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SAMMANFATTNING 

 

Det är känt att amningen är bra för barnet, amningen minskar risken för framtida sjukdomar 

och minskar risken för allergier.  

 

För att amningen ska lyckas så krävs det rätt kunskaper av personalen i amningsråd men det 

krävs även att mammorna har kunskap om vad amning är. Det är även betydelsefullt att 

mamman har motivation att amma sitt barn för att amningen ska lyckas.  

 

Syftet var att belysa mammors erfarenhet av amningsstöd för att främja amningen.  

 

Författarna har valt en litteraturöversikt som metod där artikelsökningar har gjorts i PubMed 

och Cinahl. 15 artiklar som var peer-reviewed valdes ut och sammanställdes i en artikelmatris. 

Samtliga artiklar var på engelska.  

 

Resultatet visar att mammor är positiva till att få stöd för att kunna amma. Resultatet visar 

även att mammornas partner är i behov av rådgivning för att kunna stötta mamman under 

amningsperioden. Amningsgrupper har visat sig ha en positiv effekt på amningen. Mammorna 

fick ökat självförtroende och kände sig tryggare i sin föräldraroll. 

 

Dessa artiklar pekar åt samma håll, nämligen behovet av stöd för en lyckosam amning, och 

utbildning om varför det är viktigt att amma. Stödet är dels professionellt men även att få stöd 

från familjemedlemmar och via amningsgrupper verkar vara grundläggande. Med andra ord är 

det angeläget att personalen har rätt kunskaper om amning. Mammans motivation och 

kunskap är av stor vikt för en lyckad amning.   

 

 

Nyckelord: amning, mammor, spädbarn, stöd 
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BAKGRUND 

 

Amning förr och nu 

 

Under de senaste hundratals åren har amningsmetoderna skiftat, dels har det varit fri amning 

och dels så har klockan fått styra amningen. Mammor har ammat sina barn i alla tider, från 

början var det självklart att barnet skulle ammas. Om en kvinna inte kunde amma fick 

spädbarnet komjölk. När en kvinna fick barn så fanns de äldre kvinnorna hemma och kunde 

ge råd om amning. Redan under medeltiden kände man till att amningen var bra för barnets 

hälsa och fram till 1800-talet så ammades barnen ofta. Spädbarnen ammades många gånger i 

två till tre år, amningen var inte bara sett som föda utan något som även gav tröst, värme och 

trygghet (Olanders, 2013).  

Under tiden 1100-talet fram till 1800-talet var det vanligt inom överklassen att man anställde 

ammor. En amma är en kvinna som har fött barn och som sedan ammar en annan kvinnas 

barn.  Att vara amma var ett av de få arbeten en kvinna kunde ta, det var även ett välbetalt 

arbete. Kvinnorna i överklassen skulle föda många barn och därför anställdes ammor eftersom 

man redan då visste att amningen hämmade ägglossningen hos kvinnorna. När 

industrialiseringen började komma på 1800-talet så minskades behovet av ammor. Före 

industrialiseringen var män och kvinnor beroende av varandra då det inte fanns någon klar 

uppdelning mellan hemmet och arbetet. Spädbarnsdödligheten var högre i de kallare delarna 

av Europa där spädbarnen inte ammades i samma utsträckning. Anledningen till att 

spädbarnsdödligheten var högre där var nämligen att man gav spädbarnen djurmjölk. På 1700-

talet trodde läkarna att diarréutbrotten berodde på att man ammade för ofta (Olanders, 2013). 

Under industrialiseringen blev det allt vanligare att mödrarna födde sina barn på sjukhus. 

Efter en konferens i Bryssel 1908 bestämde svenska barnläkare att mödrarna skulle amma var 

fjärde timme. På sjukhusen fick mammorna lära sig den nya metoden att barnet skulle ammas 

var fjärde timme. Under den här tiden började tillverkningen av bröstmjölksersättning och i 

och med det så uppfanns nappflaskan. Vägen till dagens bröstmjölksersättningar har varit 

lång. Från början matades barnen med djurmjölk i enkla former av djurhorn. Under slutet av 

1800-talet började bröstmjölksersättningen öka men det var inte förrän i mitten av 1900-talet 

som upptäckten gjordes att humanmjölk och djurmjölk skilde sig från varandra. Än idag så 

finns inget exakt recept på bröstmjölksersättning då det ständigt kommer nya rön om 

bröstmjölkens sammansättning (Olanders, 2013).  Idag har sjukvården gått ifrån fyra-

timmarsregeln och det är barnet som styr amningen. Vissa gånger vill barnet äta lite mer och 

andra gånger vill barnet äta lite mindre. Om barnet följer sin vikt och längdkurva så får barnet 

i sig tillräckligt med bröstmjölk (Livsmedelsverket, 2018).  

Amningsstatistik 

 

Socialstyrelsen (2017) visar i sin statistik att andelen barn som ammades var som högst år 

1995-2004. Därefter har det långsamt sjunkit men efter år 2010 har minskningen planat ut och 

amningsfrekvensen ligger numera på en jämn nivå. År 2004 ammades 83 procent av alla barn 

fram till fyra månaders ålder. Vid sex månaders var det 72 procent av barnen som fortfarande 

ammades. Från 2015 hade antalet barn som ammades vid fyra månaders ålder sjunkit till 74 

procent. När barnen var sex månader gamla ammades 63 procent av barnen (Socialstyrelsen, 

2017).  
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Amningsfysiologi 

 

Tidigt i graviditeten börjar brösten att förändras. Mjölkgångarna växer till, blodflödet ökas till 

det dubbla. Det bildas mer fett och bindväv i brösten. Råmjölk börjar produceras redan från 

den tredje graviditetsmånaden (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014).  

Bröstmjölkens näringsinnehåll varierar under hela amningsperioden. Kolostrum eller råmjölk 

är den första bröstmjölken, dag ett till fem, därefter övergår den till övergångsmjölk och från 

dag femton kallas mjölken mogen mjölk (Kylberg et al., 2014). När spädbarnet suger på 

bröstvårtan frigörs prolaktin från hypofysen. Prolaktin är det bröstmjölksbildande hormonet 

(Lindberg & Lagercrantz, 2007). Efter någon minut utsöndrar hypofysen oxytocin. När 

oxytocin utsöndras sker den så kallade utdrivningsreflexen. Oxytocinet kommer som i pulsar, 

det kommer alltså flera pulsar under ett amningstillfälle. Utdrivningsreflexen är betingad, 

alltså att modern kan styra den genom att tänka på att amma eller att titta på sitt barn. 

Utdrivningsreflexen behöver komma igång för att bröstmjölken skall börja flöda. Oxytocin är 

också kroppens lugn-och-ro hormon vilket gör att mamman kan bli trött och sömning 

(Kylberg et al., 2014). 

Amningsrekommendation 

 

Enligt Livsmedelsverket (u.å.) är bröstmjölk den bästa födan för späda barn upp till sex 

månaders ålder. Om mamman inte vill eller kan amma finns fullgoda ersättningar att ge till 

spädbarnet. Från cirka sex månaders ålder kan föräldrarna introducera annan mat. Efter att 

barnet fyllt ett år kan mamman fortsätta amma så länge hon och barnet vill.  

