårigheter som kunde uppstå. Enligt Kylberg et al. (2009) är det viktigt för att 

förebygga oro hos kvinnan. Vi menar att onödigt lidande kan förebyggas genom att i 

förväg veta om dessa svårigheter och hur kvinnorna kan hantera dem.  Baserat på 

resultaten i våra studier verkar det också förutsättas att kvinnor skall ha kunskap om 

amning redan innan barnet fötts. Informationen bör därför starta tidigt i graviditeten. 

Detta för att vårdpersonalen skall kunna anpassa informationen efter kvinnans behov 

och ta reda på vilka förväntningar, erfarenheter och vilken oro kvinnan har (Faxelid et 

al., 2001). Är den förberedande amningsinformationen så dålig som kvinnor upplever 

den eller är de helt enkelt inte mottagliga för informationen när den ges? När skall i så 

fall denna information ges? De olika enheterna i vårdkedjan, dvs. MVC, Förlossning, 

BB/Neonatal och BVC bör vara ”samspelta” och veta vad grundstenarna i 

informationen ska vara och när den ska ges. För att uppnå detta krävs samtal och 

samarbete även mellan de olika enheterna.   

 

Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) poängterar hur viktigt det är att visa hur 

kvinnor ammar tidigt efter barnets födsel, vilket vårt resultat också antyder. Att få 

praktisk information om hur de skall lägga till barnet upplevdes av kvinnorna i flera 

studier som den mest nödvändiga informationen för att lyckas med amningen. Vi tycker 

att detta visar på att amning handlar mycket om teknik som kvinnorna behöver hjälp 

med att lära sig. Tyvärr upplevde många kvinnor att de inte fick denna hjälp, vilket 

kunde leda till en känsla av misslyckande som gjorde att kvinnorna inte bad om hjälp. 

Den praktiska undervisningen kunde kännas obehaglig om sköterskorna handgripligen 

tog tag i bröstet för att visa. Detta kunde leda till att kvinnor kände sig kränkta. För att 

undvika detta anser vi att vårdpersonalen bör respektera kvinnors integritet genom att 

fråga kvinnan om det är okej att de tar i bröstet. Det är viktigt att vårdrelationen 

fungerar så att de stärker kvinnorna i deras situation. Detta stöds av Kylberg et al. 

(2009) som menar att vårdpersonal bör undvika att ge handgriplig hjälp, då studier visar 

att kvinnor upplevt det mycket obehagligt och kan minska kvinnors självförtroende att 

amma.  

 

Motstridig och Bristande information var det som var mest frustrerande och påverkade 

kvinnorna negativt i vårt resultat. Det framkom att råden och informationen varierade 

både från personal och från omgivning. Det visade sig att motstridig och bristande 

information kunde leda till dåligt självförtroende som i sin tur kunde leda till att 

kvinnorna avslutade sin amning i förtid. Upplevelsen av motstridiga råd kanske också 

kan bero på att de fått ett råd av tidigare personal som har rapporterat vidare att andra 

sätt bör provas vilket kvinnan då kan tolka som att barnmorskan tycker något helt annat. 

 

En del kvinnor tyckte till att börja med att det var en lättnad att ha slutat amma men 

kunde sedan tvivla på sitt beslut vilket resulterade i en känsla av skuld och 

misslyckande. Det är därför viktigt att personalen försöker lösa eventuella problem före 

kvinnan skrivs ut från BB och ser till att uppföljning finns utanför sjukhuset för de som 

fortfarande har problem eller inte kommit igång med amningen. Både Faxelid et al. 

(2001) och Kylberg et al. (2009) tar upp denna faktor och menar att motstridiga och 

bristande råd kan inverka negativt, orsaka osäkerhet och ge dåliga amningsupplevelser. 

Ofta blandar vårdpersonal och omgivning omedvetet in sina egna värderingar, detta kan 
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då också tolkas som motstridig information (Faxelid et al., 2001; Kylberg et al., 2009). 

En förutsättning för att komma med enhetliga råd är att det avsätts tid för vårdpersonal 

där de samtalar om vilka råd de ger och varför, så att råden blir samstämmiga.  Det är 

viktigt att vårdpersonal har adekvat kunskap och en positiv inställning till amning. 

Information bör vara genomtänkt och konsekvent så att vården stämmer överens med 

riktlinjerna från BFHI. Kylberg et al. (2009) menar att det är viktigt för vårdpersonal att 

ta reda på vilka råd föräldrarna redan fått och hur de fungerat innan de kommer med nya 

för att undvika motstridiga råd (Kylberg et al., 2009).  

