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Sammanfattning 1 
 2 
Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att alla barn ammas inom 3 
första timmen efter födseln, enbart ammas under sina första sex månader i livet och delvis 4 
ammas upp till två års ålder. Amningsfrekvensen minskar i stora delar av världen. I Sverige 5 
påbörjar mer än 80% av nyblivna mödrar amningen men endast 60% fortsätter att amma tills 6 
barnet är sex månader. Många mödrar har problem med amningen som dom upplever så svåra 7 
att det kan leda till att amningen avbryts.  8 
 9 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva mödrars upplevelse av amning med fokus på 10 
svårigheter som kan leda till tidigt avbrytande av amning. 11 
 12 
Metod: En litteraturgenomgång med systematisk sökning i databaserna Cinahl och Medline 13 
och deskriptiv design har valts för att sammanställa och kritiskt reflektera kring befintlig 14 
forskning inom ämnet mödrars upplevelse av amning med fokus på upplevda svårigheter.  15 
 16 
Resultat: I litteraturstudien har 13 kvalitativa artiklars resultat presenterats, vilka svarar till 17 
studiens syfte. Studiens resultat är indelat i fem kategorier och tio subkategorier. Resultatet 18 
innehåller information kring kategorierna; motivation att amma styr utfallet, 19 
amningssvårigheter, upplevelsen av amningssvårigheterna, när amningen avbröts och vårdens 20 
roll.  21 
 22 
Slutsats: Amningsproblemen kunde upplevas övermäktiga för mödrarna. Vårdpersonalen 23 
hade en inverkan på mödrarnas upplevelse av amning. Motstridiga råd av vårdpersonal ledde 24 
till förvirring, minskad tillit till vården, minskat självförtroende och kortare amningstid. Ökad 25 
kunskap om amningens betydelse påverkade durationen av amningen. Resultatet visar hur 26 
mödrar upplever amningssvårigheter och vad som gjorde att mödrarna avslutade amningen. 27 
Denna information anses vara till nytta för barnsjuksköterskor och annan vårdpersonal för att 28 
bättre förstå mödrarna i samband med amningssvårigheter och kunna ge stöd. 29 
 30 
Nyckelord: amning, avbrytande, upplevelse, barnhälsovård 31 
  32 



 

 

Abstract 1 
 2 
Background: WHO recommends that all children should be breastfed during the first hour 3 
after birth, only breastfed during the first six months of life and partly breastfed up to two 4 
years of age. The breastfeeding frequency is declining in big parts of the world. More than 5 
80% of the mothers in Sweden start breastfeeding but 60% continue breastfeeding until the 6 
child is six months of age. Many mothers go through breastfeeding difficulties which can led 7 
to cessation. 8 
 9 
Aim: The aim of this study was to describe mother´s experience of breastfeeding, with focus 10 
on difficulties that can lead to early cessation of breastfeeding.  11 
 12 
Method: Through a literature review with a systematic search, in the databases Cinahl and 13 
Medline, and a descriptive design the author has done a critical research on the topic and put 14 
together current research on mothers experience of breastfeeding with focus on experienced 15 
difficulties.  16 
 17 
Results: 13 qualitative articles and their results are included in the study. Their results have 18 
been put together to be presented in this study through five categories and ten subcategories. 19 
The categories include information on that motivation effects the outcome, breastfeeding 20 
difficulties, experience of the breastfeeding difficulties, cessation of breastfeeding and the 21 
caregiver’s role.  22 
 23 
Conclusion: The breastfeeding difficulties could be overwhelming for the mothers. The 24 
caregiver’s role on the mothers breastfeeding experience and their choice to breastfeed or not 25 
was significant. Conflicting advice by the caregivers made the mothers feel more confused, 26 
gave them less confidence to the healthcare, lowered their self-confidence and their personal 27 
goals with the breastfeeding changed. Knowledge on the topic correlates to the duration of 28 
breastfeeding. The result obtained is considered to be of value for the child health nurse and 29 
other health care professionals, so that they can get a better understanding of the mother´s 30 
experience and give support where it is needed.  31 
 32 
Keywords: breastfeeding, cessation, child health services, experience  33 
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1. Inledning 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att alla barn ammas inom första timmen 
efter födseln, enbart ammas under sina första sex månader i livet och delvis ammas upptill två 
års ålder. Definitionen enbart ammande innebär att barnet enbart får bröstmjölk samt vitaminer 
eller läkemedel (t.ex. D-vitamin) och delvis ammande definieras som att barnet förutom 
bröstmjölk även får modersmjölksersättning, välling eller annan kost. WHO har som mål för år 
2025 att amningsfrekvensen under barnets första sex månader i livet skall stiga till 50% globalt 
sett. Forskning visar att det finns många fördelar med att barn får bröstmjölk de första 
månaderna i livet. Andelen mödrar som påbörjar amning är hög, det vill säga att majoriteten 
önskar amma sitt barn. I Sverige påbörjar mer än 80% av nyblivna mödrar amningen men endast 
60% fortsätter att amma tills barnet är sex månader. Tiden efter att barnet fötts kan vara en 
sårbar tid. Detta på grund av att amningen inte fungerar optimalt vilket kan leda till en osäkerhet 
och att den avbryts före den rekommenderade tiden. Orsakerna till avbrytandet av amningen 
kan vara olika och det är dessa författaren har valt att se närmare på för att få en ökad förståelse 
och kunskap för mammornas upplevelse. Kunskapen kan sedan vara till nytta i 
barnsjuksköterskans arbete så att professionell hjälp ges där behovet finns. Det har nämligen 
visat sig att ammande kvinnor som erhåller professionellt stöd ammar längre än de som inte får 
professionellt stöd.  

2. Bakgrund 
 
2.1 Amningens betydelse 
Bröstmjölk ger ett barn fullvärdig nutrition och täcker barnets energi- och näringsbehov de 
första sex månaderna i livet, eftersom den innehåller rätt mängd energi, näring och 
immunglobuliner anpassat till barnets ålder och behov (Edenwall, Delvert, & Ekman, 2014). 
Bröstmjölken minskar risken för infektion i andningsvägarna, urinvägarna och mag-
tarmkanalen, då barnet får ett förstärkt immunförsvar via amningen. Bröstmjölken ger även 
förtidigt födda skydd mot att få neonatal sepsis och nekrotiserande enterokolit. Hälsoeffekter 
på längre sikt tack vare amningen är att det skyddar barnet mot typ 1 diabetes, högt blodtryck 
och övervikt senare i livet (Häggkvist et al., 2010; Månsson, K., & Edwinson, M. 2008). 
Hälsofördelar med amningen för moderns del är minskad risk för bröst- och äggstockscancer, 
postpartum-depression, diabetes typ 2 och osteoporos (Hanson, Blennow, & Silfverdal, 2011). 
Störst hälsovinster uppnås hos enbart ammade barn men även hos delvis ammade syns 
positiva effekter (Ip et al., 2007; Kramer & Kakuma, 2012). Utöver att amningen är 
kostnadsfri stärker det dessutom anknytningen mellan moder och barn (Ahluwalia, Morrow, 
& Hsia, 2005).  
 
2.2 Amning i världen 
WHO:s rekommendation om amning gäller för alla länder och befolkning oavsett ekonomi 
och utvecklingsnivå. I utvecklingsländer kan amning vara skillnaden mellan liv och död av 
skäl såsom bristfällig hygien och avsaknad av rent vatten (Hörnell, Hernell, & Silfverdal, 
2013). Enligt WHO finns det inget land i världen som följer deras rekommendationer för 
amning. Generellt är det 40% av alla barn i världen som enbart ammas vid sex månaders 
ålder. 44% av alla nyfödda i världen ammas under den första timmen i livet (Victora et al., 
2016; WHO/UNICEF, 2017). Endast 23 länder i världen har uppnått 60% av enbart ammande 
sex månaders barn. Problemet är som störst i Amerika där endast sex procent av länderna har 
en amningsfrekvens på över 60% (WHO/UNICEF, 2017). Amning är en av de få 
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hälsofördelar som förekommer mer i fattiga länder än i rika länder, och i låg- och 
medelinkomstländer är det fler fattiga kvinnor som ammar än rika kvinnor (Victora et al., 
2016). 
 
 I Europa har de allra flesta länder tillämpat rekommendationerna från WHO kring amning, 
ändå är det endast 25% av alla spädbarn i Europa som enbart ammas under sina första sex 
månader i livet (WHO/UNICEF, 2003). Skottland har den lägsta amningsfrekvensen i Europa 
där 74% år 2010 initierade amning och 30% ammade sex månader efter barnets födsel (Scott 
et al., 2015).  
 
En studie som gjordes i Norge visade att nästan alla mödrar påbörjade amningen (98%), 44% 
ammade sina barn vid fyra månader och två procent gav barnet endast bröstmjölk då barnet 
var sex månader gammalt. Den mest påtagliga minskningen förekom mellan tredje och fjärde 
månaden. Studien visade även att de barn som matats med vatten, socker vatten eller 
bröstmjölksersättning under första veckan i livet löpte större risk för avbrytande av helamning 
(Häggkvist et al., 2010).  
 
2.3 Amning i Sverige 
En gradvis minskning av amningsfrekvensen har varit rådande i Sverige mellan 2004 och 2014, 
även om den är relativt hög i jämförelse med andra länder i världen (Socialstyrelsen, 2017). På 
1800-talet skulle amningen schemaläggas och begränsas. Det var väl känt att bröstmjölken hade 
ett rikt näringsinnehåll men den var endast ämnad för föda och inget annat, vilket medförde att 
amningsfrekvensen minskade drastiskt i samhället (Svensson & Nordgren, 2002). Under 1970-
talet började amningen ses på från både ett medicinskt och socialt perspektiv. 1973 startades 
föreningen amningshjälpen för att ge föräldrar stöd och råd i amningsfrågor (Kylberg, 
Westlund, & Zwedberg, 2009). På den här tiden kom även en lag med en generös 
föräldraförsäkring som garanterade mödrarna att kunna vara hemma barnets första nio månader 
i livet (Zetterström, 1999). Under 1980-talet arbetade socialstyrelsen mera aktivt med att höja 
amningsfrekvensen och forskare började intressera sig i amningsfrågor (Svensson & Nordgren, 
2002). Förbud mot marknadsföring av modersmjölkersättning sattes in på initiativ av WHO år 
1981. År 1990 ställde sig Sverige bakom WHO och UNICEF:s Innocentideklaration som kom 
till för att skydda, stödja och främja kvinnors rätt till amning (Zetterström, 1999). Från år 1995 
till 2004 var amningsfrekvensen som högst i Sverige. År 2004 ammades mer än 83% av alla 
barn vid fyra månaders ålder. När barnen var sex månader gamla var det 72% som ammades. 
Efter den perioden minskade amningsfrekvensen avsevärt men sedan år 2015 har 
amningsfrekvensen legat runt 74% för fyra månader gamla barn och 63% för sex månader 
gamla barn (Socialstyrelsen, 2017). 
 