 

WHO:s rekommendationer 

World Health Organisation´s [WHO] tio rekommendationer ”Ten steps to successful 

breastfeeding” har Socialstyrelsen anpassat efter svenska förhållanden. Dessa tio steg fungerar 

som riktlinjer för vårdpersonal att stötta den ammande mamman i hennes amningsprocess. För 

att detta handlingsprogram skall fungera krävs det att vårdpersonalen har kunskaper och 

färdigheter för att kunna informera blivande föräldrar om fördelarna med amning men även 

om amningsproblem. Barnet bör få ligga hud mot hud med mamman direkt efter 

förlossningen, helst en till två timmar. För att barnet skall kunna amma är det viktigt med fria 

luftvägar och att barnet mår bra. Vårdpersonal skall visa mammor hur man kan amma men 

även hur mamman kan hålla igång sin mjölkproduktion om hon och barnet separeras av olika 

anledningar. Om det inte är medicinskt motiverat så skall inget annat än bröstmjölk ges till 

barnet och det är viktigt att vårdpersonalen uppmuntrar mamman att amma så ofta som 

möjligt. Enligt WHO är det viktigt att informera båda föräldrarna om amningsproblem och det 

bra att bedriva samvård, det vill säga att barn och föräldrar är tillsammans dygnet runt. WHO 

rekommenderar att man undviker sug och dinappar då det kan inverka negativt på amningen. 

Vårdpersonal skall uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning och informera föräldrar 

om att de kan få stöd och hjälp vid amningsmottagningar och barnavårdscentraler 

(Socialstyrelsen, u.å.).  

WHO:s tio rekommendationer är implementerade över hela världen. De har sitt ursprung i ett 

initiativ startat av WHO och UNICEF på grund av sjunkande amningsfrekvens. På engelska 

kallar man det för BFHI= Baby friendly hospital initiative, på svenska amningsvänliga 

sjukhus. Tanken är att BB-avdelningar skall följa dessa tio steg för att öka amningsfrekvensen 

(Kylberg et al., 2014). I en studie gjord i Demokratiska Republiken Kongo har man sett att om 

man följer de nio första stegen av dessa tio, minskas risken för spädbarnen att få 

diarrésjukdomar och luftvägssjukdomar de första sex månader av sina liv (Zivich, Lapika, 

Behets & Yotebieng, 2018). 
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I en studie gjord i Ryssland har man tittat på mamma-barn interaktionen när barnen var ett år 

gamla och hur den kunde påverkas av hud-mot-hudkontakt vid födseln. Man delade in 

mamma-barn i olika grupper vid födseln, några fick ligga hud-mot-hud 25-120 minuter efter 

födseln, några barn blev påklädda och fick sen komma till sin mamma. Man videofilmade 

mamma-barninteraktionen enligt ett speciellt schema. Det studien visade var att de mamma-

barn par som fick vara tillsammans och där spädbarnet sög på mamman hade en bättre 

interaktion när barnet var ett år gammalt, jämfört med mamma-barn par som separerades efter 

födelsen. Det är därför av vikt att sträva efter hud-mot-hudkontakt när det är möjligt 

(Bystrova et al, 2009). 

Socialstyrelsens (u.å.) samlingsbegrepp ”God vård” innefattar att hälso- och sjukvården skall 

vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och 

tillgänglig. I detta ingår att arbeta evidensbaserat. Socialstyrelsen har tagit upp World Health 

Organisations [WHO], tio rekommendationer för att främja amningen på ett positivt sätt 

(Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Amningens fördelar 

 

Enligt Lindberg och Lagercrantz (2007) har amningen flera fördelar. Modersmjölken har en 

specifik sammansättning för just det barnet, den innehåller olika näringsämnen såsom fett, 

protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler men även hormoner och tillväxtfaktorer.  

Ammade barn har färre övre luftvägsinfektioner, öroninflammationer och mag-

tarminfektioner. En översiktsstudie publicerad i juni 2017 visade att barn som ammades mer 

än sex månader verkade ha ett skydd mot öroninflammationer de första sex levnadsåren. Fick 

barnen bröstmjölksersättning före sex månaders ålder ökade det risken för 

öroninflammationer (Körvel-Hanquist, Djurhuus & Homöe, 2017). 

Amningen skjuter upp insjuknandet i allergier hos barn som kan vara utsatta för det och kan 

också minska risken för allergiska sjukdomar. Bröstmjölksuppfödda barn är aldrig 

förstoppade (Lindberg & Lagercrantz, 2007).  

I en stor översiktsstudie där över 9000 abstracts screenades såg man att ammade barn hade 

färre öroninflammationer, färre magsjukor, färre nedre luftvägsinfektioner, färre barn var feta, 

färre barn hade diabetes typ 1 och 2. Barn får däremot inte bättre kognitiv förmåga av att 

ammas. Kvinnor som har ammat har lägre risk att få diabetes typ 2, bröstcancer och 

ovarialcancer. Kvinnor som avslutar amningen tidigt eller inte har ammat alls har en ökad risk 

att få en postpartum depression (Ip et al., 2007). 

Amningsproblem 

 

Cirka fem procent av alla mammor kan inte bilda någon bröstmjölk eller bildar otillräcklig 

mängd. Den ammande kvinnan kan även drabbas av såriga bröstvårtor och mjölkstockning. 

Vissa kvinnor har indragna bröstvårtor vilket kan göra det svårare för dem att amma 

(Lindberg & Lagercrantz, 2007).  

Bröstreduktion och bröstförstoring kan påverka mammans förmåga att amma (Stockholms 

läns landsting [SLL], 2016). 

Bara att bli förälder kan enligt Cullberg (2006) innebära en kris. Kvinnor bör innan 

förlossningen diskutera igenom med sin partner sina förväntningar, känslor och tankar enligt 

Kylberg et al (2014). I detta ingår att prata om amningen. En mamma som har 

amningsproblem på förlossningsavdelningen eller eftervårdsavdelningen kan dölja 

krisreaktioner som påverkar amningen. Hon kan behöva prata igenom sin situation med till 

exempel en barnmorska.  
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Även den mamma som ammar en kort tid eller väljer att inte amma alls behöver få bekräftelse 

på att det val hon gjorde var det rätta. Det finns inget rätt eller fel i detta (Kylberg et al., 

2014). Kvinnor som lider av postpartumpsykos eller behöver specifik medicinering såsom till 

exempel cytostatika skall inte amma enligt Lindberg och Lagercrantz (2007). 

Evidensbaserad omvårdnad  

 

Evidensbaserad vård kan beskrivas på två sätt, dels som ett förhållningssätt men också som en 

process. Förhållningssättet innebär en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskap/ forskning som underlag för vårdbeslut. Sjuksköterskor har ansvar att tillämpa 

evidensbaserad vård för att garantera att patienterna får omvårdnad i enlighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet. I detta ingår också att ta med den berörda patientens situation, 

erfarenhet och önskemål. Att arbeta evidensbaserat ger en säkrare grund att stå på när man 

skall fatta beslut om omvårdnadsåtgärder (Willman, Bahtesevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Det innebär också att kliniska riktlinjer måste utformas. Om en klinisk riktlinje skall 

kunna vara ett verktyg för att öka säkerheten i vårdarbetet bör den baseras på vetenskaplig 

kunskap, och när det saknas, på beprövad klinisk erfarenhet (Willman et al., 2016). I en 

översiktsstudie undersöktes om vårdpersonal som arbetade evidensbaserat med 

amningsutbildning, om det kunde påverka amningsfrekvensen. Det visade sig att det var så 

(Spiby et al., 2007).  