 

Att vårdpersonal tog sig tid och fanns tillgängliga framkom som viktigt för kvinnorna i 

alla studier utom en. Kontinuitet med exempelvis samma eller få sköterskor att förhålla 

sig till skapade trygghet och gjorde det lättare för kvinnorna att be om hjälp. Att 

kontinuitet är viktigt tar även Faxelid et al. (2001) upp, då speciellt vid 

amningsproblem.  Om personalen frågade kvinnorna om de hade några frågor innan de 

visade hur de skulle amma upplevde kvinnorna att de kunde behålla kontrollen över 

amningen. Kvinnorna pratade om sköterskornas begränsade tid både på sjukhuset och 

efter hemskrivning som negativt. Många kvinnor var besvikna på att vårdpersonal inte 

frågade hur det gick och de upplevde att vissa sköterskor tillbringade minimal tid med 

dem. Detta ledde till att kvinnorna kände sig osäkra och problem kunde förbli olösta, 

med vårdlidande som följd. Vi anser att arbetssituationen på förlossning och BB 

behöver förändras för att göra det möjligt för vårdpersonalen att få tid till att sitta ned 

med kvinnorna för att stödja, lyssna, ha tålamod och möta kvinnans behov vid amning. 

Detta för att kunna uppfylla den nya roll som Faxelid et al. (2001) menar vårdpersonal 

har idag dvs. att lyssna, ge stöd och se på föräldrar som experter på sitt barn. 

 

Att stärka kvinnors självförtroende och förmåga att amma genom uppmuntran och stöd 

inverkade positivt på amningen. Kvinnorna behövde detta stöd, speciellt då det var 

besvärligt att amma, för att fortsätta och inte ge upp. Genom att kvinnor ammar främjas 

hälsa, det är dock viktigt att vårdpersonal undviker att sätta press på kvinnorna då de 

skall uppmuntra kvinnan att amma. Kvinnor kan annars känna sig tvungna att amma 

och de som väljer att sluta amma eller de som inte längre kan amma av olika 

anledningar kan känna sig misslyckade och få skuldkänslor. Enligt Faxelid et al., (2001) 

är det viktigt att vårdpersonal stödjer kvinnan genom att vara bekräftande, ödmjuka och 

visa sitt intresse, så att hon kan känna sig avslappnad och trygg i amningssituationen.  

 

 

Slutsats 

För att främja en positiv upplevelse av amning visar vårt resultat att kvinnor behöver få 

en konsekvent och riktigt information samt en realistisk bild av vad de kan förvänta sig 

av amning. Dessutom krävs respekt för deras integritet, tid för att lära sig teknik bakom 

amning i kombination med uppmuntran och stöd från vårdpersonal. Vården behöver 

titta på vad som gör att befintliga riktlinjer inte följs. Är det brist på fortgående 

utbildning och/eller en fråga om personalbrist? Vi anser att det finns tillräckligt med 

kunskap om faktorer som påverkar och främjar en lyckad amning för att ge konsekvent 

och evidensbaserad vård men mer behöver göras för att ge vårdpersonal möjlighet att ge 

denna vård till kvinnor i amningssituationen.  
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Det behöver sättas av tid till samtal och diskussion runt vilka amningsråd som ges för 

exempel genom fallbeskrivningar på de olika enheterna men också mellan de olika 

enheterna i vårdkedjan.  

 

Vi tycker att vårt resultat visar på hur känsliga kvinnor är under denna tid av sitt liv. De 

motstridiga råden som upplevs kanske också har att göra med olika sätt att 

kommunicera och motta information.  Det är viktigt för vårdpersonal att tänka på sitt 

sätt att ge information i verbal form men även i den non-verbala formen. 

Vårdpersonalen behöver vara medveten om att kvinnor uppfattar saker på olika vis.  

 

Genom att göra denna uppsats har vi fått mer kunskap om hur vi ska kunna ta del av 

forskning och kunna granska den kritiskt. Den kunskap vi har fått om kvinnors 

upplevelser av information och stöd kring amning genom att göra denna uppsats, 

hoppas vi kunna få nytta av i våra kommande yrkesroller som barnmorska respektive 

barnsjuksköterska. 

 

Praktiska implikationer: 

 

 Vårdpersonal bör ge information som ger en realistisk bild av vad kvinnor 

kan förvänta sig av amning.  

 Arbetssituation bör ändras så att vårdpersonal har tid att sitta ned med 

kvinnan för att kunna visa tekniken bakom amning och stödja kvinnans 

självförtroende.  

 MVC, förlossning, BB/Neonatal och BVC bör samarbeta mer om vilka råd 

som skall ges och när.  