2.4 Stödja amning 
Under första tiden efter förlossningen är amningen en skör process (Berg & Lundgren, 2010). 
Nyblivna mödrar har oftast en inställning att de vill amma sina barn och kämpar för att 
amningen skall fungera. Deras bild över hur amningen kommer till att bli stämmer inte alltid 
överens med verkligheten. Bilden de har är ofta att amningen skall fungera av sig självt redan 
från start och att den skall vara en positiv upplevelse (Guyer, Millward, & Berger, 2012). 
Amningen upplevs ofta svårare än förväntat och många kvinnor upplever en osäkerhet kring 
amningen (Berg & Lundgren, 2010). Om besvär uppstår med amningen kan deras 
amningsbenägenhet stärkas genom att få kunskap om bröstmjölkens fördelar. Omgivningens 
stöd är viktigt för kvinnornas självtillit, motivation och för att amningen skall fungera och 
fortsätta (Berg & Lundgren, 2010; Guyer et al., 2012). 
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Vad som bidrar till att amningen avslutas kan vara relaterat till vården, kultur, psykosociala 
eller biomedicinska faktorer (Häggkvist et al., 2010). Attityder inom familjen, det 
professionella stödet och självförtroendet hos mamman har betydelse för amningsdurationen. 
Att förstå varför amningen avslutas före den rekommenderade tiden är viktigt så att 
vårdpersonal ska kunna ge ett bra stöd till mammor och deras nyfödda (Brown, Dodds, Legge, 
Bryanton, & Semenic, 2014). Att ha en förståelse för de underliggande orsakerna till att en mor 
avslutar amningen påverkar vilken typ av information som ges till kvinnor som är gravida 
(Brodribb, Fallon, Hegney, & O'Brien, 2007). Ammande kvinnor som erhåller professionellt 
stöd ammar längre än de som inte får professionellt stöd (Ahluwalia, Morrow, & Hsia, 
2005).Vad som borde vara av högsta prioritet i samhället som stort för att minska 
spädbarnsdödligheten, är att uppnå en högre amningsfrekvens bland ammande kvinnor (Victora 
et al., 2016). 
Målet för Barnhälsovården (BHV) är att främja och följa barns hälsa, utveckling och 
livssituation. I BHV:s uppgifter ingår det att uppmärksamma barnet i sin familj samt att stödja 
föräldrar i deras föräldraskap. Barnsjuksköterskan ska göra föräldrar mer delaktiga och 
förstärka deras tilltro till sin egen förmåga (empowerment) (Socialstyrelsen, 2014).  
Att undersöka vad som tynger ned mödrars fysiska och mentala förmåga att ta hand om sig 
själv och hennes barn, är enligt Dorothea Orem en viktig förutsättning för att kunna ge en god 
vård. Huvudtemat i hennes omvårdnadsmodell är att sjuksköterskan bör ha en insikt om 
patientens egenvårdbegränsningar och det sociala beroende som uppstår av dessa 
begränsningar. Enligt Orem sköter människan sin egenvård så länge hon har kunskap och 
möjlighet. När människan har egenvårdsbrist är det vården som skall tillgodose de behov hon 
själv inte kan täcka, genom att undervisa och ge stöd (Orem, Taylor, & Renpenning, 2001). 
Efter att ha fött barn stöter mödrar på svårigheter såsom till exempel smärta efter förlossning, 
smärtsamma bröstvårtor och sömnbrist, vilka kan vara till hinder för amningen. Det är här som 
specialistsjuksköterskans arbete aktualiseras då det ingår i barnhälsovårdens uppgifter att ge 
råd och stöd till föräldrar för goda matvanor och för att stödja amningen (Socialstyrelsen, 2014).  

2.5 Problemformulering 
Amningsfrekvensen är låg i stora delar av världen (WHO/UNICEF, 2017).  I Sverige påbörjar 
mer än 80% av nyblivna mödrar amningen men endast 60% fortsätter att amma tills barnet är 
sex månader (Socialstyrelsen, 2014). Det är viktigt för barnsjuksköterskan att få en ökad 
förståelse och kunskap för kvinnors beslut och beteende kring amning för att sedan kunna 
utveckla strategier för att främja amning (Ahluwalia et al., 2005). 

3. Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva mödrars upplevelse av amning med fokus på svårigheter 
som kan leda till tidigt avbrytande av amning.  

4. Metod 
 
4.1 Design 
En litteraturgenomgång med systematisk sökning. En deskriptiv kvalitativ design har valts för 
att sammanställa och kritiskt reflektera befintlig forskning (Polit & Beck, 2016) inom ämnet 
mödrars upplevelse av amning med fokus på upplevda svårigheter.  
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4.2 Förförståelse 
Författaren är legitimerad sjuksköterska men innehar ingen professionell erfarenhet av att 
arbeta med ammande mödrar. Den enda erfarenheten av amning är att författaren själv har 
ammat. 

4.2 Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom litteratursökningar i databaserna Cinahl Plus with Full Text 
och Medline. I Cinahl användes begränsningarna peer-reviewed och exclude medline records. 
Sökningen i Medline begränsades inte, då alla artiklar publicerade där är peer-reviewed. 
Tidsbegränsning har inte satts i någon utav sökningarna för att nå ett bredare urval och resultat. 
Sökorden har tagits fram utifrån syftet med studien och med hjälp av Svenska MeSH och Cinahl 
headings. Boolesk sökteknik har använts där termerna AND, OR, NOT ingår (Polit & Beck, 
2016). Sökord som använts i sökningen är breastfeeding AND experience AND cessation. Det 
gjordes även en manuell sökning av artiklar för att finna ett bredare urval av kvalitativa artiklar. 
Den manuella sökningen gjordes i de inkluderade artiklarnas referenslistor. Sökningen finns 
beskriven närmare i bilaga 1, Sökmatris. 

 

4.3 Urval 
4.3.1 Urvalskriterier 
Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de ska svara på litteraturstudiens 
syfte, vara primärkällor, vara författade på engelska eller skandinaviskt språk. 
Exklusionskriterier var review-artiklar, artiklar som endast har kvantitativ metod samt de 
artiklar vilka inkluderar sjuka barn, prematura eller mödrar med kronisk sjukdom i sin 
datasamling.  

 

4.3.2 Urvalsprocess 
Efter artikelsökningen i de två olika databaserna gjordes urvalet i tre följande steg. Sökningen 
i Cinahl och Medline gav 86 artiklar att gå igenom. Det var fyra dubbletter därför lästes titlarna 
på 82 artiklar i första urvalet och de titlar som överensstämde med litteraturstudiens syfte gick 
vidare till urval två. Anledning till exkludering i det första urvalet var till exempel att artiklarna 
fokuserade på prematura, HIV infekterade mödrar, bröstmjölksersättning, var kvantitativa eller 
fokuserade på behandling. I det andra urvalet lästes 32 abstrakt igenom och de som fortfarande 
svarade till litteraturstudiens syfte gick vidare till nästa urval. Här exkluderades 18 artiklar och 
orsaken var att de alla var kvantitativa. I urval tre lästes 14 fulltext artiklar igenom, sex av dessa 
exkluderades på grund av att en artikel studerade skolmiljöns påverkan på amningen en annan 
sjuka barn. En visade sig vara kvantitativ och en annan utgick mest från barnmorskeperspektiv. 
En artikel studerade mödrars upplevelse av hjälpen från barnmorskan. En fokuserade på 
mödrars inställning till att dela bröstmjölk till andra barn. Det var sedan åtta artiklar kvar och 
dessa kvalitetsgranskades. Sju av dessa erhöll antingen en hög eller medelhög kvalitet och 
kunde inkluderas i studien, en artikel med låg kvalitet exkluderades. Artiklarnas referenslistor 
gicks igenom, där hittades ytterligare sju artiklar och efter kvalitetsgranskning kunde sex av 
dessa ingå i studien, en exkluderades på grund av låg kvalitet.  Totalt inkluderades 13 artiklar i 
studien. Närmare beskrivning av urvalsprocessen finns att se i flödesschemat, bilaga 2. 
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4.3.3 Värdering 
De inkluderade artiklarna har granskats utifrån en granskningsmall för kvalitativa studier för 
att bedöma relevans och kvalitet (Örebro Universitet, 2015). Granskningsmallen är 
modifierad av Örebro universitet men utgår från SBU:s granskningsmall. Vid bedömning av 
relevans granskades artiklarnas kvalitet genom att se på studiens vetenskapliga relevans och 
redighet, urval och procedur, analys, resultat och kritiska förhållningssätt (Örebro Universitet, 
2015). Under kategorien vetenskaplig relevans och redighet besvarades om artikeln hade ett 
tydligt syfte, etiskt tillstånd och ett tydligt motiverande till varför studien genomfördes. Under 
kategorin urval och procedur besvarades om artikeln hade inklusions- och exklusionskriterier, 
redovisning av rekrytering av deltagare, lämpligt urval, redovisad datainsamling samt 
redovisning av vilka som avböjt/accepterat att delta i studien. I analysdelen skulle analysen 
vara tydligt beskriven och relevant i relation till datainsamlingsmetoden. Under kategorin 
resultat besvarades om dess resultat var logiskt, begripligt, innehöll citat, svarade till studiens 
syfte och hade en tydlig relation mellan kategori och tema. Under kategorin kritiskt 
förhållningssätt besvarades om artikeln diskuterade befintlig forskning inom studerat område, 
redovisade begräsningar i studien, överförbarhet samt om det fanns förslag till fortsatt 
forskning och en relevant konklusion. Dessa frågor för bedömning av kvalitet är i enlighet 
med Polit & Beck (2016). Varje fråga under varje kategori som besvarades med ett Ja 
tilldelades 1 poäng, och varje Nej fick 0 poäng. Poängen kunde sedan räknas ihop för att 
sedan delas med det totala antalet frågor så att varje artikel skulle kunna få en viss 
procentsats. Kvalitetsgradering för låg kvalitet var en procentsats mellan 0 - 69%, medel 70 - 
79% och hög 80 - 100% (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  Granskningen redovisas i en 
kvalitetsbedömning, se bilaga 3. Varje artikel som är inkluderad i studiens resultat har 
sammanfattats och det går att se i bilaga 4.  
 

4.5 Dataanalys 
Genom en induktiv innehållsanalys har mönster och sammanhang hittats vilka sedan format 
resultatet. Alla artiklar efter att urvalet gjorts har lästs igenom, den del i resultatet som svarar 
till studiens syfte har markerats. Markeringarna har gåtts igenom för att hitta mönster som inte 
är tydligt uttalade, identifiera likheter och olikheter i studierna. Sedan har kategorier och 
subkategorier skapats utifrån sammanställningen av alla inkluderade artiklar (Pope, Ziebland, 
& Mays, 2000; Polit & Beck, 2016). I bilaga 5 finns en resultatredovisning av artiklarna med 
kategorier och subkategorier. Artiklarna är också närmare beskrivna i bilaga 6; dataextration av 
de inkluderade studierna.   
 
4.6 Etiska överväganden 
Alla inkluderade artiklar i studien är etiskt godkända, vilket innebär att forskarna visat omsorg 
för att inte orsaka deltagarna skada eller men (Polit & Beck, 2016). Författaren av studien har 
försökt att göra en välgrundad redovisning av resultaten och vara noggrann i slutsatserna. Då 
förförståelse kan påverka resultatet, har författaren noggrant rannsakat vilken förförståelse som 
råder och i alla faser i undersökningen ha en medvetenhet om vilken inverkan förförståelsen 
har. Tolkningen av texten i artiklarna har försökts göras neutralt och inte vinklas efter studiens 
syfte samt med en medvetenhet om att ha respekt för mänskligt liv (Codex, 2018).  

5. Resultat 
Kvinnornas upplevelse av amning varierade och orsakerna till tidigt avbrytande av amning 
kunde skilja sig. Motivationen att amma påverkade utfallet. Både modern och barnet kunde 
vara orsak till att svårigheter uppstod med amningen. Svårigheterna med amningen kunde 
komma som en överraskning för mödrarna och leda till tidigt avbrytande av amning men 
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också känslor såsom skuld och dåligt samvete. Vårdens betydelse för mödrarnas upplevelse 
visade sig vara stor och påverka deras beslut kring amning samt deras fysiska och psykiska 
hälsa. Utifrån de 13 inkluderade studiernas resultat har mönster och sammanhang hittats vilka 
beskrivs nedan vid varje kategori och subkategori. Analysen av studiernas resultat ledde till 
fem kategorier och tio subkategorier. 

 
 

 
5.1 Motivation att amma styr utfallet 
Tankeprocessen inför amningen hade betydelse för om mödrarna valde att amma eller inte. 
Kunskap gav en trygghet rörande amning samt en ändrad inställning. 
 
5.1.1 Amningen påverkas av inställning och kunskap 
Vetskapen om att amning är det bästa för barnet var den mest motiverande faktorn till att amma 
(Smith, Coley, Labbok, Cupito, & Nwokah, 2012). När mamman inte klarade av att lugna 
barnet med amningen uppstod känslor såsom frustration och maktlöshet. Detta minskade 
mödrarnas motivation till att amma (Lamontagne, Hamelin, & St-Pierre, 2008; Mauri, Zobbi, 
& Zannini, 2012). En del mödrar hade inställningen att de ger amningen ett försök, antingen 
fungerar det eller så fungerar det inte. Amningen sågs inte på som någonting som kunde läras 
utan något som en del kvinnor/barn fick till och andra inte (Hall & Hauck, 2007; Hunt & 
Thomson, 2017). Trots upplevda svårigheter med amningen hade mödrar som såg på amningen 
som något som kommer naturligt en starkare tro på deras förmåga att amma (Mauri et al., 2012).  
Deras inställning var att amningen måste fungera eftersom det är det bästa för barnet, vilket 
gjorde att de väntade ut svårigheterna. Att ”hålla ut” var en term som mödrarna använde vid 
upprepade tillfällen (Lamontagne et al., 2008; Mauri et al., 2012).  