Familjefokuserad omvårdnad innebär att man inom vården fokuserar på familjens betydelse 

för patientens upplevelse av hälsa och sjukdom. Familjefokuserad omvårdnad kan delas upp i 

familjecentrerad omvårdnad där familjen står i centrum och i familjerelaterad omvårdnad där 

personen/ patienten står i centrum (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). En studie gjord i 

Finland på en neonatalavdelning där man arbetade familjefokuserat, att man lät föräldrarna 

medverka i vården, såg man att barnen gick upp mer i vikt om de fick ligga hud-mot-hud med 

en förälder (Raiskila, Axeli, Rapeli, Vasko & Lehtonen, 2014). 

Teoretisk referensram 

 

Dorothea Orems behovsteori har valts som omvårdnadsram. Orem har med de fyra 

konsensusbegreppen i sin teori; människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Orem beskriver 

människan som en helhet med behov av psykologisk, fysiologisk och social art. När dessa 

behov möts bidrar det till hälsa och välbefinnande (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2016).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan skall göra en noggrann kartläggning av patientens omvårdnadshistoria. 

Sjuksköterskan skall vidare skriva en omvårdnadsplan där det tydligt framgår vad som skall 

göras, när det skall göras och av vem. När omvårdnadsplanen genomförs skall både 

sjuksköterskan och hennes patient och närstående involveras. Sjuksköterskan skall ha en 

stödjande och/ eller lärande roll (Wiklund et al., 2016). 

Sjuksköterskan skall slutligen dokumentera observationer och interventioner. Hon skall även 

dokumentera patientens egenvårdsbrister och egenvårdskapacitet. När det gäller amning 

innebär egenvården två personer, mamman och barnet, och båda gynnas av egenvården. 

Sjuksköterskans roll blir att stödja den ammande mamman (Wiklund et al., 2016). 

Omvårdnadsprocessen innebär bedömning med analys av patienten, precisering av behov/ 

diagnos, förväntat resultat/ mål, planerade och genomförda åtgärder som i sin tur leder till ett 

resultat och/ eller utvärdering. Omvårdnadsprocessen bör ses som en interaktion mellan 

vårdare och patient, att sjuksköterskan bekräftar hur hon uppfattat sin patients behov. 
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Sjuksköterskans möjlighet att hela tiden samarbeta med patient och närstående är avgörande. 

Syftet med omvårdnadsprocessen är också att patienten skall få ett större ansvar för sin 

egenvård och att sjuksköterskan får information om sin patients behov (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorsell-Ekstrand, 2013).  

Problemformulering  

 

Enligt socialstyrelsens statistik har amningen minskat något, men ligger nu på en jämn nivå 

(Socialstyrelsen, 2017). Bröstmjölk är den bästa födan för nyfödda barn och spädbarn upp till 

sex månaders ålder enligt många amningsrekommendationer. Det är därför av vikt att 

informera alla mammor om amningens fördelar men även att stötta mamman i hennes 

amning. Sjuksköterskans uppgift är att stödja sin patient att tillgodose sina egna behov, detta 

ingår i att arbeta evidensbaserat och familjefokuserat.  

SYFTE 

 

Syftet var att belysa mammors erfarenhet av amningsstöd för att främja amningen.  

METOD 

 

Litteraturöversikt valdes som metod för att få svar på studiens syfte och kunna få en översikt 

på kunskapsområdet inom det valda ämnet.  En litteraturöversikt är en systematisk sökning 

och kritiskt granskande av vetenskapliga artiklar samt insamling av data inom det valda 

problemområdet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är litteraturöversikter en viktig 

metod där information söks och granskas för att belysa det aktuella kunskapsläget.  

Urval  

 

Inklusionskriterier 

Författarna använde sig av artiklar publicerade i vetenskapliga databaser där artiklarna var 

vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Relevanta artiklar valdes ut av författarna och 

granskades. Artiklarna var begränsade till åren 2008 – 2018 för att få fram så ny forskning 

som möjligt, detta styrks av Forsberg och Wengström (2016). Artiklarna var inte uppdelade 

geografiskt utan författarna har använt sig av artiklar från hela världen. Kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes för ett bredare perspektiv inom det valda området.  

Exklusionskriterier  

Artiklar som skrevs före år 2008 och inte var peer-reviewed valdes bort. Artiklar som inte 

besvarades författarnas syfte valdes bort. Artiklar på andra språk än på engelska användes 

inte, ingen manuell sökning har gjorts.  

Datainsamling 

 

Sökningar har gjorts i National institutes of health [PuB Med] och i Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature [Cinahl]. PuB Med och Cinahl är två olika databaser där 

PuBMed är den största som innehåller bland annat medicin och vårdvetenskap. Cinahl har 

artiklar endast inom omvårdnad. I december 2017 gjordes provsökningar, så kallade vilda 

sökningar.Den huvudsakliga artikelsökningen gjordes i januari 2018. Då användes sökorden 

breastfeeding, mothers, support, supporting, hospital pediatric.För att kunna kombinera 

sökorden användes booleska operatorer AND och OR. Medical Subject Headings [MeSH]. 

MeSH användes för att få fram lämpliga sökord. Olika databaser söktes igenom med speciella 

ämnesord. Författarna sökte igenom databaser med sökord för att undersöka det valda syftet. 
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I den första sökomgången i PubMed läste författarna enbart titlarna utifrån syftet. Författarna 

valde sedan ut 61 artiklar där abstracten lästes igenom och granskades noga. Av dessa 61 

abstract valde författarna ut 14 artiklar som lästes i sin helhet av båda författarna. De abstract 

som inte svarade på författarnas syfte exkluderades. 

Sökningar gjordes även i CINAHL, där det blev 34 träffar, efter att författarna har tagit bort 

dubbletter från PubMed så återstod det åtta artiklar. Samtliga åtta titlar lästes av båda 

författarna, därefter valdes en artikel ut som svarade på syftet. Samtliga artiklar var i original 

och lästes av författarna, därefter delades artiklarna upp mellan författarna. Författarna valde 

både kvantitativa, kvalitativa och mixade studier. När författarna hittade likadana artiklar i de 

båda databaserna så stärktes trovärdigheten. Sökningarna i PubMed vad gäller ålder går ej att 

begränsad till lägre ålder än 23 månader. 

 

Tabell 1: Redovisning av databassökningar 
 

 

Databas 

och 

datum 

Sökord  Antal 

träffar  

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar i 

fulltext  

Inkluderade 

artiklar  

Cinahl 

 

180124 

Breastfeeding AND Mothers 

AND hospital, pediatric OR 

pediatric nursing OR Postnatal 

care AND Social support OR 

Support OR Supporting AND 

Emotions OR Psychology OR 

Experience OR Perception OR 

Perspective 

34 1 1 1 

PubMed  

 

180124 

Social support OR Support OR 

Supporting 

8741819 
   

PubMed 

180124 

Emotions OR Psychology OR 

Experience OR Perception OR 

Perspective  

2249294 
   

PubMed 

 

180124 

Mothers  126564 
   

PubMed 

 

180124 

Breast feeding  41413 
   

PubMed 

 

120124 

Breast feeding AND Mothers 

AND Hospital, pediatric OR 

Pediatric nursing OR Postnatal 

care AND Social support OR 

Support OR Supporting AND 

390  
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Emotions OR Psychology OR 

Experience OR Perception OR 

Perspective  

PubMed  

 