 Vårdpersonal bör bli mer medveten om och fokusera på 

kommunikationsfärdigheter.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. De 10 stegen  

Amningsvänliga sjukhus. 

Det här är stegen som personalen arbetar efter när de möter dig och ditt barn: 

1. Ha en skriven amningsstrategi som rutinmässigt delges all sjukvårdspersonal. 

2.  Ge all personal nödvändiga amningskunskaper så att de kan upprätthålla denna 

strategi. 

3.  Informera alla gravida kvinnor om fördelar med att amma och om vägen till en 

lyckad amning. 

4.  Uppmuntra och stödja mammor att börja amma vid barnets första 

vakenhetsperiod(som vanligen varar i ungefär två timmar)börja amma sitt 

nyfödda barn.  

5.  Visa mödrar hur de ska amma och hur de upprätthåller mjölkproduktionen även 

om de blir skilda från sina nyfödda 

6.  Inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck annat än bröstmjölk såvida det ej 

är medicinskt nödvändigt. 

7.  Tillämpa rooming – in genom att tillåta mödrar och nyfödda att vara 

tillsammans hela dygnet. 

8.  Uppmuntra fri amning (dvs. oberoende av klockan) 

9.  Inte ge nappar till ammade spädbarn (varken sug- eller dinappar) 

10.  Uppmuntra bildandet av stödgrupper för ammande mödrar och hänvisa mödrar 

till dem vid utskrivning från sjukhuset/kliniken. (Kylberg et al., 2009) 
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Bilaga 2. Granskningsmall 

 
Förslag till granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; 

Friberg, 2006; Nordström & Wilde, 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

Instruktion 

Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet 

ej). Den erhållna poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan 

divideras med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 

och 3 poäng. Erhålles t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje ska du ringa in 

det alternativ (Ja, Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

  

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde A. Syfte 
Är syftet med studien tydligt  

beskrivet?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde B. Metod 
Redogörs för vilken kvalitativ  

metod som har använts? 3 2 1 0 
Är designen av studien relevant  

för att besvara  frågeställningen? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde C. Urval 
Är urvalskriteriet för  

undersökningsgruppen tydligt 

 beskrivna?  3 2 1 0 
Beskrivs var undersökningen  

genomfördes?  3 2 1 0 
Beskrivs var undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
Beskrivs när undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
Beskrivs hur undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
 Beskrivs vilken urvalsmetod  

som användes (ex. strategiskt  

urval, snöbollsurval, teoretiskt  

urval)?  3 2 1 0 
 Beskrivs den inkluderade  

Undersökningsgruppen på ett  

tydligt sätt (ex. ålder, kön,  

utbildning)?  3 2 1 0 
 Är undersökningsgruppen  
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lämplig?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde D. Datainsamling  

 Beskrivs vem som utförde  

datainsamlingen ?  3 2 1 0 
Beskrivs vilka datainsamlings- 

metoder som använts på ett  

tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?  3 2 1 0 

Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden,  

intervjuguide)?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde E. Dataanalys 
Beskrivs hur begrepp, teman och  

kategorier är utvecklade och tolkade  

på ett tydligt sätt ? (ex. finns  

beskrivning/tabell över hur  

kondensering och abstraktion skett,  

citat som stärker)  3 2 1 0 
Är analys och tolkning av resultat  

diskuterade?  3 2 1 0 
Är resultaten trovärdiga? 3 2 1 0 

 Är resultaten pålitliga? 3 2 1 0 
Finns stabilitet och överens- 

stämmelse?  3  2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde F. Etiska frågor 
Finns det tillräckligt beskrivet  

hur deltagarna informerats?  

(muntligt, skriftlig, frivillighet,  

konfidentialitet)  3 2 1 0 
Finns det beskrivet om forskarna 

 har inhämtat informerat  

samtycke?  3 2 1 0 
Har etisk kommitté godkänt  

studien (eller diskuteras detta)? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde G. Diskussion 
Är de tolkningar som presenteras 

 baserat på insamlad data? 3 2 1 0 
Går det att återkoppla resultaten  
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till den ursprungliga forsknings- 

frågan?  3 2 1 0 

Har resultaten klinisk  

relevans?  3 2  1 0 
Diskuteras metodologiska 

 brister och risk för bias? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

Sammanvägd poängbedömning 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng 

är 21 och lästa poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg 

ringas in. 

 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

 

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

 

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) __ 
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Bilaga 3. Översikt av analyserade studier 

 

Artiklar/ Studier Syfte Metod Resultat 

Titel:  

Avhandling: 

Amningspraktikens 

villkor: En intervjustudie 

av en grupp kvinnors 

föreställningar om 

förväntningar på och 

erfarenheter av amning.     