Kunskap om fördelarna med amning gav en ökad beslutsamhet att amma (Lamontagne et al., 
2008; Manhire, Hagan, & Floyd, 2007). Fördelar som mödrarna tog upp var den låga 
kostnaden, praktiskt, rätt temperatur, sterilt och alltid färdigt (Lamontagne et al., 2008). De 
flesta mödrar hade en fast beslutsamhet om att få amningen att fungera, vilket var till stor 
hjälp för dem. De beskrev hur de ammade trots motstridiga råd som inte var till hjälp, 
negativa kommentarer, press, brist på stöd och resurser. Kvinnorna uppgav att de var väl 
medvetna om att amning var det bästa för barnet. Men trots att de flesta ville amma var det 
inte alla som gjorde det (Hall & Hauck, 2007; Manhire et al., 2007; Shakespeare, Blake, & 
Garcia, 2004). 

Tabell 1, kategorier och subkategorier i resultatet 

Motivation att amma styr utfallet  Amningen påverkas 
av inställning och 
kunskap 

När amningen påbörjades Att möta problem med 
amningen 

Upplevelsen av 
amningssvårigheterna 

Inte som förväntat Vad svårigheterna 
kunde leda till 

När amningen avbröts Direkta orsaker till 
avbrytande av amning 

Vårdens roll Motstridiga råd Upplevelsen av 
press 

Mötet med 
vården 

När mötet med 
vården inte gjorde 
gott 
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Tonårsmödrar uppgav att deras vänner oftast hade en mer negativ attityd till amning. De 
kunde få negativa kommentarer såsom att de blev fulare av att amma. En tonårsmamma fick 
höra från sin pojkvän att brösten är inte till för barnet utan för honom och därför borde hon 
inte amma (Smith et al., 2012).  
 
5.2 När amningen påbörjades 
Mödrarna kunde stöta på en rad svårigheter som för en del ledde till en förvärrad upplevelse 
av amningen. 
 
5.2.1 Att möta problem med amningen 
Förstagångsmödrar upplevde det svårt hur de skulle placera barnet så att det kunde suga rätt 
(Mauri et al., 2012). De vanligaste problemen mödrarna stötte på var mjölkstockning, ömma 
bröstvårtor, bröstmjölk som inte rann till tredje dagen efter förlossning, platta eller inåtvända 
bröstvårtor, blockerade mjölkkanaler och/eller bröstinfektion (Dietrich Leurer & Misskey, 
2015a; Hall & Hauck, 2007; Lamontagne et al., 2008; Manhire et al., 2007; Mauri et al., 
2012). Mödrarna hade svårt att hålla igång amningen när barnet lätt somnade under 
amningen, var missnöjt eller vägrade suga på bröstet (Hall & Hauck, 2007; Lamontagne et al., 
2008; Mauri et al., 2012). En studie visade att de kvinnor som fick sitt första barn, inte bodde 
tillsammans med barnets pappa eller hade en förlossningsdepression åtta veckor efter 
förlossning hade en försämrad upplevelse av amning (Shakespeare et al., 2004). De kvinnor 
som genomgått kejsarsnitt med postoperativa smärtor och fysiska begränsningar som följd 
upplevde även de att deras upplevelse av amning försämrades. Det var svårt att positionera 
barnet bra vid amning när de begränsades fysiskt efter operationen (Manhire et al., 2007).  
Trötthet, anemi och postpartum smärtor var enligt en studie bidragande orsaker till att 
kvinnorna upplevde det svårt med amningen (Lamontagne et al., 2008).  
.  
5.3 Upplevelsen av amningssvårigheterna 
Svårigheterna kunde orsaka negativa känslor vilka i slutändan kunde leda till avbrytande av 
amning. Beslutet att sluta amma hjälpte däremot inte alltid mödrarna med deras negativa 
tankar och känslor.  
 
5.3.1 Inte som förväntat 
En del kvinnor var oförberedda på att amningen skulle bli svår, deras förväntningar stämde 
inte överens med hur det blev i verkligheten. Stor kontrast mellan att veta allt det teoretiska 
om amningen och sedan att få amningen att fungera. Kvinnorna uppgav att det var en svår 
färdighet att lära, tidskrävande och smärtsamt (Dietrich Leurer & Misskey, 2015a, 2015b; 
Hunt & Thomson, 2017; Marshall, Godfrey, & Renfrew, 2007; Smith et al., 2012). En kvinna 
uppgav att amningen var det svåraste hon någonsin gjort (Shakespeare et al., 2004). Oron och 
ovissheten över om barnet fick i sig tillräckligt med bröstmjölk gjorde att kvinnornas 
upplevelse av amning kändes stressfull och mindre positiv. Frustrerande och svårt var två ord 
som användes mest i beskrivningen av upplevelsen av amningen. Det kändes obehagligt, ont 
och gjorde att mödrarna kände sig bundna till hemmet och barnet (Dietrich Leurer & 
Misskey, 2015b; Smith et al., 2012). När svårigheter med amningen uppstod upplevde 
mödrarna att de mist kontrollen. Om bebisen inte tog bröstet med en gång började de genast 
anklaga sig själva (Hunt & Thomson, 2017). Kvinnorna kände sig misslyckade i sitt 
moderskap och emotionellt stressade (Shakespeare et al., 2004). 
 
Under den postnatala tiden möttes kvinnorna av praktiska, sociala, emotionella, kulturella och 
materiella utmaningar i det att de försökte mata barnet och komma in i mödraskapsrollen. Tiden 
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efter hemgång var en sårbar tid, att hämta sig efter förlossningen samt att hantera en nyfödd, 
kunde för en del kvinnor kännas överväldigande jobbigt (Hunt & Thomson, 2017; Marshall et 
al., 2007). Många av de kvinnor som mötte dessa motgångar kände sig också ledsna 
(Lamontagne et al., 2008).  
 

5.3.2 Vad svårigheterna kunde leda till 
Amningssvårigheter kunde ge upphov till vrede hos vissa mödrar. Vreden kunde vara riktad till 
barnet, vården eller andra i omgivningen. För en del ledde denna upplevelse av vrede till att de 
slutade amma medan hos andra kunde vreden vara en motivation till att fortsätta amma (Palmér 
et al., 2015). Svårigheter med amningen och att besluta sig för att inte amma och ge 
modersmjölksersättning gav ofta upphov till känslor såsom skuld och dåligt samvete. 
Skuldkänslor var ett stort problem för alla kvinnor med amningssvårigheter, speciellt svårt var 
det för dem som drabbades av förlossningsdepression (Dietrich Leurer & Misskey, 2015, 
2015b; Hunt & Thomson, 2017; Lamontagne et al., 2008; Shakespeare et al., 2004). En del 
kvinnor kunde komma över känslor som skuld relativt snabbt när de försäkrade sig om att barnet 
mådde bra och att de hade gjort så gott de kunnat. Det fanns de mödrar som upplevde en stor 
lättnad när de beslutat sig för att sluta amma. Kvinnorna upplevde en lättnad över att inte behöva 
bekymra sig för om barnet fick i sig tillräckligt med näring (Lamontagne et al., 2008).  

Mödrarna kunde jämföra sig med andra och skämdes över att ha svårigheter med amningen när 
andra runtomkring inte hade det. Rädda för vad andra skulle tänka om dem. Om de inte fick till 
amningen skulle andra tänka att de inte var en bra mamma. Andras förväntningar kunde ibland 
upplevas överväldigande (Palmér et al., 2015; Smith et al., 2012). Kvinnorna upplevde att en 
lyckad amning var kopplat till gott moderskap och svårigheter med amning kopplat till att vara 
en dålig moder (Marshall et al., 2007). Dessa negativa tankar och känslor som uppstod hos 
kvinnorna vid svårigheter med amning eller vid avbruten amning kunde leda till att moderns 
känslor gentemot barnet påverkades negativt (Shakespeare et al., 2004).  

 

5.4 När amningen avbröts 
5.4.1 Direkta orsaker till avbrytande av amningen 
Att kvinnan upplevde att hon behövde mer tid för sig själv eller inte kände sig bekväm med att 
amma var enligt tre studier orsaker till att mödrarna avbröt amningen (Cottrell & Detman, 2013; 
Manhire et al., 2007; Marshall et al., 2007).  Rädslan för att amningen skulle göra ont, att det 
inte fanns tillräckligt med tid för att amma, att det inte passade personliga livsstilsvanor eller 
att vårdpersonal avrådde från amning var bidragande faktorer till att amningen aldrig ens 
påbörjades (Cottrell & Detman, 2013; Smith et al., 2012). Den vanligaste orsaken till att 
kvinnor beslöt sig för att sluta amma var oron över att barnet inte fick i sig tillräckligt med 
mjölk. De uppgav att det var svårt att veta hur mycket mjölk barnet fått sig. När mjölkersättning 
gavs fick de en bättre översikt över mängden mat barnet fick i sig. Det var betryggande att veta 
att barnet gått upp i vikt när oron var stor över mjölkintaget. Förändringar i barnets 
amningsmönster, frekventa matningar och/eller missnöjt barn bidrog ofta till att kvinnorna 
började tvivla på mjölkmängden (Cottrell & Detman, 2013; Dietrich Leurer & Misskey, 2015a; 
Marshall et al., 2007; Mauri et al., 2012). När bröstmjölken inte var tillräcklig var det lugnande 
för mödrarna att veta att det fanns bröstmjölksersättning att ta till om det behövdes (Mauri et 
al., 2012). Smärta och att barnet inte sög ordentligt togs upp som direkta orsaker till att 
kvinnorna avbröt amningen (Lamontagne et al., 2008).  

För de flesta kvinnor togs beslutet att sluta amma efter flera dagar och nätter av frustration, 
trötthet, fysiska hinder hos mamman och upprepade försök att finna lösningar till de problem 
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som existerade. Att behöva gå tillbaka till jobb, skola eller kunna dela matningen med partner 
var andra orsaker om togs upp som bidrog till tidigt avbrytande av amningen (Cottrell & 
Detman, 2013; Lamontagne et al., 2008; Marshall et al., 2007). Beslutet att avbryta amningen 
påverkades av vilken inställning kvinnans närmsta umgängeskrets hade till amning (Manhire 
et al., 2007). 
 
5.5 Vårdens roll 
Faktorer relaterade till modern eller barnet och upplevelsen av dessa svårigheter var inte det 
enda som påverkade kvinnornas beslut att amma eller inte. Även vården hade en inverkan.  
 
5.5.1 Motstridiga råd 
Sju studier tog upp vikten av enhetliga råd. Att få hjälp från vården med amningen betydde 
mycket för mödrarna. Det hjälpte om råden från sköterskorna gavs på ett enhetligt vis. När 
råden var motstridiga tappade mödrarna förtroendet till vården och kände sig mer förvirrade. 
Detta ledde till att deras tillit till vården minskade (Dietrich Leurer & Misskey, 2015a; Dykes, 
Moran, Burt, & Edwards, 2003; Hall & Hauck, 2007; Manhire et al., 2007; Marshall et al., 
2007; Mauri et al., 2012; Shakespeare et al., 2004). De motstridiga råden kunde handla om 
hur barnet skulle positioneras, sugteknik, ersättning, duration och tider för amning, 
handmjölkning, vård av bröstvårtan, reflux, kolik, mjölkstockning, viktnedgång hos barnet 
och mängd mjölk. Flera mödrar uppgav att de motstridiga råden under sjukhusvistelsen 
påverkade deras upplevelse av amning lång tid efteråt. Motstridiga råd hade även negativ 
påverkan på mödrarnas självförtroende och deras avsiktliga mål med amningen (Hall & 
Hauck, 2007). 
 