180124 

Breast feeding AND Mothers 

AND Hospital pediatric OR 

Pediatric nursing OR Postnatal 

care AND Social support OR 

Support OR Supporting AND 

Emotions OR Psychology OR 

Experience OR Perception OR 

Perspective   

366 
   

PubMed  

 

180124 

Breast feeding AND Mothers 

AND Hospital, pediatric OR 

Pediatric nursing OR Postnatal 

care AND Social support OR 

Supporting AND Emotions OR 

Psychology OR Experience OR 

Perspective  

224 26 20 14 

PubMed  

 

180124 

Breast feeding AND Mothers 

AND Hospital, pediatric OR 

Pedriatric nursing OR Postnatal 

care AND Social support OR 

Support OR Supporting AND 

Emotions OR Psychology OR 

Experience OR Perception OR 

Perspective   

219  
   

 

 

 

Dataanalys 

 

Artiklarna granskades noga och lästes på varsitt håll, resultaten av artiklarna sammanställdes 

senare och jämfördes med varandra. Detta gjordes för att stärka reliabiliteten (Henricson, 

2017). Artiklarnas resultat granskades mer noggrant och blev kvalitetsbedömda enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskapliga klassificering utifrån Berg, 

Dencker och Skärsätter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga 1. När 

artiklarna blivit kvalitetsbedömda skrevs de in i en artikelmatris, se bilaga 2. Därefter lästes 

artiklarna återigen igenom och innehållet sattes in i olika teman. För att få en helhet i 

resultatet beskriver Forsberg och Wengström (2016) att innehållet i artiklarna kan delas upp i 

teman för att sedan kunna bearbetas var för sig.  

Artiklarna lästes noga av båda författarna och markeringar gjordes i texterna. Därefter 

sammanställdes temana och författarna diskuterade om dessa svarade på syftet. De teman som 

då framkom var stöd i amningskunskap, amningsstöd i samband med amningsproblem och 

andra faktorer som kan vara amningsstödjande.  
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Forskningsetiska övervägande 

 

Studierna som användes skulle ha tillstånd från en etisk kommitté eller ha gjort noggranna 

etiska överväganden för att inkluderas i litteraturöversikten. I denna litteraturöversikt bemöts 

alla resultat från studierna objektivt och allt för syftet relevant resultat presenteras då det vore 

oetiskt att presentera ett vinklat resultat (Forsberg & Wengström, 2016).  

RESULTAT  

 

Resultatet presenterar mammors erfarenheter av amningsstöd. Resultatet har delats in i tre 

olika teman, stöd i amningskunskap, amningsstöd i samband med amningsproblem och andra 

faktorer som kan vara amningsstödjande.  

Stöd i amningskunskap 

 

En studie gjord i Polen och Belgien visade att kvinnor vill ha mer utbildning, och om de får 

utbildning om varför det är viktigt att amma, ammar fler kvinnor. Vissa kvinnor kände till att 

det var bra för spädbarnet att ammas, men de kände inte till att amningen även påverkade 

deras egen kropp. Hur mycket kvinnorna kände till om amning och effekter berodde på 

kvinnans ålder, var hon bodde och kvinnans utbildningsnivå. Över hälften av kvinnorna ville 

ha mer utbildning om amning (Trojanowska, Brodowicz-Krol & Trojanowska). 

 

Hunter (2008) har gjort en studie där hon intervjuat unga mammor, alla 19 år eller yngre. 

Tjugoen av 26 intervjuade ville amma men bara 14 av dem började att amma. Av dessa 14 

ammade nio sitt barn när de blev utskriva från sjukhus. Flera av dem gav upp på grund av 

brist på kunskap om amning och brist på stöd av någon. Intervjuerna visade att de unga 

mammorna gärna hade velat ha mer utbildning i skötsel av ett spädbarn, alltså mer praktiska 

göromål. De efterfrågade det mer än amningsstöd. De få mammor som fått mycket stöd 

ammade sina barn. En del svarade i studien att de fått stöd men att det ändå inte hade gått att 

amma. 

 

I Sydsverige har man inrättat ett träningsprogram för barnmorskor med syfte till att stödja 

amningsrådgivning för blivande mödrar (Ekström, Kylberg & Nilssen, 2012). Mödrarna som 

fick frågeformulären var indelade i olika grupper, en undersökningsgrupp, sedan var det två 

kontrollgrupper A och B. I grupperna ingick enbart friska, svensktalande förstagångsmödrar 

som fött ett friskt och fullgånget barn. Undersökningsgruppen hade tillgång till 

specialutbildade barnmorskor inom amning under sin graviditet till skillnad från 

kontrollgrupperna. Det visade sig att undersökningsgruppen var mer motiverade till att amma 

eftersom att de redan hade hört alla fördelar med amningen och på så sett hade en positiv 

inställning till det. Genom att undersökningsgruppen hade fått tillräckligt med stöd innan 

förlossningen så hade de inte behovet av att ge ersättning lika fort som kontrollgrupperna 

hade. Denna studie gick ut på att hitta ett lämpligt sätt att ge amningsstöd så att amningen blir 

positiv. Så att man inte tar och ger bröstmjölksersättning för tidigt exempelvis när barnet 

gråter eller när mamman är för trött för att amma. I det tredje och sista frågeformuläret som 

gavs ut när barnen var nio månader så visade det sig att 23 procent av alla mammor hade 

slutat amma och att det inte var någon större skillnad i grupperna (Ekström et al., 2012).   
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Amningsstöd i samband med amningsproblem 

 

Professionellt stöd 

Sju kvinnor ingick i amningsgrupp som leddes av en sjuksköterska, kvinnorna i gruppen 

upplevde att i den gruppen var amningen det normala och de fick stöd av varandra och av 

sjuksköterskan som ledde gruppen. När kvinnor kände att amning är det normala, när deras 

självförtroende har byggts upp kring amning kan de i sin tur stötta andra kvinnor (Leahy-

Warren, Creedon, O´Mahony & Mulcahy, 2017).  

I artikeln ”UK women’s experiences of breastfeeding and additional breastfeeding support.” 

så visade dessa 51 mammor tecken på uppskattning av ansikte mot ansikte träffar på ett så 

kallat babycafé.  Av dessa 51 mammor så var 33 stycken förstföderskor och 18 var 

omföderskor. I artikeln framkom det att förstföderskorna hade fått orealistiska förväntningar 

på amningen. De flesta mammorna i den här studien kände en viss irritation för att de inte 

hade fått tillräcklig information om amningen och amningens svårigheter. Mammorna 

överrumplades av att det var så smärtsamt att amma. Mammorna kände ofta skuldkänslor när 

amningen inte fungerade (Fox, McMullen & Newburn, 2015). I den här studien har dessutom 

många förstföderskor upplevde att det inte fick tillräcklighet med stöd från sina familjer och 

berättade att deras närmaste anhöriga och deras vänner var negativa till amning. Däremot 

upplevde mammorna att träffarna på babycaféet som väldigt positivt (Fox et al., 2015).  

