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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
Bröstmjölkens näringsrika innehåll ger spädbarnet ett skydd mot sjukdomar och amning 
ger samtidigt en hälsofrämjande påverkan på modern. WHO har utformat 
amningsrekommendationer där de anser att alla barn, oavsett vilket land de är födda i, bör 
ammas exklusivt upp till sex månaders ålder och därefter delvis upp till två års ålder eller 
längre. Amning skapar ett känslomässigt band mellan moder och barn vilket har visat sig 
påverka anknytningen positivt. Tidiga oönskade amningsavslut inträffar på grund av 
psykologiska och fysiologiska amningshinder som kan lämna modern med en negativ 
självbild och känslor av skam och skuld. För att främja en effektiv fortsatt amning och 
positiva amningsupplevelser behöver modern få ett tidigt stöd då svårigheter uppstår.  
 
Syfte  
Syftet var att beskriva de stödfunktioner som finns för kvinnor som vill amma samt hur 
dessa upplevs av den ammande modern. 
 
Metod  
Denna litteraturöversikt består av 15 artiklar som inkluderar kvantitativa och kvalitativa 
artiklar från databaserna PubMed och CINALH. En integrerad analys användes för att 
analysera studiens artiklar. De 15 artiklarna har blivit kvalitetsgranskade efter 
Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag.          
 
Resultat 
De stödfunktioner som finns runt modern var moderns sociala nätverk, amningsfrämjande 
organisationer samt hälso- och sjukvårdspersonal. Mödrarnas upplevelser av 
amningsstödet varierade mellan positiva och negativa upplevelser, huvudsakligen beroende 
på hur stödfunktionernas amningskunskap såg ut.     
 
Slutsats 
Mödrarna upplevde stödet från sjuksköterskan och övriga stödfunktioner som mer positivt 
i de fall stödfunktionen hade adekvata amningskunskaper och var uppdaterad om de 
senaste rönen om amning. En förutsättning för att en givande vårdrelation med positiva 
upplevelser skulle kunna skapas var att modern hade tillit till sjuksköterskan. 
 
 

Nyckelord: Amning, amningsstöd, bröstmjölk, stöd, stödfunktioner 
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BAKGRUND 
 
Inledning  
Amning har visat sig ge otvetydiga hälsofördelar för både barn och mödrar (UNICEF, 
2012) därför anser bland annat Världshälsoorganisationen (World health organisation 
[WHO], n.d) att alla nyfödda barn världen över bör ammas inom en timme efter 
förlossningen. WHO anser även att alla barn bör ammas exklusivt upp till sex månaders 
ålder och därefter delvis ammas till två års ålder eller längre, samtidigt som barnet äter 
annan mat (WHO, n.d). Exklusiv amning innebär att barnet endast får bröstmjölk som 
primär näringskälla samt eventuellt läkemedel och vitaminer som tillägg (Socialstyrelsen, 
2018). Socialstyrelsen står bakom WHO:s rekommendationer om exklusiv amning i 
Sverige (Socialstyrelsen, u.å), således anses bröstmjölk vara förstahandsvalet av födokälla 
för spädbarn trots att Sverige anses ha rent vatten och hög hygienstandard. Trots de 
rådande amningsrekommendationerna ammar färre svenska mödrar sina barn exklusivt 
enligt statistisk från Socialstyrelsen (2018). Ett tidigt amningsstöd ökar möjligheterna till 
fortsatt amning (Bilncoe, 2007). Ammande kvinnor möter sjuksköterskor inom olika 
vårdverksamheter såsom primärvård, hemsjukvård, psykiatrisk vård, på akut- och 
gynmottagningar samt inom barnhälsovård. Sjuksköterskans bemötande och möjlighet att 
stötta och hjälpa modern påverkar hur länge och hur mycket modern ammar sitt barn 
(Zwedberg, 2010).  
 
Amningsfrekvens i världen 
Enligt en studie av Linn och Rocha Kadri (2018) ammas 44 procent av världens alla 
nyfödda barn under den första timmen efter förlossningen. Globalt sett ammas därefter 40 
procent av barnen exklusivt upp till sex månaders ålder. Sjuttiofyra procent av alla 
spädbarn i världen ammas delvis upp till ett års ålder. Det finns stora skillnader i 
amningsfrekvens mellan olika länder. I 20 procent av de afrikanska länderna ammas 60 
procent av alla barn exklusivt jämfört med sex procent av barnen i länderna i Syd- och 
Nordamerika. Antalet barn som ammas exklusivt i ett år är närmare 70 procent i de 
afrikanska länderna, medan det i Syd- och Nordamerika enbart är fyra länder som har en 
amningsfrekvens bland exklusivt ammade barn på 60 procent. Fyrtiofem procent av 
världens barn ammas upp till två års ålder (Linn & Rocha Kadri, 2018).     
 
Amningsfrekvens i Sverige 
Statistik från Socialstyrelsen (2018) visar att antalet barn i Sverige som ammas exklusivt i 
sex månader minskade från 14,6 procent år 2015 till 13,6 procent år 2016. Enligt 
Socialstyrelsen kan minskningen bero på att barn mellan fyra till sex månaders ålder 
tidigare än förut börjar äta annan typ av kost än bröstmjölk eller bröstmjölksersättning. 
Drygt hälften, 50,7 procent, av alla barn ammades exklusivt vid fyra månaders ålder under 
år 2016. Andelen barn som ammas exklusivt vid en veckas ålder har sedan 30 år tillbaka 
legat någorlunda stabilt, men en svag nedgång har konstaterats under de senaste tio åren. 
År 2016 ammades 95 procent av barnen en vecka efter förlossningen varav 76,2 procent 
ammades exklusivt. Under åren 1995–2004 var andelen barn som ammades som högst. År 
2004 ammades 72 procent vid sex månaders ålder. Därefter har andelen barn som ammas 
exklusivt, samt som tillägg till övrig föda, minskat. Det finns även regionala skillnader i 
Sverige. Dalarna låg i topp av Sveriges län år 2016 när det gäller exklusiv amning av barn 
vid en veckas ålder, där 82,4 procent av barnen ammades. Motsvarande siffra för 
Värmlands län, som låg lägst, var 73,2 procent enligt Socialstyrelsen (2018). 
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Amningen utifrån ett samhällsperspektiv  
Studier visar att det ur ett samhällsperspektiv vore gynnsamt om fler barn ammas då det 
skulle innebära fler friska barn. Enligt en studie av UNICEF (2012), som baseras på 25 
systematiska litteraturöversikter och studier från Storbritannien, skulle 
behandlingskostnader för flera sjukdomstillstånd hos barn med mag- och tarmsjukdomar, 
respiratoriska sjukdomar, öroninflammation samt nekrotiserande enterokolit minska om 
fler barn gavs bröstmjölk under sin första tid i livet. UNICEF (2012) skriver vidare att 
Storbritannien årligen beräknas kunna spara in 17 miljoner pund genom uteblivna 
behandlingskostnader av ovanstående fyra sjukdomsgrupper hos barn, om de börjar att 
investera i att främja amning. Arbetet med att främja amning hos mödrar bör betraktas som 
ett folkhälsomål enligt Johnston, Landers, Noble, Szucus och Viehmann (2012).   
 
Bröstmjölk innehåller näringsmässiga, immunologiska och hormonella ämnen som 
påverkar spädbarns tillväxt och välbefinnande. Spädbarn som ammas har större 
motståndskraft mot både smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar jämfört med 
spädbarn som inte ammas (Bowatte et al., 2015; Linn & Rocha Kadri, 2018). I en studie av 
Gribble (2011) framgår det att bröstmjölk bland annat innehåller antikroppar, vita 
blodkroppar, oligosackarider och laktos som skyddar det nyfödda barnet mot olika 
sjukdomstillstånd när det ännu inte har ett välutvecklat immunförsvar. I en annan studie, 
utförd av Lodge et al. (2015), antas antikropparna vara en av orsakerna till att risken för att 
barnet ska drabbas av astma minskar. Dessutom har bröstmjölkens fleromättade fettsyror 
troligtvis en positiv påverkan på barns intelligensutveckling (Zwedberg, 2010). Enligt en 
studie av Horta, Loret de Mola och Victora (2015a) tyder deras forskning på att barn som 
ammas längre har högre intelligens jämfört med barn som ammas kortare tid. 
 
Bröstmjölksersättning skiljer sig från bröstmjölk och innehåller bland annat andra typer av 
oligosackarider än modersmjölk. Oligosackariderna i bröstmjölksersättning har inte samma 
effekt som de som finns i bröstmjölken. De oligosackarider som finns i bröstmjölk ökar de 
icke-patogena bakteriernas tillväxt i tarmen, vilket i sin tur motverkar de patogena 
bakteriernas tillväxt. Bröstmjölksersättning tenderar att öka risken för den patogena 
bakterietillväxten i tarmen (Gribble, 2011). Vidare nämns också att komponenter i 
bröstmjölksersättningen kan förstöra barnets tarmslemhinna, vilket ökar risken för 
infektioner. Enligt samma studie löper barn som delvis ammas samt får 
bröstmjölksersättning samma risk att få tarminfektioner som barn som endast får 
ersättning. Dessutom ökar risken för tarminfektioner på grund av att bröstmjölksersättning 
kan förvaras på ett felaktigt sätt (Gribble, 2011).  
 
Amning tenderar att minska spädbarnsdödligheten hos barn som ammas även efter 
matintroduktion, något som Sankar et al. (2015) beskriver i sin studie som följt barn från 
sex till 23 månaders ålder. Barn som har ammats verkar ha en lägre risk att få fetma senare 
i livet (Horta, Loret de Mola & Victora, 2015a). Amning minskar enligt Peres, Cascaes, 
Nascimento och Victora (2015) risken för behov av tandreglering senare i livet.   
 