5.5.2 Upplevelsen av press 
Många kvinnor uppgav att de kände sig pressade från vården att amma och att de snabbt blev 
dömda kring deras beslut om att amma eller inte (Dykes et al., 2003; Hall & Hauck, 2007; 
Hunt & Thomson, 2017; Lamontagne et al., 2008; Marshall et al., 2007). Folk i omgivningen 
kunde göra mödrarna osäkra genom att ifrågasätta amningen (Marshall et al., 2007). Många 
upplevde att vårdgivarna endast var för amning och att det inte fanns någon förståelse för att 
problem kunde leda till att amningen inte fungerade. En del hade önskat information 
antenatalt om vad som kan göras när amningen inte fungerar. Det togs bara upp information 
om amning och det var som en självklarhet att alla kan amma. Bristfällig förståelse från 
vårdgivarna kring svårigheten med amning förvärrade mödrarnas känsla av skuld och 
depression (Hall & Hauck, 2007). 
 
5.5.2 Mötet med vården 
De flesta kvinnor sökte professionell hjälp för amningssvårigheter. För en del var mötet med 
vården en positiv upplevelse, medan för en del gav det professionella mötet en mer negativ 
erfarenhet. Det som gjorde att mötet blev till hjälp för kvinnorna var att vårdgivarna hade tid 
att lyssna, inte var dömande och att de uppmuntrade kvinnorna. Kvinnorna upplevde vården 
mindre hjälpsam när vårdgivarna var dominerande, dömande, gav motstridiga råd eller att de 
inte hade tid (Lamontagne et al., 2008; Shakespeare et al., 2004). Det var lätt att ge upp 
amningen utan vägledning och hjälp (Dietrich Leurer & Misskey, 2015a; Marshall et al., 
2007). Att få uppmuntran och stöd från vårdgivare gav mödrarna ett ökat självförtroende och 
fick dem att fortsätta amma längre (Manhire et al., 2007). Kvinnorna uppskattade att få hjälp 
med hur barnet skulle positioneras vid bröstet (Cottrell & Detman, 2013). Vårdpersonal gav 
praktisk och teknisk information, men kvinnorna lade stark betoning på den emotionella 
stöttningen. Att få bekräftelse, uppmuntrande och stödjande ord (Marshall et al., 2007).  
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5.5.3 När mötet med vården inte gjorde gott 
Sättet personalen informerade om amning på gav kvinnorna en känsla av att det fanns bara ett 
rätt sätt att amma på. Detta bidrog till att kvinnorna såg sig själva som att antingen följa 
reglerna eller bryta reglerna. De hade önskat en mer individanpassad rådgivning. När de inte 
följde riktlinjerna kunde känslor såsom skuld uppstå och de kände sig ibland dömda (Hunt & 
Thomson, 2017). Det som upprörde kvinnorna och försämrade deras upplevelse av amningen 
var vårdpersonal som tvingade barnet till bröstet, som själva gav ersättning till barnet, var 
bestämmande och inte tillräckligt flexibla. Otillräcklig uppmärksamhet från vårdgivare, 
otillgänglig personal och mötet med många olika vårdgivare upplevdes också som 
frustrerande (Hall & Hauck, 2007). I en studie framkom att vårdgivarna gav informationen till 
tonårsmödrar att det var bättre att ge bröstmjölksersättning än att amma (Smith et al., 2012) 6.  
 

6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Fokus med studien var att se på vilka svårigheter som kunde leda till en tidigt avslutad 
amning. Det ansågs lämpligast att utföra en litteraturstudie med systematisk sökning för att 
först få en så bred förståelse som möjligt över det författaren ämnat studera och kunna 
sammanställa befintlig forskning. Författaren av litteraturstudien ämnade att inkludera endast 
kvalitativdata då kvalitativa studier är ett naturligt val av studiedesign när upplevelser skall 
undersökas (Polit & Beck, 2016).  
 
Datasökningen gav ett begränsat urval av kvalitativa artiklar. Därav fick en manuell sökning 
göras vilket resulterade i ett bredare urval av kvalitativa artiklar. Detta kan leda till att 
objektiviteten för studien minskar, det vill säga att det kan vara svårt för en annan att få fram 
samma resultat om en liknande studie skulle göras (Polit & Beck, 2016). Då författaren inte 
innehar en stor erfarenhet av sökning kan detta gjort att sökningen inte var fullkomligt gjord. 
Ett handledningstillfälle på biblioteket hade kunnat ge en sökning med ett bredare resultat. 
Däremot har studien ett rikt resultat då 13 kvalitativa artiklar har inkluderats.  
 
I litteraturstudien är 12 artiklar kvalitetsgranskade till en hög kvalitetsnivå och artiklarna gav 
en grundlig och utarbetad redovisning av mödrarnas upplevelse av amning, vilket författaren 
ämnat studera. Detta anses vara en styrka för studiens resultat.  
 
Reliabiliteten anses vara måttlig, med andra ord att resultatet är tillförlitligt och om studien 
skulle göras om igen så skulle ett liknande resultat nås (Polit & Beck, 2016). Detta på grund 
av att författaren har varit noggrann i sammanställningen av artiklarnas resultat till studiens 
resultat. Då författaren själv inte innehar någon större erfarenhet av problemet studien 
presenterat och att förförståelsen varit på en objektiv nivå är den egna tolkningen av 
mödrarnas upplevelse låg.  
 
Validiteten anses vara på en nivå som gör att litteraturstudien är trovärdig då resultatet 
skildrar information från 13 studier som har liknande syften som utgångspunkt. Den 
viktigaste typen av information för en litteraturstudie är resultat från empiriska studier (Polit 
& Beck, 2016). 10 av de 13 inkluderade studierna utförde en empirisk datainsamling.  
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Författaren valde att inte ha någon tidsbegränsning i sökningen för att kunna få ett bredare 
urval. Önskvärt vore att få så tidsfärsk forskning som möjligt inkluderat i litteraturstudien 
men detta fick nedprioriteras då det inte finns så pass stor mängd kvalitativ forskning gjord på 
ämnet. De inkluderade artiklarna sträcker sig allt från år 2000 till 2016. Majoriteten av 
studierna 10 av 13 är dock skrivna inom de senaste tio åren. Författaren anser dock att 
upplevelsen av amning och dess svårigheter inte skiljer sig så mycket trots att det var 
längesen upplevelserna dokumenterades. De flesta amningsproblem som upplevdes då är lika 
aktuella idag (Zwedberg, 2010).  
 
Fyra av de inkluderade studierna var gjorda i Storbritannien, tre i Kanada, två i USA, en i 
Italien, en i Sverige, en i Florida, en i Australien och en i Nya Zeeland. Amningskulturen och 
vilken amningshjälp som erbjuds skiljer sig åt mellan länderna, vilket har en påverkan på hur 
upplevelsen av amningen är beroende på var man bor. Majoriteten av studierna var gjorda 
utanför Skandinavien. Detta kan påverka överförbarheten av litteraturstudiens resultat till 
mödrar i Sverige (Polit & Beck, 2016).   
 
Denna litteraturstudie har inkluderat två artiklar skrivna av samma författare med samma 
design och populationsgrupp. Dock är syftet och därmed resultatet inte lika, därmed har 
författaren valt att inkludera båda artiklarna då de båda svarar på studiens syfte.  
 
Författaren har försökt att förhålla sig så objektivt som möjligt vid sammanställningen och 
redovisningen av resultatet. Då syftet var att studera mödrars upplevelser av amning med 
fokus på svårigheter är det redan givet att det är mödrarnas upplevelser och svårigheter som 
skall beskrivas.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Det finns många problem som kan uppstå i samband med amningen. Litteraturstudiens 
resultat tar upp faktorer relaterade till modern, barnet och vården utifrån ett fysiskt, socialt 
och psykiskt perspektiv. Hur mödrarna upplevde dessa svårigheter varierade men de flesta 
uppgav att svårigheterna med amningen gjorde dem oroliga, stressade, frustrerade och ledsna. 
Flera av de amningsproblem som tagits upp i resultatet är av sådan natur att de hade kunnat 
förebyggas och avhjälpas med hjälp och stöd från hälsovården. För att kunna ge ett bra 
amningsstöd är det viktigt att bygga upp en förtroendefull vårdrelation och verka för 
kontinuitet, vara genuint närvarande i mötet och ha ett underlättande förhållningssätt, ge ett 
individanpassat amningsstöd med mycket uppmuntran men även praktisk hjälp (BHV, 
2018b).  
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka mödrars upplevelse av amning med fokus på 
svårigheter som kan leda till tidigt avbrytande av amning. Med detta i fokus kan det hända att 
innehållet ger läsaren en uppfattning om att amningsupplevelsen är mörkare än i verkligheten. 
Syftet med att ha denna vinkel på upplevelsen av amning var att få en ökad förståelse för 
mödrars beslut att avbryta amningen och att inte följa de rekommendationer som är 
vedertagna i Sverige efter WHO:s konklusion om vad som är den optimala födan för barn 
(WHO/UNICEF, 2003). Genom att nå en ökad förståelse för de upplevda svårigheterna kan 
också hjälpen ges där behovet är som störst. 
 
Även om studiens syfte var att belysa de svårigheter som kan drabba ammande mödrar var det 
tre studier som presenterade en mer positiv upplevelse av amningen. En studie visade att de 
flesta mödrar upplevde amningen som något positivt och givande. Amningen gav dem en 
känsla av djupare anknytning till barnet. Det var bara ett fåtal som kände sig otillräckliga och 
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bar på negativa känslor i samband med amningen (Mauri et al., 2012). Likaså Dietrich Leurer 
& Misskey (2015a) studie visade att även om mödrarna mötte svårigheter med amningen såg 
de tillbaka på amningen som något positivt. De kände sig stolta att ha klarat sig igenom 
svårigheterna (Dietrich Leurer & Misskey, 2015b). Enligt Silva, S. et al., (2017) finns det ett 
samband mellan depressiva symtom och tidigt avslutad amning. De som mår psykiskt bra 
efter att ha fött ett barn ammar längre och klarar att hantera amningssvårigheterna bättre. 
Medan de mödrar som mår psykiskt dåligt introducerar bröstmjölksersättning tidigare och 
antingen delvis ammar eller slutar amma helt än de som inte mår dåligt. Därför är det av stor 
vikt att nå mödrarna i ett tidigt stadium och undersöka deras psykiska hälsa då detta kan 
påverka amningsdurationen. Mödrar som upplever amningssvårigheter ska också kunna se 
tillbaka på amningen som en positiv erfarenhet där även de fått uppleva att det är givande att 
få amma.  
 
Sex studier tog upp att kunskap om amningens fördelar gav en ökad motivation till att amma. 
Vilken inställning mödrarna hade påverkade deras beslut kring amningen. Att inställningen 
prenatalt och postnatalt påverkar amningens initiation och duration stöds av följande studier 
Swanson & Power (2005), Lawson & Tulloch (1995), Dennis (2002). Enligt Orem (2001) är 
syftet med omvårdnaden för personer som klarar sin egenvård på egen hand att som 
vårdpersonal informera och stötta dem till att utföra egenvården på ett så bra sätt som möjligt. 
I det att Orem presenterar olika omvårdnadssystem belyser hon vikten av informationen i 
utförandet av omvårdnaden (Orem et al., 2001). Genom att ge information till mödrar kan de 
genom den kunskapen de erhåller bli mer motiverade till att amma och gå igenom 
amningssvårigheterna. Kunskap om amning har stort samband med duration av amning 
(Chezem, Friesen, & Boettcher, 2003). En stark tro på sin egen förmåga att klara av att amma 
har samband med hur mödrarna ser på sina amningsmöjligheter, om de tänker positiva tankar 
om amning och hur de reagerar emotionellt på amningssvårigheter (Dennis & Faux, 1999). 
Att ha ett bra självförtroende vad gäller amning kopplas till en stark tilltro till sin egen 
förmåga och påverkar därmed amningsdurationen (Blyth et al., 2004). 
 