 Författare: 
Dahl, L 

Tidskrift: 

ACTA 

UNIVERSITATIS 

GOTHENBURGENIS. 

Årtal: 

2004 

 

Syfte: Att fördjupa 

kunskaperna om 

amningspraktikens 

villkor genom 

analyser av hur 

amning uppfattas 

och beskrivs av en 

grupp kvinnor. 

Intervjuer av 8 

kvinnor vid 3 olika 

tillfällen. Kvalitativ 

studie influerad av 

feministisk 

forsknings tradition. 

Kvinnorna visade sig ha olika 

”kontrakt” med världen; 

arbetskontrakt , föräldrakontrakt 

och mödrakontrakt. Dessa gjorde 

att kvinnan hade liten möjlighet att 

förhandla om deras och babyns 

dagliga liv. 

 

Under graviditeten hade kvinnorna 

en uppfattning att amning skulle 

vara ”naturlig” och okomplicerad 

men sen visade den ha flera 

svårigheter. Ju kortare tid man var 

på BB efter förlossningen desto 

svårare var det att få den kunskapen 

man behöver för att lära sig amma. 

De som stannade längre upplevde 

dessutom BB som en ”mötesplats”. 

Det framkom att kvinnan såg 

amning som hennes egna ansvar 

och plikt. Det användes emot dem 

när de krävde bättre sociala 

förutsättningar i sitt dagliga liv. 

Titel: 

Adolescent Mothers and 

Breastfeeding: 

Experiences and Support 

Needs- An Exploratory 

Study 

Författare: 

Dykes, F., Moran, V.H., 

Burt, S., Edwards, J. 

Tidskrift: 

J Hum Lact 

Årtal: 

2003 

Land: 

Storbritannien 

 

 

Syftet är att ta reda 

på upplevelser och 

stöd-behovet hos 

tonårsmammor som 

börjar amma. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ. 

Djupgående 

intervjuer.  

Tematisk analys. 

Fem teman relaterade till 

upplevelser kom fram, och fem 

teman om vilket stöd tonåringarna 

behövde, känslomässigt stöd, 

självförtroende stöd, praktisk stöd, 

informations stöd och nätverks 

stöd. Dessa olika delar behövde 

arbeta i symbios för bästa effekt. 

Mer undersökningar behövs för att 

veta hur man skall ge rätt stöd till 

tonårsmammor för att möjligöra 

amning.  

Titel: 

What information, 

Advice, and Support Do 

Women Want With 

Breastfeeding? 

Författare: 

Graffy, J., Taylor, J. 

Tidskrift: 

BIRTH 

Årtal: 

2005 

Land: 

Storbrittanien 

Syftet är att 

undersöka hur 

kvinnor ser på  

information, råd, 

och stöd de får 

under amning. 

Kvalitativ analys av 

kvinnors svar på 

öppna frågor om 

deras upplevelse av 

amningsstöd. 

Många kvinnor var nöjda med 

amnings upplevelsen medan andra 

inte tyckte de fick det stödet de 

behövde. De teman som framkom 

om vad kvinnor ville ha var; 

information och vad man kan vänta 

sig, praktisk hjälp med att lägga till 

barnet, effektiva råd och förslag, att 

bekräfta kvinnors upplevelser och 

känslor, och trösta och uppmuntra.  
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Artiklar/ Studier Syfte Metod Resultat 

Titel: 

Understanding Maternal 

Breastfeeding 

Confidence: A 

Gadamerian 

Hermeneutic Analysis of 

Women´s Stories. 

Författare: 

Grassley, J. S., Nelms, T. 

P. 

Tidskrift: 

Health Care for Women 

International. 

Årtal: 

2008 

Årtal: 

USA 

Att förstå mödrars 

amnings förtroende 

och dess mening. 

Gadamerian 

hermeneutisk studie. 

Intervjuer av 13 

kvinnor. 

Kvinnorna upplevde 

självförtroendet till amning som 

beroende av ett samspel mellan 

deras förväntningar, hur barnet 

ammade och vilket stöd de fick. De 

beskrev både upplevelser som 

stärkte och minskade deras 

självförtroende.  

Titel:  

Against all odds: a 

retrospective case-

controlled study of 

women who experienced 

extraordinary 

breastfeeding problems, 

Författare: 

Hegeny, D., Fallon, T., 

O´Brien, M. L. 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal: 

2007 

Land: 

Australien 

Att undersöka vilka 

faktorer som stärker 

kvinnor att fortsätta 

amma trots extra 

svårigheter. 