Hormoner tycks påverka mödrars positiva hälsofrämjande effekter av amning. Mödrar som 
ammar verkar ha en lägre risk att få förlossningsdepressioner, bröstcancer, äggstockscancer 
(Chowdhury et al., 2015) samt minskad risk att utveckla diabetes typ II (Horta, Loret de 
Mola & Victora, 2015b). Om hälften av de 313000 brittiska förstagångs mödrarna som 
årligen avstår amning i stället skulle amma i upp till 18 månader, under sin livstid, skulle 
det enligt UNICEF (2012) innebära 865 stycken färre bröstcancerfall samt årliga 
kostnadsbesparingar på 21 miljoner pund inom Storbritanniens hälso- och sjukvård.  
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Amningens inverkan på individnivå 
Amning bidrar till att bygga upp ett känslomässigt band mellan moder och barn och 
amningen är därför inte endast viktig som föda för barnet utan är också av stor betydelse 
för närheten mellan barn och moder (Denton, 2010). 
Amningens positiva effekter beror dels på den närhet och den hudkontakt som uppstår 
mellan moder och barn under amning (Edwinson, Månsson & Enskär, 2008) dels på 
bröstmjölkens näringsrika innehåll (Zwedberg, 2010). Barn som inte får möjlighet att vara 
hud mot hud med sina föräldrar löper ökad risk att ammas för sällan då föräldrar tenderar 
att missa tidiga tecken på att barnet vill amma. Därmed stiger inte mjölkproduktionen i takt 
med barnets vikt och ökande näringsbehov (Zwedberg, 2010).  
 
Olika psykologiska och fysiologiska amningshinder leder till att amningen avslutas för 
tidigt eller att mödrar helt avstår från att amma sina barn. Ett amningshinder innebär att det 
uppstått problem i samband med amningen som påverkar moder och barn negativt 
(Olanders, 2013). Mödrar som drabbats av problem med amning kan känna skam, skuld 
och få en negativ självbild för att de inte kan amma sitt barn (Amir, 2006; Hillervik-
Lindquist, 1991; Komninou, Fallon, Halford & Harrold, 2017).  
 
Stress, skuldkänslor, oro, trötthet, tilltro till sig själv och negativ självkänsla påverkar 
amningen negativt då dessa tillstånd även kan leda till att utdrivningsreflexen inte fungerar 
tillfredsställande (Rikshandboken 2015a). Problem med utdrivningsreflexen kan även ge 
upphov till att mödrar tror sig ha för lite bröstmjölk vilket kan leda till ytterligare stress 
(Rikshandboken, 2018a). Såriga bröstvårtor och sugblåsor på bröstvårtorna är vanligt 
under de första veckorna efter förlossningen, då barnet ännu inte hunnit träna upp sin 
amningsteknik (Centuori et al., 1999; Lewis, Thirlway & Morrow, 2017; Olanders, 2013; 
Rikshandboken, 2015c; Rikshandboken, 2018; Smith, 2016). I samband med att 
mjölkproduktionen kommer igång kan modern få mjölkstas som beror på aktivitet i 
bröstvävnaden och ett ökat blodflöde i bröstet (Rikshandboken, 2015b). Ett annat problem 
som drabbar många ammande mödrar är mjölkstockning som kan uppstå på grund av 
ofullständig tömning av brösten eller överskott av bröstmjölk. Mjölkstockning kan ge 
upphov till bröstinflammationer och att modern drabbas av en abscess, en varbildning i 
bröstet (Lewis, Thirlway & Morrow, 2017; Olanders, 2013). Tre till fyra procent av 
nyfödda barn har ett för kort eller stramt tungband som gör att barnets amningsteknik blir 
otillräcklig och barnet riskerar bristfällig viktuppgång då moderns mjölktillgång kan bli 
otillräcklig (Olanders, 2013).  
 
Teoretisk utgångspunkt -Tillit   
Tillit skapas i mötet och är grunden för ett utvecklande möte. Holland och Stocks (2017) 
har analyserat ordet tillit och anser att begreppet kan delas upp i tre nya typer av ord. Den 
första delen gäller fritt översatt generell tillit (eng. “general trust”) och den andra specifik 
tillit (eng. specific trust). Den tredje formen på engelska beskriven som ”reliance” har 
översatts till förtroende eller att hålla förlitan till något. Holland och Stocks (2017) menar 
att den tredje varianten egentligen inte ska ses som en del av ordet tillit. Tillit i en 
vårdrelation är nödvändig för att patienten ska kunna våga anförtro sig till sjuksköterskan 
och annan sjukvårdspersonal. Tillit växer fram genom att patienten känner sig bra bemött 
genom att sjukvården lyssnar på patienten, har förtroende och intresse för patienten samt 
låter patienten vara självbestämmande i sin sjukvårdsprocess. Patientens tillit till 
sjukvården kan öka upplevelsen av hopp och mening i patientens liv även i svåra 
livssituationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a).   
I ett möte med en annan människa sker det ett utbyte av att ta del av varandras liv. Tillit 
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lägger grunden för att ta del av en annan persons situation och behövs för att en person ska 
våga berätta om sig själv. Patienter som låter sjuksköterskan ta ansvar för vården i en svår 
situation ger sjuksköterskan tillit i form av ansvar. Det förväntas att sjuksköterskan ska ta 
hand om sin patient med omsorg (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Enligt Merrick, Fry, 
Duffield och Stasa (2015) beskrivs att tillit i en relation mellan sjuksköterska och patient 
påverkar sjuksköterskans inflytande över att påverka patientens beslut samt 
sjuksköterskans förmåga att ta beslut över patientens vård.  
Olanders (2013) skriver att en fungerande amning bygger på tillit. Mamman behöver känna 
tillit till sig själv och kroppens förmåga att tillverka tillräckligt med mjölk. Barnet får 
genom hudkontakt och amning tillit till sin mor.  
 
Problemformulering  
Forskning visar att amning ger otvetydiga hälsofördelar för mödrar och barn samt 
ekonomiska fördelar för samhället i stort. I aktuell forskning betonas vikten av att barn 
ammas exklusivt tills de når sex månaders ålder och därefter fortsätter att ammas efter 
introduktionen av annan mat. Det är ett problem att många mödrar trots dessa fördelar inte 
följer de allmänna råd från Socialstyrelsen som idag finns, och därmed i lägre utsträckning 
än tidigare ammar sina barn exklusivt. Studier visar att om modern erbjuds amningsstöd 
ökar möjligheterna till en fortsatt amning. För att kunna stödja kvinnor som vill amma 
behöver det tydliggöras vilka stödfunktioner som finns för modern samt hur dessa 
stödfunktioner upplevs.  
 
 
SYFTE  
Syftet var att beskriva de stödfunktioner som finns för kvinnor som vill amma samt hur 
dessa upplevs av den ammande modern. 
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METOD  
 
Val av Metod 
Denna studie är en litteraturöversikt som ger en sammanfattande överblick av ämnet som 
studeras. Forskningsfrågan som eftersöks besvaras enligt Kristensson (2014) av tidigare 
studiers resultat. För att sammanställa litteraturstudiens resultat har en integrerad 
analysmetod använts, vilket enligt Kristensson (2014) är en analysmetod som kan 
användas för att på ett enkelt sätt möjliggöra en överskådlig presentation av resultatet. För 
att få ett bredare perspektiv på studierna användes både kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga artiklar. Kvalitativ forskning har enligt Kristensson (2014) en tydlig holistisk 
ansats och används för att undersöka människors uppfattningar eller upplevelser kring ett 
fenomen. Den kvalitativa forskningen kan aldrig sträva efter att försöka mäta eller 
undersöka hur vanligt något är. Inte heller kan den identifiera eller jämföra något mellan 
grupper eller individer. Kvantitativ forskning används enligt Kristensson (2014) för att 
generalisera och för att på ett objektivt sätt undersöka likheter, förekomst, skillnader och 
orsaker som rör olika fenomen. En fördel med att blanda dessa metoder är att de kvalitativa 
studierna enligt Forsberg och Wengström (2016) kan ge förklaringar till de kvantitativa 
studieresultaten och enligt Kristensson (2014) behövs båda perspektiven inom hälso- och 
vårdvetenskaplig forskning. 
 
Urval  
Urval ska enligt Henricson och Billhult (2017) användas för att antalet resultat i 
databassökningar ska begränsas och bli mer träffsäkra. I enlighet med de 
rekommendationer Polit och Beck (2017) ger har inklusionskriterier respektive 
exklusionskriterier fastslagits för att säkerställa kvaliteten i denna litteraturöversikt.  
 
Inklusionskriterier 
Artiklarna som har inkluderats ska förutom att svara litteraturöversiktens syfte vara 
referentgranskade, peer reviewed. Det är enligt Helgesson (2015) en fördel att artiklarna 
innan publicering har genomgått en vetenskaplig granskning av andra forskare som är 
verksamma inom området. Artiklarna är originalartiklar, research articles, och ska vara 
skrivna på engelska eller modersmålet svenska, vilka är de språk som behärskas. Enligt 
Karlsson (2017) är de flesta vetenskapliga artiklar som finns presenterade i databaserna 
som används i denna litteraturöversikt skrivna på engelska. För att ta del av resultat som 
speglar den senaste forskningen inkluderas endast artiklar publicerade under åren 2008–
2019.  
 
Exklusionskriterier 
Studier som fokuserar på kroniskt eller allvarligt sjuka samt prematura barn eller kroniskt 
samt allvarligt sjuka mödrar i urvalsgrupperna sållas bort då orsakerna till varför 
amningsproblematik förefaller är oklart och kan bero på alltför skilda orsaker.  
 