Det är även viktigt för kvinnorna att få rätt stöd av sjukvården, på vissa sjukhus finns det olika 

stödgrupper. Studien har gjorts på Philadelphias barnsjukhus, där nyblivna mammor med 

amningsproblem och kritiskt sjuka barn fick en inbjudan till att få gå på olika gruppträffar på 

sjukhuset och diskutera sina problem tillsammans med andra mödrar i liknande situationer, 

men också tillsammans med utbildad personal. Träffarna var inte obligatoriska och 

mammorna kunde välja om de ville gå på träffarna eller inte. Många av mammorna såg 

positivt på att det fanns en stödgrupp på sjukhuset där de kunde träffa kunnig personal men 

också träffa andra mammor i liknande situationer, exempelvis mammor med sjuka spädbarn 

eller mammor som inte fick igång amningen helt. Det som även togs upp i grupperna var 

bröstpumpning, många mödrar gav ledarna bra återkoppling efter träffarna där bröstpumpning 

diskuterades vilket mödrarna upplevde som positivt och det gjorde att de fick motivation till 

att fortsätta bröstpumpa. Även om det kunde gå några veckor mellan träffarna så kunde 

mammorna alltid ta kontakt med ledarna för den här gruppen via mail och på så sätt få svar 

snabbt på sina frågor (Kristoff, Wessner & Spatz 2014).  

I den här undersökningen använde man sig utav tre olika metoder, en var telefonkontakt, 

personliga träffar och mejlkontakt. Barn var mellan två och fyra månader gamla under 

intervjustudiens gång. Under denna period så var nio stycken barn ammades fullt, ett barn fick 

små portioner och fyra barn fick bröstmjölksersättning. Intervjuerna gick ut på att få fram 

vilken information och stöd föräldrarna hade fått om amning innan förlossningen och efter 

hemgång. Under studiens gång så fick föräldrarna även rådgivning i amningsfrågor. 

Mammorna upplevde det väldigt positivt att det fanns mejlkontakt, mejlkontakten kunde ske 

dygnet runt. Samt att man kunde få ett hembesök om det var nödvändigt, mammorna 

upplevde hembesöken som positiva då de var hemma i sin hemmiljö (Ingram, 2013).   

Kvinnors amningserfarenheter under spädbarnets första sex månader gick från känslor av djup 

frustration till att känna ökad självkänsla och att man gjorde något bra för sitt barn när man 

ammade det enligt en dansk studie av Kronborg, Harder och Hall (2015).  Efter intervjuer har 

författarna till studien beskrivit tre stadier som mammorna i studien gick igenom. I det första 

stadiet kände mammorna sig som att de stod på gungfly, de var osäkra i sin roll, amningen var 
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smärtsam samt att de fick motstridiga råd av sjukvårdspersonal vad gäller amningen. I det 

andra steget kände mammorna sig lite säkrare, de hade lärt sig att tyda sitt spädbarns signaler, 

de kände sig tryggare i sin amning och de visste vart de skulle vända sig för att få stöd. I det 

tredje stadiet kände sig mammorna trygga i valet de hade gjort vad gäller uppfödning av sitt 

spädbarn. Mammorna kände sig tryggare i att de kunde amma (Kronborg et al., 2015).  

I en australiensisk studie har barnmorskor och barn-hälsosjuksköterskor [MCH] varit indelade 

i tre fokusgrupper där de har studerat vilka behov mammor behöver vid amningsstöd. Fyra 

huvudsakliga teman identifierades i undersökningen. De fyra teman var att ”vägleda kvinnor 

över amningshinder”, ”Timing och tid att bry sig”, ”Kontinuitet av kvinnors vård” och ”Införa 

professionell kunskap” var de fyra nyckelämnen som beskrivs av författarna McLelland, Hall, 

Gilmour och Cant (2014). I den här artikeln beskrivs det om hur barnmorskorna och MCH-

sjuksköterskorna kan vägleda kvinnorna genom amningens olika hinder till exempel 

mjölkstockning, och ömma och såriga bröstvårtor. Det här kan vara några anledningar till att 

mammor sluta att amma. Under den här tiden är det viktigt att mammorna får rätt vägledning 

och coachning. Alla tre fokusgrupperna upplevde att mammorna hade höga förväntningar på 

amningen och bristande kunskap om vad som är ”normalt” vid en amningssituation. 

Barnmorskorna upplevde att de höga förväntningarna på amningen kom från media där det 

visas upp glada och nöjda spädbarn som ammas (McLelland et al., 2014). Barnmorskorna 

upplevde att mammorna tyckte att 14 dagar var för långtid för att kunna få hjälp om de fick 

problem med amningen. Grupperna kom överens om att ju tidigare besök man hade med en 

MCH-sjuksköterska efter förlossningen var bättre för mammorna och deras amning. 

Fokusgrupperna upplevde att det var svårt att ge kvinnorna den tiden de behövde både vid 

vården på sjukhuset samt vid hembesöken upplevdes tidsbristen som ett stort hinder. Alla i 

fokusgrupperna var överens om att ett tidigt hembesök var avgörande om amningen skulle 

lyckas eller inte. Fokusgrupperna var i behov att ha kontinuitet på sina besök och få träffa 

samma person under hembesöken så att det kan byggas upp ett förtroende. För att kunna ge 

rätt kunskap och råd så kan vårdpersonalen inte ge motstridiga råd. Fokusgrupperna ansåg att 

det krävdes kontinuitet för att inte ge modern motstridiga råd. För att kunna ge bra råd så 

krävs det även att modern är motiverad och mottaglig för råden (McLelland et al., 2014). 

Amningsgrupper 

En studie gjord i nordöstra England intervjuades mammor som var med i amningsgrupper 

med amningsstödjare. Amningsstödjarna hade egna barn och hade ammat, och hade sedan fått 

en speciell amningsutbildning. Kvinnorna berättade att tack vare amningsgrupperna ökade 

deras självförtroende, de upplevde en förbättrad mental hälsa, att de åt bättre samt att de 

ammade längre och de kände sig tryggare i sin föräldraroll (Wade, Haining & Day 2009). 

Stöd av familjemedlemmar  

En studie gjord på Nya Zeeland visade att för att amningen skall bli lyckosam behövde 

kvinnor stöd av män inom familjen, det kunde vara en make eller till och med en svärfar. För 

att uppmuntra män att stödja ammande kvinnor behöver alla utbildning. Män verkade vara 

intresserade av att lära sig om amning och att stötta sin partner (Alimanmoghaddam, Phibbs & 

Benn). 

 

I en australiensk, irländsk och svensk studie betonade kvinnorna vikten av att ha partnerns 

stöd och där partnern även såg till att kvinnan hade allt hon behövde inför amningsstunden 

exempelvis dricka och lugn och ro (Hauck et al., 2016). Många kvinnor fick söka aktivt efter 

stöd vid amningen och detta hände en kvinna från Irland som själv fick leta upp stödet direkt 

när hon kom hem från sjukhuset. Hon saknade att det inte fanns några stödgrupper som 

folkhälsovården erbjöd. Den här mamman hittade till slut en stödperson som hon hade kontakt 
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med dagligen (Hauck et al., 2016). Mammor från alla tre länder kände att de haft bra stöd 

under graviditeten och efter förlossningen. Amningens positiva effekter diskuterades redan 

under graviditeten (Hauck et al., 2016). Mammorna i den här studien använde sig av träffar 

där de träffades och pratade med varandra, så kallat ansikte mot ansikte möten. Dessa 

personer kunde vara en släkting, mor-och farföräldrar, kusiner men också med samtal med 

andra mammor som ammar. Om det inte fanns någon möjlighet till att träffa någon, så 

använde sig mammorna av internet och sociala medier för att kunna komma i kontakt med 

andra mammor. Mammor från alla de tre länderna såg positivt till att använda sig av internet 

för att få stöd, det fanns alltid någon som fanns online och kunde svara på frågor dygnet runt 

och de var inte tvungna till att vänta till nästa dag (Hauck et al., 2016).   