Fem studier visade att den vanligaste orsaken till att kvinnor beslutar sig för att sluta amma är 
oron över att barnet inte får i sig tillräckligt med mjölk eller oro över barnets viktuppgång. 
Mödrarna upplever att de får en bättre översikt över mängden mat barnet får i sig när de ger 
mjölkersättning (Cottrell & Detman, 2013; Dietrich Leurer & Misskey, 2015a; Marshall et al., 
2007; Mauri et al., 2012; BHV, 2018b). Att det initialt uppstår amningssvårigheter kan leda 
till viktnedgång, vilket också kan göra att mamman övergår till att ge bröstmjölksersättning 
istället för att enbart amma, detta trots att det finns ett samband mellan bröstmjölksersättning 
och för tidigt avbrytande av amning (DiGirolamo, Grummer-Strawn, & Fein, 2008). Om 
barnet förlorat mer än 8% av sin födselvikt kan det tyda på svårigheter med uppfödningen 
men majoriteten av nyfödda är ikapp sin födelsevikt inom 14 dagar (BHV, 2018a; Flaherman 
et al., 2015). Ett barns viktuppgång är beroende av föda i första hand men påverkas även av 
dess programmerade genetik, fysiska och psykiska välbefinnande. Psykiska eller sociala 
missförhållanden kan också hämma tillväxten. Om barnet under sitt första levnadsår avviker 
mer än 1 SDS (kanalbredd) på viktkurvan på tre månader behöver en åtgärd vidtagas (BHV, 
2018a). Att viktkurvan tillfälligt planar av behöver inte betyda att barnet får för lite mat. Barn 
växer inte i jämn takt hela tiden (Olanders, 2013). För lite mjölk eller oro för att mjölken inte 
skall räcka till är den vanligaste anledningen till att västerländska kvinnor slutar amma 
tidigare än de hade önskat, idag såväl som på 1970-talet (Zwedberg, 2010). När barn är 
svårtröstade eller när deras viktuppgång inte följer linjen på tillväxtkurvan, är det lätt att tänka 
att det är mjölkmängden/kvaliteten det är fel på. Enligt Olanders (2013) kan det handla om att 
barnet behöver amma oftare för att få igång och upprätthålla mjölkbildningen.  
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Litteraturstudien visar att amningsproblemen kunde upplevas övermäktiga för mödrarna. En 
studie (Lamontage et al., 2008) visade att en del kvinnor upplevde en lättnad vid avbrytandet 
av amningen men denna studie tillsammans med fyra andra (Hall & Huck, 2007; Hunt & 
Thomson, 2006; Dietrich, Leurer & Misskey, 2015b; Shakespare et al., 2004) visade även att 
amningssvårigheter, som i vissa fall ledde till avslutad amning, gav kvinnorna en känsla av 
skuld och skam under lång tid efteråt. Enligt Zwedberg (2010) uppstår skuldkänslor speciellt 
hos dem som på grund av omständigheterna slutar amma tidigare än de hade tänkt. En annan 
studie tar upp att många kvinnor som slutat amma tidigare än planerat på grund av bristande 
stöd känner sig besvikna (Lindgren, Burke, Hainsworth, & Eakes, 1992). Det är viktigt att 
vara förstående och stöttande till mödrar i denna situation. Beslutet att amma eller inte ligger 
alltid hos modern och det är viktigt att respektera hennes beslut. Nyblivna mödrar kan må 
dåligt och eventuellt ha gått igenom en amningstid med svårigheter.  
 
Åtta av de fjorton inkluderade studierna visade att mödrarnas upplevelse av amning 
försämrades när de tog emot motstridiga råd av vårdpersonalen. Detta ledde till förvirring, 
minskad tillit till vården, minskat självförtroende och att mödrarnas mål med 
amningsdurationen påverkades (Hall & Hauck, 2007). Information och kunskap är en viktig 
del av utförandet av omvårdnad till patienter och det är viktigt att den bygger upp patientens 
förmåga till egenvård och inte leder till minskat självförtroende, förvirring eller minskad tillit 
(Orem et al., 2001). Ammande kvinnor reagerar negativt på att få för mycket, opassande eller 
gammal information. Även råd som endast ges på basis av personliga referenser istället för att 
ha en vetenskaplig grund bakom sitt påstående/råd har en negativ inverkan på ammande 
mödrar (Hauck, Langton, & Coyle, 2002). Arbetet med amningsråd måste ske professionellt 
och vara evidensbaserat (Johansson & Berg, 2005).  
 
Litteraturstudien belyser att kvinnorna ville bli sedda och bekräftade på ett individuellt sätt 
(Hunt & Thomson, 2017). I mötet med modern är det viktigt att vara lyhörd, visa respekt för 
hennes tankar och funderingar och bekräfta. Vidare bör vårdaren på ett evidensbaserat sätt ge 
förslag på lösningar och information. (Johansson & Berg, 2005). Kvinnor som känner att de 
har information tillgänglig och behärskar den känner sig säkrare på sitt beslut att amma, 
säkrare på att utföra amning och säkrare på att lösa amningssvårigheter ( Hauck & Dimmock, 
1994). Amningsbroschyrer gör evidensbaserad information kring amning mer lättillgänglig 
för mödrar, vilket i sin tur leder till att behovet av information från vårdpersonal minskar och 
då minskar utsattheten för motstridiga råd (Hailes & Wellard, 2000; Hauck & Irurita, 2002).  
Föräldrar ska ges information som gör att de kan ta välgrundade beslut om både amning och 
uppfödning med ersättning (SOSFS, 2008). 
 
Att amningen enligt Häggkvist et al., (2010) har så stora hälsoeffekter på längre sikt tack vare 
skydd mot typ 1 diabetes, högt blodtryck och övervikt senare i livet kommer att minska 
lidande för barnet och belastningen på sjukvården. Enligt Bjørset et al., (2018) har mödrars 
socio-ekonomiska status betydelse för amningsdurationen. De som kommer från en lägre 
socio-ekonomisk bakgrund ammar generellt kortare tid än de med ett högre socio-ekonomiskt 
status. Detta trots att fördelen med att amningen är gratis såsom mödrarna benämnde det i 
artikeln Lamontagne et al., (2008). Att behöva gå tillbaka till jobb eller skola togs upp som 
orsaker till tidigt avbrytande av amningen (Cottrell & Detman, 2013; Lamontagne et al., 
2008; Marshall et al., 2007). I studien Thomas-Jackson et al., (2015) visade det sig att 
mödrars inställning till amning påverkades direkt om de avsåg att återgå till arbetet. Mödrar 
som planerade att återgå till arbete ammade kortare tid än mödrar som inte planerade att 
återgå. Mödrarna såg det som omöjligt att amma samtidigt som de arbetade.  



 

 14	

6.3Slutsats 
Mödrarnas upplevelse av amning, med fokus på svårigheter som kan leda till tidigt 
avbrytande, kan beskrivas med ord såsom skuld, skam, förvirring, depression och 
besvikenhet. Amningen som för många tordes komma igång naturligt och smidigt blev för en 
del en tid med motgång och oro. Oron yttrade sig mest kring om barnet fick i sig tillräckligt 
med näring, vilket var den främsta orsaken till avbrytande av amning. Amningen upplevs 
olika för varje enskilt barn och kvinna. Därav är vikten av en individanpassad omvårdnad 
innehållande enhetliga råd stor. För att mödrarna skall få en förbättrad upplevelse av 
amningen behöver de bli emotionellt sedda. Blir mödrarna sedda i ett tidigt stadium där 
svårigheterna med amningen kommer fram kan de bli hjälpta innan svårigheterna blir så pass 
stora att de leder till ett tidigt avbrytande av amningen.  
 
6.4 Studiens kliniska värde 
Det mesta av forskningen på orsaker till tidigt avbrytande av amning har baserats på 
kvantitativa data. För att få en djupare förståelse av fenomenet har författaren valt att se på 
kvinnornas egna förklaringar till upplevda svårigheter med amningen som även kan ha lett till 
tidigt avbrytande av amning. När en rekommendation är skapad från en myndighet angående 
en persons hälsa är den tänkt att följas och när avvikande från rekommendationen sker är det 
viktigt att gräva djupare för att se orsaken till avvikelsen. För att kunna hitta en bra strategi för 
att stötta mödrar med amning och utforma bra information till blivande mödrar är det av stor 
vikt att kunskap finns om underliggande orsaker till, att då som denna studie har ämnat studera, 
upplevda svårigheter med amning som lett till tidigt avbrytande.  

 

6.5 Fortsatt forskning 
Barnsjuksköterskor möter många mödrar med spädbarn och har där en chans att stötta, 
informera och påverka. Förhoppningen är att en ökad kunskap skall ge en ökad förståelse för 
mödrarna samt ett bättre stöd till dem. Litteraturstudiens resultat visar att stödet från vården har 
stor betydelse för amningsdurationen men också för mödrarnas upplevelse av amningen. I 
majoriteten av studierna kom det fram att det ofta uppkom svårigheter med amningen och enligt 
amningsstatistiken är det många som inte följer rekommendationen kring amning. Frågan är 
om den är applicerbar i praktiken, då följsamheten inte är på topp eller ger BVC rätt råd i 
förhållande till WHO:s rekommendation? Förslag på fortsatt forskning är att undersöka 
barnsjuksköterskans inställning till WHO:s rekommendation kring amning samt på vilket sätt 
mödrarna kan bli bäst hjälpta med amningssvårigheterna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Sökmatris 

Databas Avgränsningar Sökord Träff              Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Cinahl 
2017-10-22 

Peer reviewed 
 
Exclude 
Medline records 
 
Kvalitativa 
studier 

1.Breast feeding 
 
2.Experience 
 
3. Cessation 
 
4.1 AND 2 AND 3 

4345 
 
102086 
 
6433 
 
19 

 
 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
3 

Medline 
2017-10-22 

Kvalitativa 
studier 

1.Breast feeding 
 
2.Experience 
 
3.Cessation 
 
4.1 AND 2 AND 3 

20412 
 
570534 
 
76932 
 
67 

 
 
 
 
 
 
24 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
4 
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Bilaga 2,  Flödesschema 1 

  2 

Id
en
tif
ie
rin
g

Sc
re
en
in
g

Exkluderade via titel 50
10 Cinahl

40 Medline

Exkluderade via abstrakt 18
3 Cinahl

15 Medline

Inkluderade via titel 32
8 cinahl

24 medline

Inkluderade via abstrakt 14
5 cinahl

9 medline

Studier som identifierades genom 
databassökning i Cinahl

19  

Studier som identifierades genom databassökning i 
Medline

67

Studier efter att dubbletter tagits bort
82

R
el
ev
an
s Exkluderade fulltextartiklar 7

1 cinahl
5 medline

1 efter kvalitetsgranskning

Inkluderade fulltextartiklar 7
3 Cinahl

4 Medline

In
kl
ud
er
in
g Totalt antal inkluderade 

studier i litteraturstudien 13
Inkluderade studier efter genomgång av studiernas 
referenslistor 7

Efter kvalitetsgranskning 6 



 

 2	

Bilaga 3, kvalitetsbedömning efter fulltextläsning 1 

Redovisning	av	
kvalitetsbedömning	efter	
fulltextläsning	

Vetenskaplig	relevans	
och	redighet	

Urval	och	procedur	
	

Analys	
	

Resultat/fynd	
	

Kritiskt	förhållningssätt	
	

Värdering	

	 	

ü Tydligt	syfte		

ü Etiskt	tillstånd		

ü Motiverar	

genomförande	av	

studien	

	

ü Inklusionskriterier	

ü Exklusionskriterier	

ü Rekrytering	av	deltagare	framgår	

ü Urval	lämpligt	

ü Datainsamling	redovisas	

ü Framgår	vilka	avböjt/accepterat	

deltagande		

	

ü Tydligt	

beskriven	

ü Relevant	i	

relation	till	

datainsamlings

metod	

	

ü Logiskt	

ü Begripligt	

ü Citat	finns	med	

ü Relation	mellan	

kategori/tema	

tydlig	

ü Svarar	

resultatet	på	

syftet	

	

ü Diskussion	kring	befintlig	

forskning	

ü Begränsningar/svagheter	

tas	upp	

ü Överförbarhet	

ü Förslag	på	fortsatt	

forskning	

ü Tydlig	och	relevant	

konklusion	

	

Hög	80	-	100%	

	