Datainsamling  
Artiklar har sökts i databaserna Public Medline (PubMed) och Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). PubMed innehåller vetenskapliga artiklar 
inom biomedicin och vårdvetenskap medan CINAHL framförallt innehåller artiklar inom 
omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi (Karlsson, 2017). Under november och december 
år 2018 gjordes fritextsökningar för att fastställa att underlag finns till en litteraturöversikt 
inom valt ämne. Den 29 januari 2019 ägde en databashandledning rum på Sophiahemmet 
högskola med hjälp av en bibliotekarie anställd på lärosätet. Svenska MeSH (Medical 
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Subject Headings) har använts för att hitta nyckelord och översätta termer till de engelska 
sökbara ämnesord som sedan användes i databas-sökningarna. Användande av ämnesord är 
en metod som Henricson (2017) förordar för att sökningar ska bli mer exakta.  
MeSH-termer som användes till sökningar i PubMed är; Breast Feeding, Health 
Promotion, Patient Preference. I CINAHL har Cinahl Subject Headings (CINAHL 
Headings) använts i form av exact subject heading (MH) och exact major subject heading 
(MM). De CINAHL headings som använts är Breast feeding, breast feeding promotion, 
support, psychosocial, mothers samt Support, Psychosocial. För att kombinera sökorden 
användes de booleska sökoperatorerna AND och OR i enlighet med vad Forsberg och 
Wengström (2016) rekommenderar för att få en fördjupad sökning. Ordet AND 
specificerar sökningen genom att båda sökorden måste finnas med. Termen OR vidgar 
sökningen genom att endast ett sökord från varje sökblock finns med. En fullständig tabell 
över sökhistoriken finns representerad under tabell 1.  
 
Titlarna som kom upp i sökhistoriken ögnades igenom. Abstrakten till de artiklar som i en 
första anblick antogs svara på denna studies syfte lästes. 15 artiklar inkluderades som 
ansågs vara relevanta för denna litteraturöversikt. 
 
 
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
7/2 2019 

(((Breastfeeding AND 
Support)) AND MH” 
mothers”)) AND grandmothers 
 

6 4 2 2 

CINAHL 
7/2 2019 

(MM "Breast Feeding+") AND 
(MM "Support, Psychosocial+") 

151 25 20 9 

CINAHL 
11/3 2019 

(MH "Breast Feeding") AND 
motivation to breastfeed 

12 5 4 1  

CINAHL 
11/3  
2019 

MM “Mothers” AND MM 
“Breast Feeding Promotion” 
AND MH “Support, 
Psychosocial” 

14 9  3 1  

Pubmed 
11/3 2019 

((support) AND "Breast 
Feeding"[Mesh]) AND helpline 

7 2 1 1 

Pubmed  
13/3  

(("Health Promotion"[Mesh]) 
AND "Breast Feeding"[Mesh]) 
AND "Patient 
Preference"[Mesh] 

2 1 1 1 

TOTALT 192 48 31 15 
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Databearbetning 
Artiklar som verkade svara syftet i litteraturöversikten valdes i en första 
grovsållningsprocess ut genom att studera titlar och abstrakt. De artiklar som ansågs 
intressanta för studien lästes grundligt igenom för att skapa en helhetsbild av artikeln samt 
minska risken för feltolkningar, detta i enlighet med vad Kristensson (2014) påtalar är 
viktigt under arbetet med kvalitetsgranskning av artiklar. Totalt lästes 31 artiklar, 15 
artiklar användes då de svarade på studiens syfte samt utgick från moderns perspektiv, 
vilket resterande 16 artiklar inte gjorde. Alla artiklar som finns med i litteraturstudien har 
kvalitetsgranskats enligt Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för 
kvalitetsgranskning, som är modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) se bilaga A. Bedömningsunderlaget är indelat i tre 
grupper där studierna rangordnas från hög (I), medelhög (II) till låg (III) kvalité beroende 
på hur väl artiklarna nått upp till kvalitetskraven. De valda artiklarna höll hög och 
medelhög kvalitet. När artiklarna kvalitetsgranskats skrevs de in i en artikelmatris, se 
bilaga B, som enligt Kristensson (2014) ska ses som en översiktlig sammanställning av 
materialet som ingår i litteraturöversikten.  
 
Dataanalys  
I analysskedet skrevs artiklarna ut på papper och lästes på nytt. Att upprepade gånger läsa 
igenom artiklar är en metod som Polit och Beck (2017) anser ge en fördjupad förståelse för 
datans innehåll. Viktiga begrepp och ord i engelska artiklar översattes gemensamt för att få 
en pålitlig översättning av innehållet samt minska risken för feltolkningar. Vid behov 
användes engelskt lexikon för att översätta text som var svårtolkad.  
 
För att sammanställa studiens resultat användes en integrerad analys i tre steg av 
Kristensson (2014), en analysmetod som rekommenderas vid en litteraturöversikt. 
Artiklarna har diskuterats för att urskilja övergripande skillnader eller likheter i resultatet, 
vilket Kristensson (2014) beskriver som steg ett av analysförfarandet då en integrerad 
analysmetod används. Därefter, i steg två, har olika kategorier identifierats där de olika 
studiernas resultat som relaterar till varandra har sammanställts. Två huvudkategorier 
uppkom bestående av; stödfunktioner för den ammande modern, samt, den ammande 
moderns upplevelser av stödfunktioner. Underkategorier sammanställdes därefter för att 
göra resultatet mer lätthanterligt. Avslutningsvis, i det tredje och sista steget i den 
integrerade analysen, har resultatet sammanställts under de utstuderade kategorierna.  
 
Förförståelse   
Vi som författat denna litteraturöversikt har blandad erfarenhet av amning. En av 
författarna har själv ammat sina barn men har ingen professionell erfarenhet av att arbeta 
med ammande mödrar. Den andra författaren i denna studie saknar personlig 
amningserfarenhet men har arbetat som undersköterska på förlossningsavdelning och har 
inom yrket kommit i kontakt med ammande mödrar, men inte varit delaktig i 
amningsrådgivning. 
 
Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapligt granskade artiklar har valts ut för att få vetenskapligt baserade och 
trovärdiga källor. Alla artiklar som ingår i datainsamlingen har redovisats i enlighet med 
vad Helgesson (2015) anser vara nödvändigt för att följa god forskningssed, vilket innebär 
att både positiva och negativa orsaker har redovisats i denna litteraturöversikt. Detta styrks 
även av Forsberg och Wengström (2015) som anser det vara oetiskt att enbart använda och 
presentera artiklar som anpassats till studiens fördel. I urvalet har endast artiklar som 
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svarar på studiens syfte om hur amning kan främjas inkluderats. Översättningar från 
engelska till svenska har diskuterats och genomförts tillsammans för att i möjligaste mån 
undvika risken för feltolkningar samt för att ge texterna så rättvisa granskningar som 
möjligt. Egna ord och meningsuppbyggnader har använts för att arbetet inte ska riskera att 
bli klassat som plagiat. Enligt Helgesson (2015) beskrivs plagiat som att försöka framställa 
någon annans arbete som sitt eget.  
 
 
RESULTAT  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva de stödfunktioner som finns för kvinnor 
som vill amma samt hur dessa upplevs av den ammande modern. I följande avsnitt 
presenteras resultatet av studien. I dataanalysen framkom två kategorier vilka är 
stödfunktioner för den ammande modern samt den ammande moderns upplevelser av 
stödfunktioner. Därefter identifierades sex underkategorier. Kategorierna och 
underkategorierna presenteras i tabellen nedan, se tabell 2, samt i sin helhet under följande 
avsnitt.  
 
Tabell 2.  

                                                         
                                                            Kategorier 
 
 
Stödfunktioner för den ammande modern 
 

 
Den ammande moderns upplevelser av 
stödfunktioner 
 

 
Familj och sociala nätverk 

 
Adekvata amningskunskaper är viktigare än välvilja 

 
Organisationer 

 
Förtroendegivande bemötande stärker mödrarna 

 
 
Hälso- och Sjukvård  

 
Kunskap, tid och personcentrerad vård avgör 
vårdrelationen  

 
Stödfunktioner för den ammande modern 
Flera studier identifierar stödfunktioner som finns för mödrar som vill amma. De 
stödfunktioner som beskrivs är följande; familj, vänner, grannar, bekanta, internetforum, 
organisationer, arbetsplatser, sjukvården; sjukvårdspersonal (Alianmoghaddam, Phibbs & 
Benn, 2017; Alianmoghaddam, Phibbs & Benn, 2018; Brown, 2016; Cox, Giglia & Binns, 
2017; Cross-Barnet, Augustyn, Gross, Resnik & Paige, 2012; Grassley & Eschiti, 2008; 
Hauck et al., 2016; Hunt & Thomson, 2017; Mazza, Nunes, Tararthuch, Alexandre & 
Patel, 2014; Noble-Carr & Bell, 2012; Pentecost & Grassley, 2014; Prendergast & James, 
2016; Ridgway et al., 2016; Souza, Souza & Tocantins, 2009; Thomson, Crossland, Dykes 
& Sutton, 2012).  
 
Familj och sociala nätverk  
Familjens förväntningar, amningstraditioner, amningskunskaper och inställning till amning 
hade en avgörande roll för om modern valde att börja amma samt hur länge hon ammade. 
Familjens, partnerns och moderns sociala nätverk ansågs av mödrarna ha en viktig 
påverkan på att de fortsatte att amma längre än sex månader (Alianmoghaddam et al., 
2017: 2018: Brown, 2016; Cox, Giglia & Binns, 2017; Noble-Carr & Bell, 2012; Souza, 
Souza & Tocantins, 2009). Det framgick att moderns egen mors och svärmors 
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amningserfarenheter, samt stöd från andra kvinnor i deras närhet, var betydelsefulla när det 
gäller amningsstöd. Stödet bestod främst av vägledning, amningsteknik samt hjälp vid 
amningssvårigheter (Alianmoghaddam et al., 2018: Mazza et al., 2014). Enligt studien av 
Cox, Giglia och Binns (2017) uppgav 84,5 procent av mödrarna att de fått amningsstöd och 
uppmuntran att amma av sina partners, 68,1 procent uppgav att de fått motsvarande stöd av 
sin moder och 61,6 procent har fått amningsstöd av sina vänner.  
 