Enligt en studie gjord i Turkiet ammades nästan alla barn, det som påverkade amningstidens 

längd var pappans attityd till amning, och hur länge barnet sov tillsammans med sina 

föräldrar. Om barnet flyttade ut till eget rum förkortades amningsperioden. Det som också 

påverkade var om mamman var tvungen att börja arbeta och om kvinnan upplevde att hon 

hade för lite mjölk (Sencan, Tekin & Tatli, 2013). 

Andra faktorer som kan verka amningsstödjande 

 

I en studie gjord i Hong Kong har man tittat på om det mamman att amma om man får betala 

för bröstmjölksersättning. När sjukhuset fick börja betala marknadspriser för 

bröstmjölksersättningen, införde de då WHO:s tio steg mot lyckad amning. I den här studien 

ökade då antalet barn som ammades exklusivt. Att ha det nyfödda spädbarnet hos sig dygnet 

runt eller fri amning verkade inte påverka amningsfrekvensen lika mycket som att få betala 

för bröstmjölksersättningen samt att personal jobbade mer aktivt mot WHO:s 

amningsrekommendationer (Tarrant et al., 2016). 

 

I en tvåårstudie där mammor fick svara på frågor i ett frågeformulär om de tänkte amma sitt 

barn och hur det sedan gick, visade det sig att 85 procent av de tillfrågade hade tänkt amma 

exklusivt tre månader eller längre men bara 32,4 procent av dessa nådde sitt mål. Faktorer 

som spelade in var om kvinnan var överviktig eller rökte, av dessa kvinnor var det färre som 

ammade. Det som också spelade in var om barnet hade fått ersättning snart inpå födseln, dessa 

barn ammades i mindre utsträckning. Barn som kunde suga inom en timma efter födseln 

ammades mer. En annan faktor som också påverkade amningen var om barnet fick vara hos 

sin mamma dygnet runt. Om kvinnan födde barn på ett amningsvänligt sjukhus, alltså ett som 

följer WHO:s tio steg, följde kvinnan oftare sin amningsintention (Perrine, Scanlon, Li, Odom 

& Grummer-Strawn, 2012). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är 

litteraturöversikt en lämplig metod för att få en överblick på forskningsläget inom det valda 

problemområdet. En litteraturöversikt kan även ha nackdelar genom att resultatet kan bli 

missvisande då författarna kan välja artiklar utifrån författarnas egna intresseområden. En 

litteraturöversikt har fördelen att man kan jämföra olika studier med varandra och på så sätt få 

fram ett resultat som svarar på det valda syftet.  
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Författarna har använt sig av sju kvalitativa studier och åtta kvantitativa. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) används både kvalitativa och kvantitativa metoder inom 

omvårdnadsforskningen. Därför kan studier av båda slag ingå i litteraturöversikter. 

Författarna valde att belysa mammors erfarenheter av amningsstöd för att främja amningen. 

Syftet valdes efter författarnas intresseområden. Då tiden var ganska begränsad så valde 

författarna att göra en litteraturöversikt och studera olika länders amningsstöd. För att 

resultatet skulle ha så hög validitet som möjligt använde sig författarna av olika databaser i 

sina sökningar. Enligt Henricson (2012) är det av vikt att författarna har studerat flera 

databaser som har fokus på omvårdnaden. Författarna använde sig av databaserna PubMed 

och CINAHL. Fördelen med PubMed var att författarna fick ett stort antal träffar, se tabell 1. 

För att begränsa träffarna i PubMed använde sig författarna av booleska termen ”OR” i sina 

sökningar. 

Samtliga artiklar var på engelska, då författarna inte helt bemästrade det engelska fackspråket 

så utgjorde det en viss svårighet. Artiklarna översattes efter författarnas språkkunskaper.  

Författarna hade önskat att hitta fler relevanta artiklar, det hade då ökat reliabiliteten. 

Författarna är medvetna om att detta är en begränsning. Studierna hade ingen geografisk 

begränsning och där av fick författarna bland annat artiklar från Turkiet, Sverige, Australien, 

med flera länder.   

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa mammors erfarenhet av amningsstöd för att främja 

amningen. Resultatet visar att kvinnor vill ha mer utbildning om amning. Amningsstöd är en 

viktig angelägenhet som behöver förbättras och utvecklas för att kunna ge nyblivna föräldrar 

adekvat stöd. Enligt Marshall (2011) tänker kvinnor ofta på den ammande mamman som den 

”goda modern”, när barnet föds blir situationen ofta mer komplex och kvinnor kan ha svårt att 

orka leva upp till bilden av den goda modern. Kvinnor kan känna sig osäkra och sårbara och 

att de inte orkar leva upp till sina egna eller andras förväntningar.  

Man kan även fundera på om korta vårdtider påverkar amningen negativt, i vissa fall går den 

nyblivna mamman hem efter sex timmar. 

 

Två av studierna pekar även på att stöd från omgivningen är viktigt, den närmaste familjen 

borde enligt Hunter (2008) vara med på amningsutbildning då unga kvinnor mest lyssnar på 

sin egen mamma och sin partner. Studien från Nya Zealand av Alianmoghaddam et al (2017) 

visar att stöd från manliga familjemedlemmar påverkar amningen. I den studien var det inte 

bara pappan till barnet som påverkade amningen, utan det kunde vara kvinnans svärfar. Inom 

familjefokuserad omvårdnad betonas familjens betydelse för hälsa, men även vid sjukdom. 

När familjens alla medlemmar kan påverka varandra är det ibland viktigt att se hela familjen 

som en enhet. Det finns också olika nya familjekonstellationer vilket vården måste ta hänsyn 

till. Familjen har en känslomässig utgångspunkt och fokuserar på de emotionella band som 

finns mellan olika människor. Begreppet familj är idag vidare med nya konstellationer. Det 

behöver inte vara att de är släkt med varandra eller gifta med varandra utan mer att 

medlemmarna känner sig som en familj (Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

Orem (2001) talar om att sjuksköterskan behöver medicinsk kunskap i sitt yrkesutövande. 

Den medicinska kunskapen räknas egentligen inte som det viktigaste utan är ett komplement 

till omvårdnaden. I studien av Ekström et al (2012) fick en grupp barnmorskor och 

sjuksköterskor en speciell utbildning. Mammorna i undersökningsgruppen som fick del av 

barnmorskornas nya kunskap ammade exklusivt längre.  

En effekt av amningsstödgrupper är att det ökar kvinnans självförtroende, både i hennes 
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föräldraroll och att kvinnan fick förbättrad mental hälsa. Det visade studien av Wade et al 

(2009). En bieffekt av amningsstödgruppen var att några familjer även förbättrade sin kost. 

Amningsstödgruppen ökade kvinnornas egenvårdskapacitet.  

Egenvårdskapacitet är ett grundläggande begrepp inom Dorothea Orems teori. Det kan 

kopplas till ovan nämnda artiklar. I egenvården ingår att vårda andra, till exempel 

familjemedlemmar. Man övervinner sina begränsningar och det får flera positiva effekter, 

som ökat självförtroende (Orem, 2001). Egenvården syftar även till att upprätthålla liv, hälsa 

och välbefinnande.  