Medel	70	-	

79%	

	

Låg	0	–	69%	

1 (Cottrell & Detman, 2013) III IIII II IIIII IIII 85 % 

2 (Dykes, Moran, Burt, & 
Edwards, 2003) 

III IIIIII II IIIII IIIII 100 % 

3 (Dietrich Leurer & 
Misskey, 2015a) 

III IIIII II IIIII IIIII 95 % 

4 (Dietrich Leurer & 
Misskey, 2015b) 

III IIIII II IIIII IIIII 95 % 

5 (Hall & Hauck, 2007) III IIIII II IIIII IIII 90 % 

6 (Hunt & Thomson, 2017) III IIIII II IIIII IIIII 95 % 

7(Lamontagne, Hamelin, & 
St-Pierre, 2008) 

III IIIII II IIIII IIIII 95 % 

8 (Manhire, Hagan, & Floyd, 
2007) 

III IIIIII II IIIII IIIII 100% 

9 (Marshall, Godfrey, & 
Renfrew, 2007) 

III IIII II IIIII II 76 % 

10(Mauri, Zobbi, & Zannini, 
2012) 

III IIIIII II IIIII IIII 95 % 



 

 3	

11 (Mozingo, Davis, 
Dopplerman, & Merideth, 
2000) 

III II II IIIII I 61 % 

12 (Palmér, Carlsson, Brunt, 
& Nyström, 2015) 

III IIII II IIIII IIII 85 % 

13 (Shakespeare, Blake, & 
Garcia, 2004) 

III IIIIII II IIIII IIIII 100 % 

14 (Smith, Coley, Labbok, 
Cupito, & Nwokah, 2012) 

III IIII II IIIII III 80 % 

15 (Hargreaves & Crozier, 
2013) 

III II II II IIII 61 % 

 1 
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Bilaga 4, Artikelmatris av de inkluderade artiklarna 1 
Artikelmatris    Sid 1(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Cottrell, H. B., & 
Detman, A. L.  

(2013).  
 
Breastfeeding 
concerns and 
experiences of 
african 
American 
mothers.  
 
Maternal child 
nutrition, 38(5), 
297-304.  
 
Florida. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur afrikan/ 
amerikanska 
kvinnor i Florida 
upplever 
informationen de 
får om amning samt 
deras upplevelser 
av amning. 

Design: 
Kvalitativ design 
 
Population: 
Inklusionskriterie: afrikan/amerikanska 
kvinnor, 18 - 35 år från tre olika distrikt 
i Florida. Engelsktalande.   
 
Urval: 
Bortfall: framkommer inte 
Studiegrupp: 253 kvinnor 
 
Datainsamling: 
Intervju 
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys 

Styrkor: 
- Fokus i studien låg 

på den perinatala 
tiden, vilket gjorde 
att ingen 
djupgående 
information nåddes 
om kvinnornas 
upplevelse efter.  

 
Svagheter: 

- Studiedeltagarna 
var självvalda och 
kan urskilja sig från 
dem som inte 
deltog. Fokus låg på 
afrikan/amerikanska 
kvinnor, osäkert om 
det går att 
generalisera 
resultatet till andra 
etniska grupper.  

- Urvalsförfarandet är 
ej redovisat 

- Exklusionskriterier 
är ej redovisat 

Upplevelse av amning 
- Obekväm med att 

amma  
- oro över att barnet 

inte får i sig 
tillräckligt med 
mjölk 

- rädsla för att 
amningen skulle 
göra ont  

- upplevelse att det 
inte fanns 
tillräckligt med tid 
för att amma,  

- amning passade 
inte in i det 
personliga 
livsstilsvanorna  

 2 
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Artikelmatris    Sid 2(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Dykes, F., 
Moran. H., Burt, 
S., Edwards, J. 
(2003).  
 
Adolescent 
mothers and 
breastfeeding: 
experiences and 
support needs – 
an exploratory 
study. 
 
J Hum Lact, 
19(4), 391-401.  
 
Storbritannien. 

Syftet var att 
utforska unga 
mödrars 
upplevelser och 
behov i samband 
med amning 

Design: 
Kvalitativ metod 
 
Population: 
Inklusionskriterier: kvinnor mellan 13 - 19 
år, engelsktalande, med ett friskt barn och de 
ska ha ammat minst en gång.  
Exklusionskriterier: kvinnor med kända 
lässvårigheter och mentala hälsoproblem och 
de som hade sjuka och/eller neonatala barn.   
 
Urval: 
Bortfall: 26 st tillfrågades, 2 tackade nej. 
Sedan när det var dags att intervjua tackade 
ytterligare 6 st nej och 5 st gick ej att nå.  
 
Studiegrupp: kvinnorna till fokusgruppen 
rekryterades via en tonårs koordinator och en 
barnmorska från mödravården. 7 st deltog i 
fokusgruppen. Kvinnorna till intervjuerna 
rekryterades via sjukhuspersonal efter 
förlossning. Deras bebisar var 7-10 veckor 
gamla. 13 st intervjuades.  
 
Datainsamling: fokusgrupp och intervju 
 
Analysmetod: Tematisk nätverksanalys 

Styrkor: 
- Studien innehöll 

både fokusgrupper 
och intervjuer 
vilket gav 
djupgående 
information om 
kvinnornas 
upplevelse av 
amning 

 
Svagheter: 

- Studien 
fokuserade på 
tonårsmödrar 
vilket kan göra det 
svårare att 
applicera generellt 
på alla kvinnor 
som ammar 

Upplevelser av amning: 
- Vid 

amningssvårigheter 
fick kvinnorna 
motstridiga råd 
vilket gjorde att de 
tappade förtroendet 
till vården de kände 
sig mer förvirrade.  

- Många kvinnor 
uppgav att de kände 
sig pressade från 
vården att amma 
och att de snabbt 
blev dömda kring 
deras beslut att föda 
barnet 
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Artikelmatris    Sid 3(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hunt, L., & 
Thomson, G. 
(2016).  
 
Pressure and 
judgement 
within a 
dichotomous 
landscape of 
infant feeding: a 
grounded theory 
study to explore 
why 
breastfeeding 
women do not 
access peer 
support 
provision.   
 
Maternal & 
Child Nutrition, 
13(2), 1-13.  
 
Storbritanninen 

Syftet med 
studien var att 
finna orsaker till 
att kvinnor, 
vårdpersonal 
och 
stödpersoner 
inom Cornwall, 
ett specifikt 
område i 
Sydvästra 
England, inte 
följer BPS 
programmet. 
Hitta nyckel 
faktorer som 
kan öppna upp 
för ökad 
tillgänglighet 
till BPS.  

Design: 
Grundad teori 
 
Population: 
Inklusionskriterier: mödrar som initierat 
amning och fortsatt i fem dagar eller längre 
och inte fått hjälp från BPS (n=13). 
Hälsopersonal som hänvisat mödrar till BPS 
(n=6). Stödpersoner som erbjuder BPS 
(n=14).  
Exklusionskriterier framkommer inte 
 
Urval: 
Ändamålsenlig och teoretiskt urval 
mödrarna fick broschyrer med information 
om studien samt svarskuvert. Rekryteringen 
gjordes av hälsopersonalen (n=4) eller på 
baby grupper (n=9). Hälsopersonal och 
stödpersoner fick erbjudan om att delta i 
studien på deras arbetsplatser.  
Bortfall: framgår ej 
Studiegrupp: Totalt 33 deltagare.  Intervju 
(n=16), telefonintervju (n=6), fokusgrupp 
(n=11).  
 
Datainsamling: Intervju samt fokusgrupp 
Analysmetod: grundad teori 

Styrkor: 
- Studien visar ett brett 

perspektiv då den skildrar 
mödrarnas, sjukvårdarnas 
och stödpersoners 
perspektiv.  

- Kvinnorna är 
representerade från flera 
olika åldrar och 
bakgrunder.  

Svagheter: 
- Hur deltagarna beskriver 

sin upplevelse kan ha 
influerats av studiens 
datainsamlingsmetod. 

- Resultatets 
generaliserbarhet är 
begränsad då den skildrar 
ett begränsat geografiskt 
område där endast en 
modell av BPS användes.  

- Frakommer inga direkta 
inklusions- och 
exklusionskriterier 

- Bortfall framgår ej 
 

Upplevelser kring 
amningssvårigheter: 

- Amning kan 
inte läras  

- oförberedda på 
att amningen 
skulle bli svår. 

- Teoretisk 
kunskap vs. Att 
få amningen att 
fungera 

-  tidskrävande 
och smärtsamt. 

- mista 
kontrollen.  

- anklaga sig 
själva. 

- skuld och dåligt 
samvete.  

- press och att 
känna sig dömd 
kring deras 
beslut att föda 
barnet 

- individanpassad 
rådgivning. 

 1 
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Artikelmatris   Sid  Sid 4(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hall, A. W., & 
Hauck, Y. 
(2007).  
 
Getting it right: 
Australian 
primiparas`views 
about 
breastfeeding: a 
quasi-
experimental 
study.  
 
International 
Journal of 
Nursing Studies, 
44(5), 786-795. 
 
 
Australien 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
kvinnor 
upplever 
amningen 
under de 
första 12 
veckorna 
postnatalt 

Design: 
Quasi-experimental design, kvalitativ data 
 
Population: 
Inklusionskriterier: kvinnor som ville amma, 
deltagit i antenatala amnings workshops och var 
gravida för första gången.  
Exklusionskriterier framkommer inte.  
 
Urval: 
Bortfall: 55 st i kontrollgruppen och 57 st i 
interventionsgruppen 
Studiegrupp: 195 kvinnor rekryterades 2:a 
dagen efter förlossning. 149 av dessa 
återlämnade fullt ifyllda enkäter. 12 veckor 
senare fyllde 140 av dessa i samma enkät en 
gång till. Detta var kontrollgruppen. I 
interventionsgruppen rekryterades 193 
förstföderskor på amnings workshops. De fick 
en varsin tidning med information om amning. 
Tidningen innehöll även en arbetsbok där 
kvinnorna fick fylla i sina upplevelser 
kontinuerligt. 136 kvinnor i 
interventionsgruppen kom med i studien.  
 
Datainsamling: Enkät och Dagbok 
Analysmetod: Beskrivande analys resp. 
induktiv innehållsanalys 

Styrkor: 
- Liten risk för bias 

då all data har tagits 
fram och 
analyserats.  

- Stort antal kvinnor 
som deltagit vilket 
styrker studiens 
trovärdighet.  

Svagheter: 
- Begränsad mängd 

kvalitativa data över 
kvinnornas 
upplevelse. 

- Kvinnorna 
representerar 
Australiens 
hälsovård och 
kultur.  

- Kvinnorna födde på 
ett privat sjukhus 
där vården skiljer 
sig från andra 
sjukhus. 

- Många svar var 
kortfattade och det 
gavs inget tillfälle 
för förtydligande. 

Upplevelser av amning: 
- Motstridiga råd 

gav minskad tillit 
till vården  

- Press från vården 
att amma 

- Upplevelse av att 
snabbt bli dömd 
kring beslutet att 
amma eller inte 

- Vid bristfällig 
förståelse ökad 
känsla av skuld 

- Det som upprörde 
kvinnorna och 
försämrade deras 
upplevelse av 
amningen var 
vårdpersonal som 
tvingade barnet 
till bröstet, som 
själva gav 
ersättning till 
barnet, var 
bestämmande och 
oflexibla 
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 1 
Artikelmatris    Sid 5(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lamontagne, C., 
Hamelin, A-M., 
& St-Pierre, M. 
(2008).  
 
The breastfeeding 
experience of 
women with 
major difficulties 
who use the 
services of a 
breastfeeding 
clinic: a 
descriptive study.  
 
International 
breastfeeding 
journal, 3(17), 1-
13. 
 
Kanada 

Att beskriva 
kvinnors 
upplevelse av 
svåra 
amningsproblem 
och erfarenheten 
av att få hjälp 
via Quebec City 
Breastfeeding 
Clinic 

Design: 
Kvantitativ och kvalitativ design 
En del av en större studie  
 
Population: 
Inklusionskriterier: förstföderska, fått ett 
friskt och fullgånget barn och ha upplevt 
amningsproblem under de första två 
månaderna av barnets liv. 
 