Retrospective case 

control study. 40 

kvinnor. 20st som 

fortsatt amma trots 

svårigheter och 20 st 

som slutade. Både 

kvantitativa enkäter 

och intervjuer 

användes för att 

samla data. Denna 

artikel beskriver 

endast kvalitativa 

data. 

Båda grupperna beskrev 

idealiserade förväntningar om 

amning och upplevde psykisk oro. 

De som fortsatte amma använde sig 

av coping strategier och visade på 

personliga kvalitéer som gjorde att 

de kunde klara svårigheterna. De 

som fortsatte amma uppgav oftare 

att de hade vårdpersonal som de 

litade på och kunde få hjälp och 

stöd av. De hade också i större 

utsträckning likasinnade att dela 

erfarenheter med. De kvinnor som 

slutat amma uttryckte känslor av 

skuld och oduglighet och kände sig 

oftare isolerade. 

Titel: 

First-Time Mothers 

Views of Breastfeeding 

Support From Nurses 

Författare: 

Hong, T.M., Callister, L. 

C., Schwartz, R. 

Tidskrift: 

The American Journal of 

Maternal/ Child Nursing 

Årtal:  

2003 

Land:  

USA 

Att få insikt i hur 

förstagångsmammo

r upplever 

sköterskors stöd vid 

amning.  

Fenomenologisk 

intervju studie av 20 

kvinnor. 

Sköterskorna gav känslomässigt, 

informations- och konkret stöd. 

Icke stödjande bemötande framkom 

också, såsom en känsla att 

sköterskan alltid hade bråttom, 

misslyckades med att hjälpa med 

amning och att sköterskan inte var 

flexibel när hon skulle hjälpa mor 

och barn. 

Forts. Bilaga 3. 
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Artiklar/ Studier Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 

The breastfeeding 

experience of women 

with major difficulties 

who use the services of a 

breastfeeding clinic: a 

descriptive study 

Författare: 

Lamontagne, C., 

Hamelin, A-M., St-

Pierre, M. 

Tidskrift: 

International 

Breastfeeding Journal. 

Årtal: 

2008 

Land: 

Kanada 

Att beskriva 

amningsupplevelser

na hos kvinnor, 

speciellt de som 

använde sig av 

amningskliniken i 

Quebec City area. 

Deskriptiv studie:  

Enkät  frågor via 

telefon med 86 

kvinnor och 

semistrukturerade  

intervjuer med 12 av 

dessa  kvinnor.   

Smärta i brösten och bröstvårtorna, 

dålig mjölk- produktion och 

svårigheter med att få lagt till 

barnet var de 3 största problemen 

som kvinnorna fastställde. Det som 

hade positiv inverkan på 

amningsupplevelsen var deras 

personlighet, det moraliska och 

praktiska stödet från familj, vänner 

och vårdpersonal. 

Titel: 
”It Wasn´t Working”: 

Women´s Experiences 

with Short-Term 

Breastfeeding.  

Författare: 

Mozingo, J. N., Davis, 

M.W., Drobbelman, P. 

G., Merideth, A. 

Tidskrift: 

The American Journal of 

Maternal/ Child Nursing 

Årtal: 

2000 

Land: 

USA 

Att undersöka 

upplevda 

erfarenheter av 

kvinnor som börjat 

amma men som 

slutat inom 2 

veckor efter 

födseln.  

Intervjuer . Tema 

analyserade.  

Kvinnor beskrev den stora skillnad 

mellan förväntningar man hade på 

amning och verkligheten och 

amnings problem. Detta ledde till 

att man slutade försöka amma. 

Kvinnorna pratade om känslor av 

misslyckande, skuld eller skam och 

hade kvarstående tvivel till att ha 

slutat amma. 

Titel: 

The Breastfeeding 

Experiences of Canadian 

Teenage Mothers 

Författare: 

Nelson, A.,  

Sethi, S. 

Tidskrift: 

JOGNN  

Årtal:  
2004 

Land: 

Kanada 

Att upptäcka 

fenomenet av 

amning, upplevt av 

tonårsmammor. 

Intervjuer och enkät 

för 

bakgrundsvariabler. 8 

tonårsmammor. 

Jämförande metod. 

Kärnan i resultatet var 

tonåringarnas fortsatta beslutsamhet 

att amma. Teman som kärnan 

stödjer sig på var; 

Deciding to breastfeed, Learning to 

breastfeed, Adjusting to 

breastfeeding and Ending 

breastfeeding. Tonåringarnas behov 

av stöd liknar vuxna kvinnors men 

tonåringarna kan behöva mer 

amnings stöd.  

Forts. Bilaga 3. 

 