I studien av Hunter (2008) önskade flera mammor att de hade fått mer utbildning i hur man 

sköter ett litet spädbarn, och att de borde ha fått det på sjukhuset. Det skattade flera av dessa 

mammor som ett större problem än att de inte kunde amma. Det blir då istället en brist på 

patientens egenvårdkapacitet, eller en egenvårdsbrist, som sjuksköterskan lätt hade kunnat 

åtgärda. När människans psykologiska, fysiologiska och sociala behov möts resulterar de i 

välbefinnande och hälsa (Orem, 2001). Det blir alltså av vikt att inte bara möta det fysiska 

behovet (amningen) utan även möta det sociala och psykologiska, vilket i detta fall är att ta 

hand om ett litet barn.  

I dessa fall där mamman/ patienten känner att de inte får det stöd de behöver blir 

omvårdnadsprocessen lidande. Enligt omvårdnadsprocessen skall sjuksköterskan planera 

omvårdnaden så att den blir individualiserad. Sjuksköterskan kan känna att hon gör ett sämre 

arbete, om hon är medveten om mammans önskan men av olika anledningar inte kan 

tillgodose patientens individuella behov av omvårdnad (Ehnfors et al., 2013). Just i denna 

aktuella studie vet vi i och för sig inte vad sjuksköterskorna tänkte. 

I studien av Trojanowska et al (2017) var det flera kvinnor som inte visste hur betydelsefull 

amningen är för deras egen kropp. Om kvinnan utbildas redan när hon är gravid om 

amningens fördelar kan kvinnans egenvårdskapacitet öka, (Orem 2001), det blir alltså ett 

incitament till att amma.  

Ett av fyra identifierade teman när man intervjuade barnmorskor och sjuksköterskor i studien 

av McLelland et al., (2015) är kontinuitet i sjukvården. Nyförlösta mammor kan träffa ny 

personal flera gånger under en vårdvistelse. I personcentrerad omvårdnad är relationen 

sjuksköterska-patient viktig. För att kunna möta en mamma där hon är krävs ofta fler möten 

då sjuksköterska-patient kan lära känna varandra och då förbättras omvårdnaden och blir mer 

individuell (Edvardsson, 2010). 

 

Amning varierar också mellan olika länder. Studien gjord i Turkiet av Sencan et al (2013) är 

intressant för den beskriver amning som norm, det som varierar är amningstidens längd, men 

enligt studien ammar många turkiska kvinnor. Mamman beskrivs och betraktas som den 

huvudsakliga vårdaren av barnet. Kvinnor får ledigt från arbetet för att amma sitt barn.  

Att sjukhus följer WHO:s tio steg till lyckad amning verkar också amningsbefrämjande, fler 

barn ammas om man följer det (Kylberg et al, 2014). Det visar också studien av Perrine et al 

(2012) att kvinnor som födde barn på amningsvänliga sjukhus ammade mer.  

Det kan man även läsa i studien av Tarrant et al., (2016) där man på ett sjukhus i Hong Kong 

införde WHO:s amningsrekommendationer samtidigt som mammorna fick börja betala för 

bröstmjölksersättningen. I denna studie är det dock svårt att veta vilket som egentligen 

påverkade mest, men personal har arbetat mer mot WHO:s amningsrekommendationer.  

 

  



16 

 

Slutsats 

 

Dessa artiklar pekar åt samma håll, nämligen behovet av stöd för en lyckosam amning, och 

utbildning om varför det är viktigt att amma. Stödet är dels professionellt men även att få stöd 

från familjemedlemmar och via amningsgrupper verkar vara grundläggande. Med andra ord är 

det angeläget att personalen har rätt kunskaper om amning. Mammornas motivation och 

kunskaper är av stor vikt för en lyckad amning. Det som också verkar betydelsefullt är att 

sjukhusen har implementerat WHO:s tio steg till lyckad amning och vill vara ett så kallat 

amningsvänligt sjukhus. Idag i Sverige är det väldigt lätt att komma till olika stödgrupper för 

amning. Nästan alla har tillgång till internet och där kan man googla på stödgrupper för 

amning, man kan även få råd via barnavårdscentralen. Om det behövs råd och stöd har 

Amningshjälpen en bra hemsida (Amningshjälpen, u.å.).   
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering      Bilaga 1 

 

                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



 

 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

  

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



 

 

Artikelmatris                                                                                                                                                                                             Bilaga II 

           

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/ty

p 

Alianmoghaddam

, Phibbs, Benn 

2017 

New Zealand 

New Zealand women 

talk about 

breastfeeding support 

from male family 

members 

Att titta på om stöd 

från make och 

andra män inom 

familjen påverkar 

amningsstart och 

hur länge 

kvinnorna ammar 

En kvalitativ 

intervjustudie där 

de fyllde i 

frågeformulär före 

förlossning, samt 

intervjuer efter 

förlossning tills 

barnet var sex 

månader gammalt 

N=37 (5) Det var viktigt med 

stöd från manliga 

familjemedlemmar 

II 

Kvalitativ 

Ekström, 

Kylberg, Nissen 

2012 

Sverige 

A Process-Oriented 

breastfeeding training 

program for 

healthcare 

professionals to 

promote 

breastfeeding: An 

intervention study 

En långtidsstudie 

för att utvärdera 

vården efter att 

barnmorskor och 

sjuksköterskor fått 

särskild 

amningsutbildning.  

RCT  

Randomiserad 

kontrollerad studie  

Frågeformulär till 

mammor 3 dagar 

efter förlossning, 3 

mån och 9 mån 

efter förlossningen.   

Kontrollgrup

p  

A: N: 162  

 

Kontrollgrup

p 

B: N: 172  

 

Interventions- 

grupp 

N: 206  

När barnmorskor och 

sjuksköterskor fick en 

speciell 

amningsutbildning, 

ammades spädbarnen 

längre. Spädbarnen i 

undersökningsgruppen 

fick ersättning senare 

jämfört med 

spädbarnen i 

kontrollgruppen, där 

barnmorskorna inte fått 

denna 

specialutbildning. 

I 

RCT 



 

 

Fox, McMullen, 

Newburn  

2015 

England 

UK women’s 

experiences of 

breastfeeding and 

additional 

breastfeeding support: 

a qualitative study of 

Baby Café services 

Se erfarenheterna 

av engelska 

användare av baby-

café-tjänster  

Kvalitativa 

intervjuer i 

fokusgrupper. 33 

intervjuer och 5 

fokusgrupper med 

totalt 50 mödrar.  

N=51 Mammorna kände att 

de hade fått 

orealistiska 

förväntningar på 

amningen, det gav de 

problem när amningen 

inte fungerade. Mötena 

på baby-caféet visade 

sig dock vara positiva 

för de flesta mammor.  

I 

Kvalitativ 

metod 

Hauck, Blixt, 

Hildingsson, 

Gallagher, 

Rubertsson, 

Thomson, Lewis 

2016 

Australien, 

Irland, Sverige 

Australian, Irish and 

Swedish women´s 

perceptions of what 

assisted them to 

breastfeed for six 

months 

Att undersöka vad 

det är som får 

kvinnor (från tre 

olika länder med 

olika sätt att se på 

amning) att amma 

exklusivt i sex 

månader  

RCT 

 

Telefonintervjuer 

med färdiga frågor.  

N= 64 

irländskor, 

139 svenskor, 

153 

australienskor 

Olika amningskulturer 

råder i olika länder- det 

påverkade kvinnan, det 

som också påverkade 

amningen är partnern, 

stöd ”online” från olika 

internetsites, 

sjukvården 

I 

Kvantitativ 

metod 

 

Hunter, L.  