Urval: 
Randomiserat urval  
Bortfall: framgår ej 
Studiegrupp: Deltagarna i denna studie 
var fransktalande kvinnor från 20 års 
ålder och uppåt, vilka hade upplevt svåra 
amningsproblem. 86 st deltog i studien 
varav 12 av dessa intervjuades.  
Datainsamling: Frågeformulär som 
gjordes via telefon. Halvstrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: Chitvå- och Fishers exakt 
test samt innehållsanalys. 

Styrkor: 
- Kvinnorna fick fylla i 

enkät samt intervjuas 
vilket bekräftar och 
fördjupar information 
från dem 

Svagheter: 
- Deltagarantalet kan ha 

lett till ett omättat 
resultat. 

- Kvinnorna fick själva 
anmäla sig om de ville 
intervjuas vilket kan 
ha lett till en positiv 
bias. 

- Både intervjuerna och 
enkäterna var 
retrospektiva vilket 
innebär att studiens 
resultat förlitas på 
kvinnornas minne. 
Studiedeltagarna kan 
minnas fel på vissa 
punkter.  

Upplevelser kring 
amningssvårigheter: 

- frustration och 
maktlöshet, 
minskad 
motivation till att 
amma  

- inställningen, 
vänta ut 
svårigheterna.  

- Kunskap om 
fördelarna, ökad 
beslutsamhet att 
amma. 

- Trötthet, anemi 
och smärtor, svårt 
med amningen. 

- Skuldkänslor 
- Smärta och att 

barnet inte sög 
ordentligt var 
direkta orsaker till 
avbruten amning 

- Jobb och skola, 
tidigt avbrytande 
av amningen. 

 2 
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Artikelmatris    Sid 6(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Leurer 
Dietrich, M., 
& Misskey, E. 
(2015a). 
 
 ”Be positive 
as well as 
realistic”: a 
qualitative 
description 
analysis of 
information 
gaps 
experienced 
by 
breastfeeding 
mothers.  
 
International 
breastfeeding 
journal, 
10(10), 1-11.  
 
Kanada 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
amning i 
förhållande 
till vilken 
hjälp de 
erhöll 

Design: 
Kvalitativ studie 
 
Population: 
Inklusionskriterier: moder som påbörjat 
amning, har en bebis mellan 6 månader och 
en dag under 12 månader.  
Exklusionskriterier framkommer inte. 
 
Urval: 
Frågeformulär delades ut av 
barnhälsovårdssjuksköterskor när familjerna 
besökte bvc för vaccination.  
Bortfall: Frågeformulär delades ut till 551 
mödrar. 191 st fyllde i hela frågeformuläret 
och returnerade det. 
Studiegrupp: 191 mödrar, ålder 26 – 35 år, 
med bebisar sex till sju månader gamla.  
 
Datainsamling: frågeformulär 
Analysmetod: innehållsanalys 

Styrkor: 
- Stort antal deltagare 

vilket ger ett brett 
resultat.  

Svagheter: 
- Datainsamlingen hämtad 

från frågeformulär vilket 
gör att informationen inte 
blir detaljrik och det ges 
inte tillfälle att få 
utförligare förklaringar på 
svaren.   

- Att delta i studien var 
frivilligt och de som 
deltog hade en högre 
inkomst och utbildning än 
majoriteten i den 
regionen av stan. 
Resultatet kan därför 
skilja sig från vad 
majoriteten av invånarna i 
region upplever kring 
amning.  

- Exklusionskriterier 
framkommer inte 

Upplevleser av 
amningssvårigheter: 

- Fysiska 
komplikationer 

- Teoretisk 
kunskap vs. 
Fungerande 
amning 

- Kvinnorna 
uppgav att det 
var en svår 
färdighet att lära, 
tidskrävande och 
smärtsamt. 

- Oro för 
otillräcklig 
mjölk.  

- tvivla på 
mjölkmängden. 

 1 
 2 
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Artikelmatris    Sid 7(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Leurer 
Dietrich, M., 
& Misskey, E. 
(2015b).  
 
The 
psychosocial 
and emotional 
experience of 
breastfeeding: 
reflections of 
mothers.  
 
Global 
qualitative 
nursing 
research, 2,1-
9.  
 
Kanada 

Att 
undersöka 
mödrars 
upplevelse av 
amning 

Design 
Kvalitativ studie 
 
Population 
Inklusionskriterier: moder som påbörjat amning, 
har en bebis mellan 6 månader och en dag under 12 
månader.  
Exklusionskriterier framkommer inte 
 
Urval 
Frågeformulär delades ut av 
barnhälsovårdssjuksköterskor när familjerna 
besökte bvc för vaccination.  
Bortfall: Frågeformulär delades ut till 551 mödrar. 
191 st fyllde i hela frågeformuläret och returnerade 
det.  
Studiegrupp:191 mödrar mellan 26 och 35 år 
 
Datainsamling: Frågeformulär 
Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: 
- Stort antal 

deltagare vilket 
ger ett brett 
resultat.  

Svagheter: 
- informationen inte 

detaljrik  
- Att delta i studien 

var frivilligt och 
de som deltog 
hade en högre 
inkomst och 
utbildning än 
majoriteten i den 
regionen av stan. 
Resultatet kan 
därför skilja sig 
från vad 
majoriteten av 
invånarna i 
regionen upplever 
kring amning.  

- Exklusionskriterier 
framkommer inte 

Upplevelser kring 
amningssvårgiheterna: 

- Oron och 
ovissheten över 
mjölkmängden - 
stressfull och 
mindre positiv 
upplevelse. 

- Frustrerande och 
svårt  

- obehagligt, ont 
- mödrarna kände 

sig bundna till 
hemmet och 
barnet. 

- Svårigheter med 
amningen, skuld 
och dåligt 
samvete.  

- positiv upplevelse 
av amning. 

- uppskattade 
närheten i 
kontakten med 
barnet vid 
amningen 

 1 
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Artikelmatris    Sid 8(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Manhire, M. K., 
Hagan E. A., & 
Floyd, A. S. 
(2006). 
 
A descriptive 
account of New 
Zealand 
mothers` 
responses to 
open-ended 
questions on 
their breast 
feeding 
experiences.  
 
Midwifery, 
23(4), 372-381.  
 
Nya Zeeland 

Syftet med 
studien var 
att 
beskriva 
hur 
kvinnor i 
Nya 
Zeeland 
upplever 
amningen 

Design: 
Kvalitativ studie 
 
Population: 
Inklusionskriterier: kvinnor mellan 
20 - 49 år som har fött barn för 4 
månader till 3 år sedan.  
Exklusionskriterier: kvinnor som 
hade en komplicerad förlossning 
eller var sjuka. Bebisar med apgar 
poäng under sju.  
 
Urval:  
Studiedeltagarna identifierades från 
Hawkes Bay sjukhus databas.  
Bortfall: 500 kvinnor blev 
tillfrågade om att delta i studien. 169 
kvinnor visade intresse i att delta i 
studien och 153 returnerade ifyllda 
frågeformulär.  
Studiegrupp: 153 mödrar 
 
Datainsamling: Halvstrukturerat 
frågeformulär 
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 
- Stort antal deltagare 

vilket gör att resultatet 
blir mer trovärdigt. 

 
Svagheter: 

- Begränsad 
information då 
kortfattade 
kommentarer i 
frågeformulären inte 
gav tillfälle för en mer 
utförlig förklaring på 
upplevelserna.  

- Informationen var 
retrospektiv och 
kvinnorna kan ha 
glömt en del om tiden 
enkäten frågade om 

Upplevelser kring 
amningssvårigheterna: 

- fördelar med amning, ökad 
beslutsamhet  

- kejsarsnitt med postoperativa 
smärtor och fysiska 
begränsningar, amning 
försämrades. 

- mer tid för sig själv eller 
obekväm med att amma 

- Beslutet att avbryta amningen 
påverkades av vilken 
inställning kvinnans närmsta 
umgängeskrets hade till 
amning.  

- Att få uppmuntran och stöd 
från vårdgivare gav mödrarna 
ett ökat självförtroende och 
fick dem att fortsätta amma 
längre. 

 1 
 2 
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Artikelmatris    Sid 9(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Marshall, L. J., 
Godfrey, M., 
% Renfrew, J. 
M. (2007). 
 
Being a “good 
mother”: 
managing 
breastfeeding 
and merging 
identities.  
 
Social science 
& medicine, 
65(2007), 
2147-2159.  

 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
kvinnor i 
Storbritannien 
tidigt i 
mödraskapet 
hanterar 
amningen samt 
vilka 
svårigheter 
som kunde 
uppstå och vad 
som påverkar 
beslutet att 
amma eller 
inte 

Design 
Observationsstudie 
 
Population 
Inklusionkriterier och exklusionskriterier 
framkommer inte 
 
Urval 
Bortfall: Alla kvinnor förutom två valde att 
delta i studien.  
Studiegrupp: 22 st kvinnor, 18 st sjukvårdare.  
 
Datainsamling: 158 interaktioner mellan 
ammande kvinnor och barnmorskor eller 
sjukvårdare från vårdcentral. Samt djupgående 
intervju med samtliga 22 av kvinnorna och 18 
av personalen. 
 
Analysmetod: Jämförande analys 
 
 
 
 
 
 
 

Styrkor: 
- Många möten 

observerades och 
det gjordes 
dessutom 
djupgående 
intervjuer vilket gör 
resultatet mer 
trovärdigt och 
generaliserbart.  

Svagheter: 
- Vårdpersonalen 

agerade lite som 
gatuvaktare när de 
valde ut vilka 
patienter forskarna 
till denna studie 
skulle få nå ut till. 
De fick inte nå ut 
till ´tonårsmödrar. 
Detta kan ha lett till 
att alla röster inte 
kom fram.  

- Inklusions- och 
exklusionskriterier 
framgår inte 

Upplevelser kring 
amningssvårigheterna: 

- tidskrävande och 
smärtsamt. 

- lyckad amning 
kopplat till gott 
moderskap och 
svårigheter med 
amning kopplat till 
att vara en dålig 
moder. 

- mer tid för sig själv  
- obekväm med att 

amma  
- Oro över otillräcklig 

mjölkmängd 
- jobb, skola 
- Motstridiga råd, 

minskad tillit till 
vården.  

- emotionella stöd 
- bekräftelse, 
- uppmuntrande och 

stödjande ord. 
 

 1 
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Artikelmatris    Sid 10(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Mauri, A. P., 
Zobbi, F.V., & 
Zannini, L. 
(2011).  
 
Exploring the 
mother`s 
perception of 
latching 
difficulty in 
the first days 
after birth: an 
interview 
study in an 
Italian 
hospital.  
 
Midwifery, 
28(2012), 816-
823.  
 
Italien 

Syftet med studien 
var att undersöka 
italienska kvinnors 
syn på 
amningssvårigheter 
de första dagarna 
efter förlossning 

Design: 
Fenomenologisk – hermeneutisk 
studie 
 
Population: 
Inklusionskriterier: Mödrar som 
hade en normal förlossning eller 
kejsarsnitt fick delta i studien. 
Kvinnorna skulle vara över 18 år, 
tala flytande italienska, endast fött 
ett barn och inte tvillingar, 
förlossning mellan vecka 37 och 42.  
 
Urval: 
Bortfall: 3 kvinnor tackade nej till 
att delta i studien.  
Studiegrupp: 15 kvinnor 
intervjuades vilka hade BAS under 
8 (vilket betyder att dessa kvinnor 
hade så pass svåra amningsproblem 
att det rådde en risk att de avbröt 
amningen snart).  
 
Datainsamling: Intervju 
Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: 
- Med hjälp av 

djupgående intervjuer 
kunde grundlig 
information nås kring 
ämnet mödrars 
upplevelse av 
amningsvårigheter 

Svagheter: 
- Intervjuerna gjordes 

några dagar efter 
förlossning och på 
kvinnor som hade stora 
problem med amningen, 
vilket gör att studiens 
resultat speglar negativa 
upplevelser av amning 
för det mesta. Tveksamt 
om det går att 
generalisera 
upplevelserna till andra 
än de som har 
förlossningsdepression. 