Organisationer 
Det sociala stödet kan komma från olika organisationer där mödrarna erbjuds stöd av 
sjukvårdspersonal samt andra mödrar som har amningserfarenheter. Amningsutbildningar 
som anordnas av organisationer visade sig i två studier öka de deltagande mödrarnas 
motivation till att amma. Även behovet av stödlinjer dit mödrar kan ringa eller mejla 
dygnet runt uppmärksammades (Prendergast & James, 2016; Ridgway et al., 2016). Unga 
mödrar fick också amningsstöd via olika internetforum, Facebookgrupper samt via 
sökningar på Google. De uttryckte att de snabbt behövde få tillgång till information och 
rådgivning och fick i högre utsträckning stöd från vänner via olika internetforum än från 
hälso- och sjukvården (Noble-Carr & Bell, 2012). I studien av Thomson et al. (2012) 
framkom att mödrarna främst eftersökte informationsstöd om amningskomplikationer som 
drabbade dem själva och barnet samt information om bröstmjölksersättning, flaskmatning, 
mediciner samt att de behövde känslomässigt stöd.  
 
Hälso- och sjukvård 
Sjukvårdspersonalens påverkan på amningen var både positiv och negativ (Hauck et al., 
2016; Hunt & Thomson, 2017; Mazza et al., 2014; Noble Carr & Bell, 2012; Pentecost & 
Grassley, 2014). Personal inom hälso- och sjukvården förväntas enligt flera studier stödja 
mödrar som ammar. Detta bland annat genom att ge information om amningens fördelar 
och demonstrera amningsteknik (Mazza et al., 2014; Pentecost & Grassley, 2014). I Hauck 
et al. (2016) studie ansåg svenska mödrar att stödet från sjukvårdspersonal var den 
viktigaste stödfunktionen. Även Mazza et al. (2014) samt Hunt och Thomson (2017) 
uppmärksammade att mödrar som hade fått en bra relation till sjukvårdspersonal, där 
konstruktiv kunskap om amning gavs, ammade längre än mödrar som inte hade 
motsvarande relation. Sjukvårdspersonal behövde ge mödrar ökat stöd för amning, anpassa 
amningsstödet individuellt efter mödrarnas behov samt fokusera på att lära ut adekvat 
amningsteknik. Kunskapsbrister hos sjukvårdspersonal, eller problem i relationen mellan 
sjukvårdspersonal och mödrarna, hade en negativ påverkan på mödrarnas amning. I Hunt 
och Thomson (2017) studie klargjordes att sjukvårdens kunskapsbrister medförde att 
mödrar inte fick information om, och tillgång till, de amningsgrupper som de annars 
eventuellt hade kunnat få stöd hos. Enligt Noble-Carr och Bell (2012) ansåg mödrarna att 
det var negativt att de fick information om amningen först efter förlossningen. Mödrarna 
hade förväntat sig att de redan under graviditeten skulle ha fått information från hälso- och 
sjukvården om amning samt vart de kunde vända sig om de behövde rådgivning. 
 
Den ammande moderns upplevelser av stödfunktioner 
Det har i flera studier visat sig att mödrars upplevelser av de stödfunktioner de kommer i 
kontakt med påverkar tiden som de ammar sina barn (Alianmoghaddam, Phibbs & Benn, 
2017; Alianmoghaddam, Phibbs & Benn, 2018; Brown, 2016; Cox, Giglia & Binns, 2017; 
Cross-Barnet, Augustyn, Gross, Resnik & Paige, 2012: Grassley & Eschiti, 2008; Hunt & 
Thomson, 2017; Mazza, Nunes, Tararthuch, Alexandre & Patel, 2014; Noble-Carr & Bell, 
2012; Prendergast & James, 2016; Thomson, Crossland, Dykes & Sutton, 2012). 
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Adekvata amningskunskaper är viktigare än välvilja 
Upplevelsen av stödet från familj och vänner hade en positiv påverkan på mödrarnas 
inställning till amning och även självförtroendet stärktes vilket ökade deras tilltro till att 
kunna amma. Mödrarna upplevde också att amningssvårigheter underlättades med hjälp av 
stödet från familjen (Alianmoghaddam et al., 2018; Cox et al., 2017; Prendergast & James, 
2016). En del mödrar upplevde dock amningsstödet från familjen som negativt, vilket 
berodde på familjemedlemmars bristande, och enligt nuvarande rön, felaktiga kunskaper 
om exklusiv amning (Alianmoghaddam et al., 2017; Grassley & Eschiti, 2008; Mazza et 
al., 2014). Mödrarna i studien av Grassley & Eschiti (2008) upplevde att deras mor eller 
svärmor betraktade amning som något som hindrade dem från att få vila och de 
uppmuntrade därför mödrarna att mata sina barn med bröstmjölksersättning istället för att 
amma dem. Detta pressade några av mödrarna i studien till att mata sina barn med 
bröstmjölksersättning trots att de ville amma. Mödrar i flera studier betonade vikten av att 
amningen skulle främjas om personerna i moderns sociala nätverk hade haft en större 
kunskap om amning (Brown, 2016; Phibbs & Benn, 2017). 
 
Förtroendegivande bemötande stärker mödrarna 
Mödrarna som kontaktade stödlinjer, antingen via mejl eller telefon, ansåg att de därifrån 
gavs det stöd de behövde (Noble-Carr & Bell, 2012). I Thomson et al. (2012) studie 
framgick att mödrarna uppskattade stöd från volontärer för att de förstod mödrarnas 
problem kring amningen, hade tid att stödja dem samt bemötte dem med respekt. Noble-
Carr och Bell (2012) klargjorde i sin studie vikten av att det behövde vara lätt att navigera 
på organisationens hemsida samt att tydlighet erfordrades i informationen riktad till 
mödrarna, exempelvis saknade många mödrar information om att de kunde få stöd via 
mejl. 
 
Kunskap, tid och personcentrerad vård avgör vårdrelationen 
Många mödrar hade positiva upplevelser av det amningsstöd som de fick från hälso- och 
sjukvården i form av utbildningar om amning samt rådgivning kring amningsteknik 
(Mazza et al., 2014; Noble-Carr & Bell, 2012; Pentecost & Grassley, 2014). Vikten av stöd 
kring amningsteknik betonades i studien av Pentecost och Grassley (2014) där unga 
mödrar värdesatte individuellt stöd och hjälp framför generella råd om amning. Många 
uppskattade dessutom den uppmuntran de fick från rådgivande sjuksköterskor och ansåg 
det vara väsentligt att de som gav amningsråd ingav förtroende och respekt. Detta styrks av 
Noble-Carr och Bell (2012). Det konstaterades även att tillit, empati och omsorg från 
sjuksköterskor var en förutsättning för att på ett betydelsefullt sätt kunna ge mödrarna 
emotionellt stöd (Pentecost & Grassley, 2014).  
 
I flera studier framkom att mödrar hade en föreställning om att amning skulle vara lätt, 
okomplicerat och något som skulle komma helt naturligt (Brown, 2016; Prendergast & 
James, 2016). När det uppstod amningssvårigheter trodde mödrarna att de antingen 
saknade tillräckligt med bröstmjölk eller hade gjort något fel, alternativt att deras barn hade 
felaktig amningsteknik. Detta bidrog till att mödrarna fick negativa känslor och tankar om 
sig själva och därav slutade många att amma (Brown, 2016; Cross-Barnet et al., 2012: 
Hunt & Thomson, 2017). Bristen på kunskap om amning samt föreställningen om andra 
kvinnors goda amningserfarenheter påverkade mödrarna negativt, och på grund av det 
bristande stödet kände sig mödrarna som förlorare (Hunt & Thomson, 2017). 
Om stödet från sjukvården upplevdes som otillräckligt vände sig flera mödrar till personer 
i sin vänkrets för stöd (Noble-Carr & Bell, 2012). Flertalet mödrar upplevde att 
sjukvårdspersonal gav ett bristfälligt amningsstöd (Noble-Carr & Bell, 2012; Prendergast 
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& James, 2016), vilket bland annat bestod av otillräcklig eller felaktig information jämfört 
med de senaste amningsrönen (Cross-Barnet et al., 2012; Mazza et al., 2014). Mödrar 
upplevde även att sjukvårdspersonal pressade dem till att amma trots att de inte önskade 
detta (Prendergast & James, 2016). Många mödrar delade upplevelsen av att 
sjukvårdspersonal inte lyssnade på dem eller förstod deras stödbehov och därför inte 
respekterade mödrarnas egna amningsval (Noble-Carr & Bell, 2012). Enligt Mazza et al. 
(2014) utgick sjukvårdspersonal från att mödrar inte ville amma sina barn när det snarare 
berodde på amningssvårigheter.  
 
 
DISKUSSION  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva de stödfunktioner som finns för kvinnor 
som vill amma samt hur dessa upplevs av den ammande modern. Resultatet visade att de 
stödfunktioner som finns för ammande mödrar utgörs av personer inom amningsfrämjande 
organisationer, inom sociala nätverk samt inom hälso- och sjukvården. Hur väl 
stödfunktionerna fungerar beror på vilken kunskap, intresse och attityd som personerna i 
stödfunktionerna har för amning samt vilken tillit modern har till stödpersonerna.  