2008 

England 

 

Teenagers´experience

s of postnatal care and 

breastfeeding 

Beskriva unga 

mödrars (<19 år) 

tankar och 

erfarenheter av att 

föda barn och tiden 

närmast efter. 

Kvalitativ metod 

Frågeformulär 

skickades ut 1-4 

mån efter 

förlossning. 

N=29 (3) 

 

 

 

Deras svar visar att de 

vill ha mer hjälp och 

stöd i sitt föräldraskap 

och att amma. 

II 

Kvalitativ 

metod 

Ingram.  

2013 

England 

 

A mixed methods 

evaluation of peer 

support in Bristol, 

UK: mothers´, 

midwives´and peer 

supporters´views and 

effects on 

breastfeeding 

Undersöka om 

gruppstöd är 

effektivare än 

individuellt stöd 

inom amningen. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

N=163 Mammorna som deltog 

var positiva till 

gruppstödet. 

Amningen ökade något 

tack vare gruppstödet. 

Mammornas 

självförtroende att 

II 

Kvantitativ 

CCT 



 

 

amma ökade tack vare 

gruppstödet.  

Kristoff, 

Wessner, Spatz. 

2014 

USA 

The birth of the 

GEMs group 

Beskriva en 

stödgrupp på ett 

sjukhus 

Diskussionsgruppe

r där mammorna 

delar med sig av 

sina erfarenheter 

med varandra både 

för-och nackdelar. 

 Mammorna stöttade 

varandra till att 

fortsätta amma. 

II 

Kvantitativ 

metod 

Kronborg, 

Harder, Hall.  

2015 

Danmark 

 

First time 

mothers´experiences 

of breastfeeding their 

newborn 

Att utforska 

mammors tidiga 

amningsupplevelse

r  

En kvalitativ 

innehållsanalys 

användes. 108 

danska första 

gångs mödrar fick 

svara på en öppen 

fråga 6 månader 

efter födseln. 

N=108 Alla mammor ammade 

till en början. Det 

identifierades 3 

överlappande faser 

under undersökningens 

gång. Fas 1: 

Mammorna kände sig 

osäkra. De blev mer 

osäkra av motstridiga 

råd. Fas 2: Mammorna 

kände sig lite tryggare. 

Fas 3: Mammorna var 

nöjda med sitt val av 

uppfödning av 

spädbarnet. 

II 

Kvalitativ 

Leahy-Warren, 

Creedon, 

O’Mahony, 

Mulcahy 

2016 

Irland 

 

Normalising 

breastfeeding within a 

formula feeding 

culture: An Irish 

qualitative study 

Att undersöka 

ammande kvinnors 

erfarenheter om de 

ingick i 

stödgrupper ledda 

av sjuksköterskor  

Kvalitativ 

intervjustudie, 

enskilda intervjuer 

där man sen 

transkriberat deras 

svar 

N=7 Om man fick 

amningsstöd i olika 

grupper normaliserades 

det att amma.  

I 

Kvalitativ 



 

 

McLelland, Hall, 

Gilmour, Cant.  

2015 

Australien 

Support needs of 

breastfeeding women: 

Views of Australian 

midwives and health 

nurses 

Att undersöka 

barnmorskors och 

barnhälsovårdens 

(MCH-

sjuksköterskor) 

synpunkter på 

faktorer som 

påverkar amningen 

och stödet till 

amningen.  

Kvalitativ metod 

Ljudinspelade 

fokusgrupper.  

N=17 Vid intervjuer med 

barnmorskor och 

sjuksköterskor 

identifierades fyra 

huvudteman som 

hjälper kvinnor i 

amningsarbetet. De 

fyra teman är:  

1. Vägleda kvinnor 

över amningshinder. 2. 

Timing och tid att bry 

sig. 

3. Kontinuitet av 

kvinnors vård. 

4. Införa professionell 

kunskap.  

I 

Kvalitativ 

metod 

Perrine, CG., 

Scanlon, KS., 

Odom, E., 

Grummer-

Strawn, LM.  

2012 

USA 

Baby-Friendly 

hospital practices and 

meeting exclusive 

breastfeeding 

intention 

Beskriva 

mödrarnas 

exklusiva 

amningsintentioner 

och om 

barnvänliga 

sjukhuspraxis är 

förknippade med 

dessa intentioner.  

Retrospektiv studie 

Frågeformulär 

under 12 månader.  

N=1457 De mödrar som rökte 

och hade övervikt var 

de som ammade enbart 

i 3 månader. Mödrar 

som var gifta var mer 

benägna till att amma 

längre. Om barnet 

föddes på ett 

”amningsvänligt 

sjukhus” följde 

kvinnan oftare sin 

amningsintention. 

II 

Kvantitativ 

metod 

Sencan, Tekin, 

Tatli.  

2013 

Turkiet 

Factors influencing 

breastfeeding 

duration: a survey in a 

Turkish population 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar 

amningen.  

Retrospektiv studie 

32-

enkätundersökning 

N=208 (26) Hitta fler strategier 

som förlänger 

amningen, Se till att 

både fadern och 

I 

Kvantitativ 

metod 



 

 

av mödrar med 

barn mellan 2-4 år.  

modern får utbildning 

inom amning samt se 

till att barnet sover i 

samma rum som 

modern fram till att 

barnet är 2 år.  

Tarrant, Lok, 

Fong, Wu, Lee, 

Sham, Lam, Bai, 

Wong, Wong, 

Chan, Dodgson 

2016 

Hong Kong 

Effect on Baby-

Friendly Hospital 

steps when hospitals 

implement a policy to 

pay for infant formula 

Undersöka 

sjukhusens 

grundläggande 

principer i de 

barnvänliga stegen 

för att öka 

amningshastighete

n  

CCT 

Kvantitativ metod 

Kohortstudie via 

telefon under 12 

månader. 

N=1417 

N=1287 

När sjukhusen började 

ta betalt för 

bröstmjölksersättninge

n visades en kraftig 

ökning inom 

amningen. Andelen 

ammande mödrar gick 

från 4% - 20%   

II 

Kvantitativ 

metod 

Trojanowska, 

Brodowicz-Krol, 

Trojanowska 

2017 

Polen 

Knowledge of young 

women concerning 

the impact of natural 

feeding on the growth 

and state of health of 

a baby 

Att undersöka om 

kvinnors 

amningskunskap 

påverkar om de 

ammar och hur 

länge, och om 

kvinnor behöver 

mer kunskap om 

amning.  

Icke-kontrollerad 

studie 

Kvantitativ studie 

Kvinnorna fyllde i 

ett speciellt 

frågeformulär, 

kvinnor i Polen 

och Belgien 

N= 155  Kunskapsnivån beror 

på nationalitet, ålder på 

kvinnan, var man bor, 

utbildningsnivå. 

Många visste att 

amning var bra för 

spädbarnet men inte att 

det var bra för deras 

egen kropp. 

II 

Kvantitativ 

metod 

Wade, Haining, 

Day 

2009 

England 

 

Breastfeeding peer 

support: are there 

additional benefits? 

Om kvinnor får 

amningsstöd av 

lokala 

amningsstödjare, 

vad händer då? 

Kvalitativ metod 

Djupintervjuer i 

två grupper, N:10, 

N:6.  

N= 80 (64) Om kvinnorna får stöd 

blir de mer självsäkra i 

sin roll som mamma, 

förbättrad mental 

hälsa, de ammar mer.  

II 

Kvalitativ 

Källa: Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: 

Studentlitteratur 
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