Upplevelser av 
amningssvårigheterna: 

- frustration och 
maktlöshet, minskad 
motivation till att 
amma. 

- amning kommer igång 
av sig själv och är 
naturligt  

- inställning, vänta ut 
svårigheterna 

- Förstagångsmödrar 
upplevde det svårt hur 
de skulle placera 
barnet så att det kunde 
suga rätt. 

- När bröstmjölken inte 
var tillräcklig var det 
lugnande för mödrarna 
att veta att det fanns 
bra 
bröstmjölksersättning 
att ta till om det 
behövdes. 

 1 
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Artikelmatris    Sid 11(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Palmér, L., 
Carlsson, G., & 
Nyström, M. 
(2015).  
 
Existential 
security is a 
necessary 
condition for 
continued 
breastfeeding 
despite severe 
initial 
difficulties: a 
lifeworld 
hermeneutic 
study.  
 
International 
breastfeeding 
journal, 10(17), 
3-11.  
 
Sverige 

Syftet med studien 
var att beskriva och 
förstå vilken 
påverkan 
amningssvårigheter 
hade på beslutet att 
sluta amma  

Design: 
Hermeneutisk studie 
 
Population: 
Inklusionskriterier: svensktalande mödrar 
till friskt fullgångna barn. Mödrarna skulle 
ha upplevt svårigheter med amningen som 
ledde till att de fick ligga kvar på 
sjukhuset. 
 
Urval: 
Barnmorska på förlossningen/BB 
tillfrågade deltagarna att vara med i 
studien. 
Bortfall: En mor avgick från studien, då 
det inte gick att nå henne inför den andra 
intervjuen. Totalt utfördes 15 intervjuer. 
Studiegrupp: Åtta mödrar deltog. 
Intervjuades vid två tillfällen. Ålder mellan 
20 – 37 år.  
 
Datainsamling: Intervju 
 
Analysmetod: Jämförande analys 

Styrkor: 
- Fördelen med en 

hermeneutisk studie 
är att man närmar 
sig problemet 
utifrån deltagarnas 
perspektiv och får 
en djupgående 
förståelse av 
kvinnornas 
upplevelse.  

Svagheter: 
- Lågt antal deltagare 

vilket försvårar 
generaliserbarheten.  
 

 

Upplevelser av 
amningssvårigheter: 

- Vrede riktad till 
barnet, vården eller 
andra i 
omgivningen. 

- jämföra sig med 
andra  

- skämmas över att 
ha 
amningssvårigheter  

- Andras 
förväntningar 
kunde ibland 
upplevas 
överväldigande. 

 1 
 2 
 3 
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Artikelmatris    Sid 12(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Shakespeare, 
J., Blake, F., & 
Garcia, J. 
(2003).  
 
Breast-feeding 
difficulties 
experienced by 
women taking 
part in a 
qualitative 
interview 
study of 
postnatal 
depression.  
 
Midwifery, 
20(3),251-260.  
 
Storbritannien 

 
 
 
 

Att undersöka hur 
kvinnor upplever 
amningssvårigheter 

Design: 
Kvalitativ studie 
 
Population: 
Inklusionskriterier: engelsktalande, över 
16 år 
Exklusionskriterier: inlärningssvårigheter, 
barn som dött 
 
Urval 
Bortfall: 170 kvinnor tillfrågades att delta 
i studien. Sex inbjudningar skickades 
tillbaka varav tre kvinnor hade flyttat, en 
hade inte fått inbjudan och två kvinnor 
ansågs för sjuka 
Studiegrupp: 39 deltagare, ålder 19 - 42 år 
 
Datainsamling: Intervju 8 veckor samt 8 
månader efter förlossning 
 
Analysmetod: innehållsanalys 
 
 
 
 
 

Styrkor: 
- Med hjälp av 

djupgående 
intervjuer av ett 
förhållandevis 
högt antal mödrar 
från flera olika 
regioner kunde 
en fördjupad 
förståelse nås 
över deras 
upplevelse.  

 
Svagheter: 

- Stort bortfall 

Upplevelser av 
amningssvårigheterna: 

- beslutsamhet att få 
amningen att fungera  

- Svårigheter med 
amningen och att 
besluta sig för att inte 
amma eller ge 
modersmjölksersättning 
gav ofta upphov till 
känslor såsom skuld 
och dåligt samvete.  

- negativa tankar och 
känslor uppstod hos 
kvinnorna vid 
svårigheter med 
amning eller vid 
avbrytande amning 

- kunde leda till att 
moderns känslor 
gentemot barnet 
påverkades negativt 
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Artikelmatris    Sid 13(13) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Smith, H., 
Coley, L. S., 
Labbok, H. 
M., Cupito, S., 
& Nwokah, E. 
(2012).  
 
Early 
breastfeeding 
experiences of 
adolescent 
mothers: a 
qualitative 
prospective 
study.  
 
International 
breastfeeding 
journal, 7(1)1-
14.  
 
USA 
 
 
 
 

Att undersöka 
hur 
tonårsmödrars 
liv och 
erfarenheter 
påverkar 
deras 
amningsvanor 

Design: 
Kvalitativ studie 
 
Population: 
Inklusions- och exklusionskriterier framkommer 
inte 
 
Urval 
Bortfall: framgår ej 
Studiegrupp: 7 tonårsmödrar, ålder 14 – 17 år. 
Kvinnorna ingick i ett sju veckors 
utbildningsprogram om barnafödande. 
 
Datainsamling: deltagarna i studien följdes från 
graviditeten till två veckor efter avslutad amning 
Halvstrukturerade intervjuer samt veckovis kortare 
uppföljning 
 
Analysmetod: innehållsanalys 
 
 
 

Styrkor: 
- Stor fördel för 

studiens resultat 
att kunna följa 
mödrarna under så 
lång tid och så 
ofta, samt kunna få 
så djupgående 
information under 
intervjuerna.  

 
Svagheter: 

- Lågt antal 
deltagare 

- Inklusions- och 
exklusionskriterier 
framkommer inte 

- Endast 
tonårsmödrar med 
komplicerad 
livssituation vilket 
gör det svårt att 
generalisera 
upplevelserna till 
alla mödrar 

 

Upplevleser kring 
amningssvårigheterna: 

- amning det bästa 
- motiverande faktor 
- negativ attityd hos 

vänner.  
- negativa 

kommentarer om 
amning.  

- svårt, tidskrävande 
och smärtsamt. 

- Oro och ovisshet 
över mjölkmängd. 

- Frustrerande och 
svårt  

- obehagligt, ont 
och gjorde att 
mödrarna kände 
sig bundna till 
hemmet och 
barnet. 

- Skam 
- Dålig mamma 
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Bilaga 5, Resultatredovisning med kategorier och subkategorier 1 

 2 

Resultatredovisning av subkategorier och kategorier 3 

Kategorier  4 

Subkategorier    Studier  5 

Motivation att amma styr utfallet 6 

Amningen påverkas av inställning och kunskap  3,7,13,11,4,8,5,6 7 

När amningen påbörjades 8 

Att möta problem med amningen    3,6,7,13,11,8,6 9 

Upplevelsen av amningssvårigheterna 10 

Inte som förväntat    13,7,8,4,5,10,12,5,9,6 11 
Vad svårigheterna kunde leda till   3,13,4,5,12,5 12 

När amningen avbröts 13 

Direkta orsaker till avbrytande av amningen  1,7,10,5,8,11,5,6 14 

Vårdens roll   15 

Motstridiga råd    3,7,13,8,5,10,2 16 
Upplevelsen av press    7,3,4,10,2,6 17 
Mötet med vården    7,13,4,8,10,2,6 18 
När mötet inte gjorde gott    13,1,4,8,10,2,5 19 

1. (Cottrell & Detman, 2013) 20 
2. (Dykes et al., 2003) 21 

3. (Hall & Hauck, 2007) 22 
4. (Hunt & Thomson, 2017) 23 

5.  (Smith et al., 2012) 24 
6. (Lamontagne et al., 2008) 25 

7. (Manhire et al., 2007) 26 
8. (Dietrich Leurer & Misskey, 2015a) 27 
9. (Dietrich Leurer & Misskey, 2015b) 28 

10. (Marshall et al., 2007) 29 
11. (Mauri et al., 2012) 30 
12. (Palmér et al., 2015) 31 

13. (Shakespeare et al., 2004) 32 
 33 
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 1 
Bilaga 6, Dataextration av de inkluderade studierna 2 

Författare/år Land Syfte Perspektiv Antal deltagare Datainsamlings 
Metod 

Dataanalys 

(Cottrell & 
Detman, 2013) 

Florida Att undersöka hur 
Afrikan Amerikanska 
kvinnor i Florida 
upplever informationen 
de får om amning samt 
deras upplevelser av 
amning 

Mödraperspektiv 253 st Intervjuer Innehållsanalys 

(Dykes et al., 
2003) 

Storbritannien Att utforska unga 
mödrars upplevelse och 
behov vid amning 

Mödraperspektiv 7 st fokusgrupp 
24 st intervju 

Fokusgrupper 
och intervjuer 

Tematisk 
nätverksanalys 

(Dietrich 
Leurer & 
Misskey, 2015a) 

Kanada Att undersöka kvinnors 
upplevelse av amning i 
förhållande till vilken 
hjälp de erhöll 

Mödraperspektiv 191 Enkät Jämförande analys 

(Dietrich 
Leurer & 
Misskey, 2015b) 

Kanada Att undersöka mödrars 
upplevelse av amning 

Mödraperspektiv 191st Enkät Innehållsanalys 

(Hall & Hauck, 
2007) 

Australien Att undersöka vilken 
syn kvinnor har på 
deras upplevelse av 
amning under de 12 
första veckorna 
postnatalt 

Mödraperspektiv 203 st 2 dagar efter 
förlossning 
 
252 st 12 v efter 
förlossning 

Enkät Beskrivande 
analys resp. 
induktiv 
innehållsanalys 

(Hunt & 
Thomson, 2017) 

Storbritannien Att undersöka varför 
kvinnor som ammar 
inte får stöd enligt BPS 

Mödraperspektiv 
samt 
vårdgivarperspektiv 

13 st fokus 
11 st intervju 

Fokusgrupper 
och intervjuer 

Innehållsanalys 

(Lamontagne et 
al., 2008) 

Kanada Att beskriva kvinnors 
upplevelse av stora 
amningsproblem och 
erfarenheten av att få 
hjälp via Quebec City 
Breastfeeding Clinic 

Mödraperspektiv 74 st enkät 
12 st intervju 

Telefon intervju 
och enkät 

Chitvå- och 
Fishers exakt test 
Innehållsanalys 



 

 2	

(Manhire et al., 
2007) 

Nya Zeeland Att beskriva hur 
kvinnor i Nya Zeeland 
upplever amning 

Mödraperspektiv 153 st Enkät Innehållsanalys 

(Marshall et al., 
2007) 

Storbritannien Att undersöka hur 
kvinnor tidigt i 
mödraskapet hanterar 
amningen samt vilka 
svårigheter som är 
kopplade till amning 
och vad som påverkar 
beslutet att amma eller 
inte 

Mödraperspektiv 
samt 
vårdgivarperspektiv 

22 st intervju  
158 st observation 

Observation av 
mötet mellan 
moder och 
vårdgivare samt 
intervjuer med 
mödrarna 

Jämförande analys 

(Mauri et al., 
2012) 

Italien Att undersöka 
italienska kvinnors syn 
på amningssvårigheter 
de första dygnen efter 
förlossning 

Mödraperspektiv 15 st Intervju Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analys 

(Palmér et al., 
2015) 

Sverige Att beskriva och förstå 
hur beslutet att sluta 
amma påverkas av 
upplevda svårigheter 
med amning 

Mödraperspektiv 8 st Intervjuer Jämförande analys 

(Shakespeare et 
al., 2004) 

Storbritannien Att undersöka hur 
kvinnor upplever 
amningssvårigheter 

Mödraperspektiv 39 st Intervjuer Innehållsanalys 

(Smith et al., 
2012) 

USA Att undersöka hur 
tonårsmödrar liv och 
erfarenheter påverkar 
deras amningsvanor  

Mödraperspektiv 7 st Intervjuer Innehållsanalys 

 1 