Tillit som teoretisk utgångspunkt har valts för att tillit är centralt i en relation. Tillit har stor 
betydelse för att skapa en bra vårdrelation där patienten, i vårt fall modern, vågar berätta 
om sina amningsproblem. Detta innebär i praktiken att sjuksköterskan kan få moderns 
förtroende genom att vara lyhörd för det stöd hon behöver men samtidigt låta modern 
bestämma över sin amning, vilket Svensk Sjuksköterskeförening (2016b) förordar. Vården 
ska ske i partnerskap mellan sjuksköterska och patient (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017). Även Wiklund Gustin och Bergbom (2012) betonar att tillit behövs för att en person 
ska våga berätta om sina svårigheter och i denna litteraturöversikts resultat 
uppmärksammas det att tillit är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge ett 
positivt amningsstöd, och därmed bidra till en positiv upplevelse av stödfunktionen.  

Även moderns förtroende för sitt sociala nätverk är beroende av tillit. Personer i mödrarnas 
sociala nätverk som själva har positiva amningserfarenheter och adekvata kunskaper om 
amning upplevs av mödrarna som ett bra stöd och är därmed en god stödfunktion. Stödet 
leder till att mödrarna börjar amma och ammar längre än vad de, enligt studiens resultat, 
skulle ha gjort utan stödet. Det är av stor vikt att personerna i moderns sociala nätverk har 
aktuella kunskaper om amning samt känner till amningens fördelar exempelvis gällande 
bröstmjölkens positiva påverkan på barns immunförsvar (Bowatte et al., 2015; Linn & 
Rocha Kadri, 2018), att risken för bröstcancer minskar vid amning (Chowdhury et al., 
2015; Horta et al., 2015b; UNICEF, 2012) eller att de känslomässiga banden som uppstår 
vid amning har stor betydelse för närheten mellan barn och moder (Denton, 2010; 
Edwinson et al., 2008). Många mödrar upplever att deras mor och svärmor har föråldrade 
kunskaper om amning. De broschyrer med amningsinformation som nyblivna mödrar får, 
som även riktar sig till deras partner och andra anhöriga, verkar inte läsas av alla som 
berörs. Med tanke på hur viktigt det är med aktuella amningskunskaper och hur viktigt 
stödet från moderns sociala nätverk är finns det anledning att överväga om inte partners 
och andra familjemedlemmar borde erbjudas utbildning, information och hjälp med 
strategier som uppmuntrar mödrar med amningssvårigheter till att fortsätta amma om det är 
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vad de önskar. Detta skulle vara ett sätt för sjukvården att kunna dra nytta av mödrarnas 
sociala nätverk och betrakta detta som en resurs i amningsstöd.  

I sjuksköterskans arbete ingår, utöver att skapa tillit, även att ge adekvat stöd till patienter 
vilket inkluderar att ge stöd till mödrar som vill amma. Detta kan enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017) ske genom att sjuksköterskan informerar, uppmuntrar, 
stöttar, behandlar och ger patienter praktisk rådgivning. Informationen till och 
omvårdnaden av patienter ska vara evidensbaserad och följa beprövade erfarenheter. För 
att sjuksköterskan ska kunna ge stöd och information till patienten bör sjuksköterskan ha 
en adekvat utbildning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). För bästa möjliga 
amningsstöd måste sjuksköterskan således inneha en lämplig amningskunskap baserad på 
de senaste amningsrönen. Detta ställer ökade krav på alla sjuksköterskor, även 
sjuksköterskor som inte dagligen möter ammande mödrar i sitt yrke. Enligt Zwedberg 
(2010) påverkar sjuksköterskans bemötande och kompetens hur länge och hur mycket 
mödrarna ammar. Detta styrks av resultatet från denna litteraturöversikt.  

Mödrar som har kontaktat amningsfrämjande organisationer har varit nöjda med stödet 
både från volontärer och från sjukvårdspersonal. Mödrarna uppskattade att personerna i 
organisationerna hade intresse för amning och att de tog sig tid för samtal. Det 
framkommer i vår litteraturöversikt att mödrar som får stöd från hälso- och sjukvården på 
liknande vis uppskattar att få individuell rådgivning och att stödet upplevs bättre när 
personal tar sig tid att visa och hjälpa mödrarna. Mödrarna tyckte att det var särskilt viktigt 
att få hjälp med amningstekniken, men de behövde även få vägledning och råd samt 
emotionellt stöd från sjuksköterskan. Detta är i linje med Svensk Sjuksköterskeförening 
(2016b) som förordar att sjuksköterskan bör ge personcentrerad vård. Personcentrerad vård 
omfattar hela patienten och dennes alla behov; andliga, existentiella, psykiska, sociala samt 
fysiska. Dessa behov ska synliggöras och prioriteras och patientens perspektiv och 
självbestämmande ska bejakas i omvårdnaden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016b). 
Detta är även i linje med MacVicar, Kirkpatrick, Humphrey och Forbes-McKay (2015) 
resultat i deras systematiska litteraturöversikt där det beskrivs att mödrar upplevde att 
amningsstödet förbättrades markant när omvårdnaden var personcentrerad.    

Enligt resultatet framgår att sjuksköterskan i sitt arbete behöver ta hänsyn till att unga 
mödrar ställer andra krav på informationsflödet än äldre mödrar. Detta kan tänkas bero på 
att yngre personer idag har växt upp med en konstant tillgång till snabbare 
informationsflöde via internet. Hälso- och sjukvården kan därmed i framtiden antas möta 
ett ännu större krav på tillgänglighet vad gäller amningsstöd till yngre såväl som äldre 
mödrar.  

Utöver kunskap om amning har även förväntan, tradition och uppmuntran från personer i 
moderns familj och sociala nätverk, samt från sjukvården, väsentlig betydelse för om 
modern ska börja eller fortsätta att amma. Olanders (2013) betonar att förtroende för sin 
egen förmåga att kunna amma och tilltron till sin kropps kapacitet att kunna producera 
bröstmjölk är viktigt för en fungerande amning. Olanders (2013) beskriver att hudkontakt 
via amning är viktig för barnets tillit till modern och därmed för en fungerande amning. 
Enligt resultatet i denna litteraturöversikt är förtroendet för moderns egen förmåga att 
amma en viktig pusselbit i hur exklusiv amning kan bibehållas. Flera mödrar har, innan de 
själva börjat amma, haft en bild av att amning skulle vara okomplicerat. Denna bild har 
sedan slagits i spillror och många mödrar har uttryckt att de känt sig missmodiga då de 
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ställts inför amningshinder. Ett sätt att öka kunskapen om amning är att öka utbildningen 
och informationen om amning både på högstadie- och gymnasienivå. Om elever redan i 
högstadiet får information om amning ges de ökade förutsättningar för att vara bättre 
förberedda inför att senare amma eller för att vara ett stöd för andra som ammar. 
Ungdomar skulle även ges ökad förståelse för offentlig amning som många mödrar, enligt 
resultatet, anser vara besvärligt. 

Mödrar bör ges utbildning och information om hur utdrivningsreflexen påverkas av stress 
samt av tilltron och tilliten till sin egen kropps kapacitet att bilda tillräckligt med 
bröstmjölk. Utbildning och information bör även ges om sambandet mellan moderns 
misstro till sin egen förmåga att amma och hennes skuldkänslor för att hon eventuellt inte 
kan amma relaterat till minskad bröstmjölksproduktion (Rikshandboken 2015a). Då det är 
vanligt förekommande att barn föds med korta tungband, vilket kan påverka amningen 
negativt, bör även denna information lämnas till mödrarna (Olanders, 2013). Utökad 
amningsutbildning skulle kunna förebygga psykisk ohälsa, dåligt självförtroende samt 
negativa tankar hos mödrar som tvivlar på sin förmåga att amma och ofta lämnas själva 
med ett tidigt amningsavslut. Många mödrar ansåg att de som blivande föräldrar redan 
under graviditeten borde ha fått information om vart de kunde vända sig för att få 
amningsrådgivning vid amningssvårigheter. Sjuksköterskan möter mödrar som upplever 
amningsproblem inom olika vårdverksamheter. För att ge amningsstöd behöver 
sjuksköterskan kunna lära ut adekvat amningsteknik till mödrarna men, som nämnts 
tidigare, så tydliggörs även att moderns partner och familj behöver stöd och vi drar 
slutsatsen att även de behöver känna tillit till vårdgivaren. I Gallegos, Tadesse, Mulugeta 
och Zelenko (2018) studie, som är den första kända systematiska litteraturöversikten som 
undersöker amningsåtgärder som riktar sig till fäder i låg och medelinkomstländer, 
tydliggörs även där hur viktig partnerns roll är för att behålla en fungerande amning.  

Som nämns i litteraturöversiktens bakgrund borde främjandet av amning vara ett 
folkhälsomål (Johnston et al., 2012). Därmed borde det finnas ett stort intresse från det 
svenska samhället att investera i amningsfrämjande insatser för att minska kostnader för 
olika sjukdomar men även för att hantera ett folkhälsoproblem. Storbritannien skulle enligt 
beräkningar årligen kunna spara 17 miljoner pund på minskade sjukdomskostnader om de 
hade investerat i insatser för att främja amning (UNICEF, 2012). Detta innebär rimligen att 
även Sverige borde kunna spara stora summor på minskade sjukdomskostnader om 
amningen främjas. Statistik som Socialstyrelsen (2018) presenterar angående skillnaderna i 
amningsfrekvensen mellan olika regioner i Sverige bör analyseras för att ta reda på orsaken 
till skillnaderna.  

 

Metoddiskussion  
Studiens syfte var att beskriva de stödfunktioner som finns för ammande mödrar samt 
mödrarnas upplevelser av stödet från stödfunktionerna. För att uppnå syftet valdes metoden 
litteraturöversikt. Genom att använda denna metod skapades en bra överblick över vilka 
stödfunktioner som var tillgängliga för mödrarna som ville amma. Metoden var även 
ändamålsenlig för att kunna besvara frågan om hur mödrarna upplevde det stöd som de 
fick från de identifierade stödfunktionerna. Kristensson (2014) och Friberg (2017) 
bekräftar att en litteraturöversikt ger en samlad bild över forskningsämnet och att de nya 
kunskaperna kan användas i praktiken. Syftet med studien hade sannolikt uppnåtts även 
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om en systematisk litteraturöversikt valts som metod. Arbetsprocessen vid en systematisk 
litteraturöversikt stärker enligt Kristensson (2014) en studies kvalitet och tillförlitlighet. 
Detta innebär att en systematisk litteraturöversikt skulle ge studien en högre kvalitet och 
öka resultatets tillförlitlighet men bli mycket mer tidskrävande jämfört med en 
litteraturöversikt. En litteraturöversikt ansågs emellertid vara tillräcklig för att uppnå syftet 
med studien och därför valdes denna metod, i synnerhet då tiden för att genomföra studien 
var begränsad.    

De sökord som användes vid databassökningarna diskuterades noggrant och anpassades 
efter nyckelbegreppen i studiens syfte. Då endast ett fåtal artiklar hade skrivits om ämnet i 
Sverige, inkluderades artiklar från alla länder som var skrivna på engelska och svenska 
under perioden 2008 till 2019 i urvalet. Enligt Kristensson (2014) ska de språk som 
författarna behärskar väljas. Detta är relevant för resultatet eftersom datasökning ligger till 
grund för resultatet (Kristensson, 2014). Artiklarna som valdes ut till studien är publicerade 
i Australien, Storbritannien, Brasilien, Nya Zeeland, Irland, USA och Sverige. 
Exkluderandet av andra språk än svenska och engelska kan eventuellt ha påverkat studiens 
resultat.  

Studien har inte avgränsats till att endast omfatta amningsstöd i något specifikt land eller i 
någon specifik kultur. Detta innebär att resultatet från studien bör vara tillämpbart även i 
andra länder än Sverige. Nackdelar med att inkludera studier från flera olika länder som 
underlag för resultatet kan vara att det finns skillnader mellan ländernas socioekonomiska 
förhållanden som kan påverka stödfunktioner för amning och hur dessa upplevs av 
mödrarna.         

Studien inkluderar artiklar från både kvantitativa och kvalitativa studier vilket en 
litteraturöversikt kan göra enligt Fribergs (2017) definition. Majoriteten av artiklarna som 
ingår i studien är kvalitativa studier, vilket beror på att de flesta artiklar som har 
inkluderats i studien från datainsamlingen var kvalitativa studier. De kvantitativa studierna 
fokuserade mer på stödfunktionerna än på mödrarnas upplevelser av dessa, medan de 
kvalitativa studierna fokuserade på upplevelserna av stödfunktionerna.  
Studierna har, enligt Sophiahemmets bedömningsunderlag, bedömts vara av medelkvalitet 
eller hög kvalitet. Detta innebär att resultaten från de kvantitativa studierna har bedömts 
vara tillräckliga för att studien ska uppnå syftet och ges en tillfredsställande validitet och 
reliabilitet. De kvantitativa och kvalitativa studierna kompletterar varandra och beskriver 
tillsammans vilka stödfunktioner som finns för kvinnor som vill amma samt hur stödet från 
stödfunktionerna upplevs av mödrarna. Henricson (2017) bekräftar att de kvantitativa och 
kvalitativa studierna tillsammans kan öka kunskapen inom det område som studeras. Vi 
har läst artiklarnas abstract och artiklarna i sin helhet samt diskuterat kring om artiklarna är 
relevanta för att uppnå syftet med studien. Detta anser vi har stärkt trovärdigheten av vårt 
arbete. Enligt Kristensson (2014) kan trovärdigheten i kvalitativa studier bedömas på ett 
kvalitetssäkert sätt genom att flera personer analyserar data. Detta minskar risken för att 
resultaten baseras på författarens egna åsikter och upplevelser.  
 
Enbart originalartiklar, research articles, har inkluderats i studien. Detta anses höja studiens 
trovärdighet, då dessa studier påvisar nya kunskaper, vilket bekräftas av Friberg (2017).        
För att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalité valdes enbart artiklar som var peer 
reviewed. Vi var också noggranna med att välja artiklar som har blivit etiskt godkända av 
en etisk kommitté. Detta för att hålla en etisk kvalitet av studien och för att försäkra oss om 
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att deltagarna i studierna har blivit respekterade, har samtyckt till studien, inte har utsatts 
för skada eller integritetskränkning och blivit informerade om studierna. En av artiklarna 
av Cross-Barnet et al. (2012) som inkluderades saknade ett formellt etiskt godkännande 
men detta bedömdes kompenseras av att en amerikansk myndighet, United States 
Department of Agricultur, Food and Nutrition Service, stod bakom studien. Myndigheten 
beskriver sina etiska riktlinjer på sin hemsida (United States Department of Agricultur, 
Food and Nutrition Service, 2015). För att garantera att alla artiklarna som ingår i studien, 
har en tillräcklig kvalitet, har artiklarna kvalitetsgranskats med hjälp av Sophiahemmets 
bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet. Notera att 
Sophiahemmets bedömningsunderlag enbart mäter artiklarnas kvalitet. Genom att använda 
Sophiahemmets bedömningsunderlag anses resultatet från bedömningarna ha en tillräcklig 
validitet då detta mätinstrument uppfattas ge en hög validitet. Enligt Henricson (2017) 
beror validiteten på hur bra ett mätinstrument verkligen mäter det som ska mätas. 
Bedömningen av artiklarnas kvalitet är dokumenterade i studiens matris (se bilaga B). Vår 
bedömning är att artiklarna är av medelkvalitet och hög kvalitet vilket bidrar till att studien 
har tillräcklig trovärdighet.  

Vid analys av artiklarna har en integrerad analysmetod som beskrivs av Kristensson (2014) 
använts. Fördelen med den integrerade analysmetoden var att den gav en struktur vid 
analysen och vid redovisningen av artiklarnas resultat. Vi upplevde en viss utmaning vid 
tolkningen av artiklarnas resultat och innehåll då alla artiklarna, även de som exkluderats, 
var skrivna på akademisk engelska, med många facktermer. En felaktig översättning av 
artiklarnas innehåll vid mätningen med Sophiahemmets bedömningsinstrument skulle 
kunna påverka reliabiliteten negativt. För att minska risken för felaktiga resultat och 
bristande reliabilitet på grund av felöversättningar har artiklarna lästs noggrant, diskuterats 
och stämts av.   
 
Vi är medvetna om att subjektiva åsikter kan påverka resultatet av en studie och därför 
varit uppmärksamma på att resultatet av studien inte ska påverkas av våra egna åsikter eller 
våra erfarenheter om amning. För att följa en god forskningssed har resultatet från studien 
redovisat både de negativa och de positiva upplevelser som mödrarna haft av 
stödfunktioner. Helgesson (2015) beskriver vikten av en god forskningssed som en 
nödvändig del i en studie.     

 

Slutsats  
Syftet med vår litteraturöversikt var att identifiera de stödfunktioner som finns runt den 
ammande modern och hennes upplevelse av stödfunktionerna.   

De viktigaste stödfunktionerna som vi identifierat är sjuksköterskan inom den allmänna 
hälso- och sjukvården, volontärer som arbetar ideellt åt amningsfrämjande organisationer 
samt mödrarnas sociala nätverk bestående av partner, familjemedlemmar och vänner.  

Upplevelsen som mödrarna hade av stödet från olika stödfunktioner skiljde sig åt beroende 
på vilken kunskap och hur aktuell information stödfunktionerna hade om amning. Det 
framgick tydligt att aktuell kunskap är en viktig komponent för att kvinnans sociala 
nätverk, sjuksköterskor och ideella organisationer ska kunna påverka mödrarnas amning på 
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ett positivt sätt. Mödrarna efterfrågade utökade möjligheter till att redan under graviditeten 
få tillgång till ökade kunskaper om amning.     

En annan viktig komponent för att stödfunktionerna skulle få en positiv påverkan på 
mödrarnas inställning till amning var det förtroende mödrarna fick för de personer som gav 
stödet. Moderns tillit till sjuksköterskan och volontärer påverkades av stödfunktionens 
respekt för modern samt den tid de avsatte till att lyssna på moderns amningsproblem. 
Tillit är en förutsättning för att en givande vårdrelation med positiva upplevelser ska kunna 
skapas mellan moder och sjuksköterska under amningsrådgivning. 

 
Fortsatta studier  
Det skulle vara intressant att analysera den statistik som Socialstyrelsen (2018) tagit fram 
angående amningsfrekvensen inom olika delar av Sverige samt kartlägga hur   
omvårdnadsarbetet kring amningsstöd ser ut i olika delar i Sverige och hur detta påverkar 
Socialstyrelsens statistik. 
Det skulle även vara intressant att kartlägga vilka vårdenheter som kvinnorna i Sverige 
med amningssvårigheter kan vända sig till och vilket stöd som erbjuds där.      
 
 
Klinisk tillämpbarhet  
Litteraturöversiktens resultat visar att mödrarnas förtroende för sjuksköterskan och andra 
stödfunktioner väsentligt påverkas av om personerna som ger stödet och omvårdnaden 
innehar en aktuell och adekvat amningsutbildning. Mödrar har numera tillgång till all 
aktuell information om amning via Internet och förväntar sig att sjuksköterskor också har 
uppdaterade amningskunskaper. Detta ställer större krav på utbildning av, och information 
till, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal än tidigare.   

Att erbjuda sjuksköterskor utökad amningsutbildning samt ökade kunskaper om 
personcentrerat bemötande skulle kunna vara en åtgärd som tillgodoser mödrarnas behov 
och främjar amning samt en mer positiv upplevelse av amningsrådgivning från hälso- och 
sjukvården. Dessutom krävs det att sjuksköterskan kan etablera en vårdrelation till modern 
som bygger på tillit. 

Sjuksköterskor bör se mödrarnas familjer som en resurs i omvårdnaden av kvinnor med 
behov av amningsstöd. Detta kräver dock att familjemedlemmar och andra personer i 
kvinnornas sociala nätverk ges tillgång till adekvat amningsutbildning. Utbildningen skulle 
kunna bestå av de senaste amningsrönen och fokusera på att ge stödpersonerna strategier 
till att kunna ge kvinnorna amningsstöd vid amningssvårigheter.  
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I 
 

BILAGA A 
 
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. 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    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. 

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. 



II 
 

 
 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
      

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Alianmoghaddam, N., 
Phibbs, S., & Benn, 
C.  
 
2017 
 
Nya zeeland       

New Zealand women 
talk about 
breastfeeding support 
from male family 
member 

Är att utvärdera manliga partners 
och andra manliga 
familjemedlemmars påverkan på 
amningsstart samt varaktighet av 
exklusiv amning.   
 

 

 
 

 

Design 
Kvalitativ studie  
 
Urval  
Engelskspråkiga 
mödrar som hade för 
avsikt att amma i 6 
månader. 
 
Datainsamling  
Enskilda intervjuer 
face to face samt 
uppföljningar via 
telefon.   
 
Analys 
Transkribering. 
Aronson´s fyra steg, 
tematisk analysmetod.  

30 
(-) 

Fem huvudteman identifierades 
som var relaterade till moderns 
amningsstöd från manliga 
familjemedlemmar: 
1. Manliga partners hade inte 
tillräckligt med kunskaper om 
amning.  
2. Manliga partners ville vara 
delaktiga i matningen av 
barnet. 
3. Deltagarna (mödrarna) fick 
emotionellt och praktiskt stöd 
från sina manliga partners. 
4. Manliga partners stödde 
offentlig amning. 
5. Vissa mödrar fick avgörande 
amningsstöd från manliga 
familjemedlemmar som inte var 
fadern till barnet. 
 
 

K  
I  

BILAGA B 



III 
 

  
Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Alianmoghaddam, N., 
Phibbs, S., Benn, C.  
 
2018  
 
Australien och Nya 
Zealand   

The impact of family 
culture on six months 
exclusive 
breastfeeding: A 
qualitative study in 
New Zealand. 

Utvärdering av vilken 
påverkan familjens 
amningskultur har på 
helamning.         

Design 
Kvalitativ studie.  
 
Urval 
Gravida kvinnor som var i vecka 30 
och uppåt, hade möjlighet att föda 
vaginalt och inte hade några alkohol- 
eller drogmissbruk samt talade 
flytande engelska.  
Mödrar som hade blivit avrådda att 
amma på grund av medicinska skäl 
eller led av psykisk sjukdom eller var 
gravida med tvillingar/trillingar eller 
genomförde en cellgiftbehandling 
exkluderades från studien.  
 
Datainsamling  
Frågeformulär och intervjuer. 
 
Analys 
Tematisk analys.                   

30 
(-) 

En familjekultur som var positiv till 
amning samt att barnets mormor hade 
erfarenhet av amning ansågs positivt. 
Även att barnets mormor sågs som en 
förebild och var ett känslomässigt- 
samt informativt stöd för den 
ammande modern påverkade 
helamningen positivt. 
De flesta av de deltagande mödrarna i 
studien uppgav att de fick stöd i 
amningen av sina familjer och främst 
från sina egna mödrar.    

K  
I  

 

BILAGA B 



IV 
 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Brown, A. 
 
2016  
UK  
 
 
 
  

What Do Women 
Really Want? Lessons 
for Breastfeeding 
Promotion and 
Education 

Att undersöka vilken 
information och 
utbildning nyblivna 
mödrar upplevde att de 
behövde som stöd för 
amning och vilka 
amningsstrategier 
mödrarna trodde 
fungerade och vilka 
metoder de ansåg vara 
negativa för amning.  
 
 

Design  
En retrospektiv mixad 
metod.     
 
Urval 
Mödrar med en bebis i 
åldern upp till 2 år som 
under graviditeten hade 
planerat att amma 
inkluderades i studien. De 
mödrar som matade sina 
spädbarn med 
bröstersättning 
exkluderades från studien.  
 
Datainsamling 
Frågeformulär.   
 
Analys 
Tematisk analys och 
statistisk analys.   

1130  Det framkom i studien att mödrarna 
uppskattade information om amning 
men menade att den nuvarande 
informationen behövde förändras. 
Informationen borde, enligt mödrarna, 
inte enbart fokusera på att amning är 
bäst och på de hälsofrämjande 
fördelarna med amningen, utan även 
inkludera andra värden och förmedla att 
all amning är viktig, inte enbart sex 
månaders exklusive amning. 
 
Mödrar betonade också behovet av 
marknadsföring och utbildning till alla 
som direkt eller indirekt påverkade 
mödrarnas beslut och förmåga att amma.   
Mödrarna menade att denna information 
skulle rikta sig till familjemedlemmar 
och allmänheten i stället för till enbart 
mödrarna.  
 

R 
II 

BILAGA B 



V 
 

 
 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 
Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Cox, K., Giglia, R., 
Binns, C., W. 
 
2017 
 
Australien 
 

Breastfeeding beyond 
the big smoke: Who 
provides support for 
mothers in rural 
Western Australia? 

Att beskriva vilken 
påverkan som 
rådgivning och stöd 
har på amning för att 
mödrar på den 
Australienska  
landsbygden ska 
amma under barnets 
första sex månader i 
livet.     

Design 
Prospektiv kohortstudie.  
 
Urval 
Mödrar och deras spädbarn.  
 
Mödrar som fött ett friskt barn 
utan några allvarliga sjukdomar, 
förstod engelska och var bosatta i 
området Western Australia fick 
delta i studien. 
 
Datainsamling 
Frågeformulär i kombination med 
uppdelning efter geografiskt 
område samt utefter mödrarnas 
tillgång till informationskällor om 
amning. 
 
Analys 
Statistisk analysmetod.        

427 
(-) 

Det framkom att kvinnor som hade 
deltagit i antenatala kurser, där 
amningsinformation gavs, i mindre 
utsträckning hade slutat att helamma 
sina barn efter sex månader jämfört med 
de kvinnor som inte hade deltagit i  
kurserna.  
Amningsråd och amningsstöd under de 
sex första månaderna  kom vanligtvis 
från sjuksköterskor på barnhälsovården, 
allmänläkare och från vänner.             

P 
I 
 

BILAGA B 
 



VI 
 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Cross-Barnet, C., 
Augustyn, M., 
Gross, S., Resnik, 
A., & Paige, D.  
 
2012 
USA  

Long-Term 
Breastfeeding 
Support: 
Failing 
Mothers in 
Need 

Att analysera 
mödrars 
rapporterade 
erfarenheter av 
amningsstöd, från 
graviditeten 
genom spädbarnstid
en.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design 
Kvalitativ studie 
 
Urval  
Mödrar registrerade i “the Maryland Women, 
Infants and Children (WIC) program”.    
Intervjuer genomfördes med ”svarta och vita 
mödrar” p.g.a att amningsfrekvensen hos dessa 
grupper var lägre än för övriga två grupper 
(latinamerikaner och asiater). Mödrarna hade ett 
spädbarn och hade vid minst ett tillfälle träffat 
en amningsrådgivare.   
 
Datainsamling  
Datan i studien är insamlad från utvärderingar 
lämnad från tre olika mottagningar inom WIC 
(belägna i stad, förort respektive landsbygd). 
Utvärderingarna består av både djupgående 
och semistrukturerade  
Intervjuer som spelades in med digital 
utrustning.   
Analys  
Intervjuer transkriberades ord för ord av en 
professionell transkriberare. 
Kvalitativ analys.    

75 
(-) 

Det framkom att de flesta mödrar 
innan förlossningen fick 
amningsutbildning eller stöd från 
mödravården, under tiden på 
sjukhuset eller under barnets 
spädbarnstid. Flera mödrar 
rapporterade också att de inte fick 
utbildning eller stöd under tiden på 
sjukhuset eller under 
spädbarnstiden.  
Mödrar kände ofta att utbildning 
och stöd var överstigande och 
inadekvat. Vissa mödrar blev 
felinformerade eller stötte på 
sjukvårdspersonal som var 
likgiltiga eller fientligt inställda till 
amning. Mödrar hänvisades inte 
till tillgängliga resurser, trots 
rapportering om amningsproblem. 
Mödrar fick inkonsekvent 
information om amning från olika 
institutioner och även från enheter 
inom samma institution.  
 
 

K 
II 

BILAGA B 



VII 
 

 
 
  

MATRIS ÖVER INKLUDERADE ARTIKLAR                                                                                                                                                   BILAGA B 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 
  

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Grassley J, & 
Eschiti V. 
 
 
2008 
 
USA 

Grandmother 
breastfeeding 
support: what do 
mothers need and 
want? 

att utforska mammas 
uppfattningar om barnets mormor 
och farmors amningskunskap 
samt stöd, som en del av en större 
studie för att utforma en 
intervention som underlättar 
utvecklingen av barnets mormor- 
och farmors stöd till amning. 
 
 

Design  
Kvalitativ studie 
 
Urval 
Inklusionskriterier; 
mödrar som kan tala och 
läsa engelska samt har ett 
barn som har ammats 
under de senaste 3 åren. 
Mödrarna behövde även 
kunna lösa sin egen 
transport till gruppträffen. 
 
Datainsamling  
Gruppintervjuer. 
 
Analys  
Transkribering och 
innehållsanalys. 

30 
(-) 

Mödrarnas behov delades upp i teman där 
det framkom att det som mödrarna mest 
behövde och önskade sig var att barnets 
mor-och farmödrar “värderade amningen” 
och hade en “kärleksfull 
uppmuntran”.  Tre andra teman 
“erkännande av amningshinder”, 
“konfrontation av myter”, 
och “nuvarande amningskunskap”, 
återspeglade mammas uppfattningar om 
vad deras mor och svärmor behövde för att 
bli deras (amnings)förespråkare, särskilt 
om mor- och svärmodern inte ammade 
sina egna barn. 
 

K 
II 



VIII 
 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hauck, Y.  L., Blixt, 
I., Hildingsson, I., 
Gallagher, L., 
Rubertsson, C., 
Thomson, B., Lewis, 
L. 
 
2016 
 
Australien, Irland och 
Sverige.     
 
 

Australian, Irish and 
Swedish women’s 
perceptions of what 
assisted them to 
breastfeed for six 
months: exploratory 
design using critical 
incident technique 

Undersöka 
australiska, irländska 
och svenska kvinnors 
uppfattningar om vad 
som fick dem att 
fortsätta amma under 
minst sex månader.  

Design 
Kvalitativ utforskande 
studie. 
 
Urval 
Kvinnor som ammat 
sitt barn i minst sex 
månader 
 
Datainsamling 
Telefonintervjuer.  
  
Analys  
Innehållsanalys 

356 
Uppdelat på: 
64 Irländare 
139 Svenskar 

153 Australiensare 
 

(-) 
 

Kvinnorna i de olika länderna värderade 
olika faktorer högst.  
De svenska kvinnorna rankade stöd från 
vårdpersonal högst och därefter ansågs 
informellt stöd från moderns sociala 
nätverk följt av stödet från sin partner 
som viktigast.  
De irländska kvinnorna rankade stöd 
från sitt sociala nätverk högst följt av 
stöd från nätverk online (internet) samt 
partnerns stöttning.  
Kvinnorna i Australien uppav att de 
fortsatte att amma p.g.a att amningen 
fungerade bra, att de kände till 
hälsofördelarna samt tack vare stöd från 
vårdpersonal.  
 

K 
II 

BILAGA B 



IX 
 

 
Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)I = Hög kvalitet, II = 
Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
 
 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hunt, L., Thomson, 
G. 
 
2017 
 
Storbritannien  

 
 

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 

Att undersöka varför 
kvinnor som ammade 
inte utnyttjade 
möjligheten till 
“Breastfeeding peer 
support (BPS)”. BPS 
består av medlemmar 
i ett socialt nätverk 
som har erfarenhet 
och kunskap om 
amning som delar 
med sig till andra 
mödrar.   

Design: 
Kvalitativ studie,  
 
Urval 
Kvinnor som ammade sina barn 
direkt vid födseln och ammade fem 
dagar efter födseln samt inte hade 
tillgång till breastfeeding peer 
support (BPS). 
Sjukvårdspersonal som hänvisade 
kvinnor som ammade till BPS samt 
personer som var peer support.   
  
Datainsamling 
Intervjuer. 
 
Analys 
Kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
genomfördes efter “Charmaz`s broad 
analytical” hänvisningar. 

33 
(-) 

Det framgick att kvinnornas beslut att 
ej utnyttja BPS påverkades av rädslan 
för att deras beslut om amning skulle 
bli bedömda av andra samt av den 
psykiska pressen kring detta. 
 
Trots positiva signaler och främjande 
av amning tidigt efter förlossningen 
saknades ett lämpligt amningsstöd. 
 
Sjukvårdens strikta amningsregler var 
ytterligare en anledning till att avstå 
från BPS.  
 
Valet att avstå från rådgivningen 
påverkades även av okunskap om de 
positiva möjligheterna med BPS. Det 
framgick av studien att kvinnorna 
kände självförakt när de upplevde 
amningssvårigheter. Detta på grund av 
bristfällig kunskap om amning.     

K 
II 

BILAGA B 



X 
 

 
                  BILAGA B 
Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 
genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Mazza, V. de A., 
Nunes, R. C. T., 
Tararthuch, R. Z. P., 
Alexandre, A. M. 
C., & Patel, J. V.  
 
2014 
 
Brasilien 

Influence of Social 
Support Networks for 
Adolescent 
Breastfeeding 
Mothers in the 
Process of 
Breastfeeding 

att undersöka hur influenser 
från sociala stödnätverk 
påverkar amningsprocessen 
bland ungdomar som ammar. 
 
 

Design  
kvalitativ studie  
(exploratory study).  
 
Urval  
Mödrar som var mellan 10 
till 19 år gamla när de födde 
sitt barn och därefter 
ammade barnet.  Deras barn 
var upp till sex månader 
gamla när studien 
genomfördes. 
Mödrar som bodde i ett 
område som var kopplat till 
Family Health Strategy.  
 
Datainsamling  
Intervjuer.  
 
Analys 
Tematisk kategorisk analys.  

9 
(-) 

Två kategorier uppkom; 
1. Påverkan av det primära 
sociala nätverket 
(familjemedlemmar och andra 
personer som står modern nära).  
2. Påverkan av det sekundära 
sociala nätverket (hälsoinstitut 
och hälso- och sjukvårdens 
professioner, som är inriktade på 
hälsoutbildning och uppmuntran 
till amning.)  
Samspelet mellan sjukvårds-
professionerna, den ammande 
modern och hennes familj är 
viktigt, eftersom det leder till 
mer effektiva åtgärder för att 
främja amning.  
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Noble-Carr, D., & 
Bell, C.  
 
2012 
 
Australien 

Exposed: 
younger 
mothers and 
breastfeeding 

Att skapa en förståelse för hur, när och 
var yngre mödrar vill ha samt behöver 
få information om amning samt 
amningsstöd. 
 
 
 

Design  
Kvalitativ studie.  
 
Urval 
Mödrar som var 26 år eller yngre 
när de började amma sitt första 
barn.   
 
Datainsamling  
Digitalt inspelade diskussioner i 
fokusgrupper.  
 
Analys 
Ljudinspelningarna blev 
transkriberade. Datan delades in i 
koder, teman och kategorier.  
Deltagarna hade möjligheten att 
delta i en viss del av 
analysprocessen för att ges 
möjlighet att påverka hur 
resultatet kunde presenteras. 

24 
(-) 

De teman som framkom från 
fokusgrupperna och ansågs 
viktigast var:  
1.Den stigmatiserande 
upplevelsen av att vara en 
"ung mamma”.  
2. Att amning inte var en 
kulturell norm.  
3. Vikten av nätverk som ger 
informellt stöd.  
4. Behovet av vältajmad och 
konsekvent information om 
amning. 
5. Behovet av ett respektfullt 
amningsstöd efter 
förlossningen.  
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Pentecost, R. 
Grassley, J. S. 
 
2014 
 
USA 

Adolescents' needs 
for nurses' support 
when initiating 
breastfeeding. 

Att utforska 
ungdomars (mödrars) 
behov av socialt stöd 
från sjuksköterskor i 
samband med att 
amningen initieras. 

Design 
Kvalitativ studie 
 
Urval 
Tonårsmödrar 
 
Datainsamling 
Frågeformulär. 
 
Analys 
Sekundär kvalitativ innehållsanalys, 
(studien har använt data som redan 
tidigare samlats in vid tidigare 
studie.) 

90 
(-) 

De unga mödrarna önskade att 
sjuksköterskorna skulle ta sig tid att 
förklara hur amning fungerar, svara på 
frågor och ge konsekvent information 
inom alla de områden som var viktiga 
för mödrarna. 
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Författare 

År (för 
publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Prendergast, 
E., & James, J.  
 
Australien  
2016     

Engaging mothers: 
Breastfeeding 
experiences 
recounted 
(EMBER). A pilot 
study. 

Att identifiera samt beskriva de 
kvinnliga deltagarnas 
amningserfarenheter för att få en 
bättre förståelse varför en del 
kvinnor uppnår sina amningsmål, 
trots att de upplever utmaningar i 
amningen medan andra kvinnor inte 
gör det.  
 
 
 

Design 
Kvalitativ, retrospektiv studie 
med ett fenomenologiskt 
tillvägagångssätt.  
 
Urval  
Australiensiska mödrar som 
ammat sina barn och som 
utbildade sig till 
amningskonsulenter.    
 
Datainsamling  
Skriftlig data insamlades från 
Australian Breastfeeding 
Association (ABA). 
 
Analys  
Alla deltagarnas reflektioner 
kodades. Alla reflektioner 
lästes om flera gånger av 
författarna för att hitta 
gemensamma och 
återkommande teman.  

20 
(-) 

Det framgick av studien att 
mödrarna fick stöd av hälso- och 
sjukvårdspersonal, makar, övrig 
familj och vänner. Nedan 
specificeras detta stöd;   
Hälso- och sjukvårdspersonal gav 
information i amning som stöd till 
mödrarna efter förlossningen. 
Detta för att mödrarna skulle 
bibehålla amningen. Vilket har 
visat sig ha påverkat mödrarna att 
fortsätta att amma.  
Det stöd i amning som mödrarnas 
partner eller make gav, var det 
amningsstöd som mödrarna oftast 
nämnde som det primära 
amningsstödet. 
Många mödrar rapporterade om 
vikten av stöd i amning från 
partner, nära familj och vänner. 
Stödet kunde antingen vara 
praktiskt eller känslomässigt och 
behövdes mest under de första 
dagarna och veckorna efter 
förlossningen.   
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 
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Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ridgway, L., Cramer 
R., McLachlan, H. 
L., Forster, D. A., 
Cullinane, M., 
Shafiei, T., Amir L. 
 
2016 
 
Australien  
 

Breastfeeding 
Support in the Early 
Postpartum: Content 
of Home Visits in the 
SILC Trial 

Att beskriva resultatet 
från de hembesök 
som gjorts i syfte att 
främja amning hos 
mödrar i 
socioekonomiskt 
svaga områden i 
Victoria, Australien. 

Design:  
RCT-studie 
 
Urval: 
Mödrar vars nyfödda som inte fick 
varken mjölkersättning eller 
bröstmjölk tjugofyra timmar efter 
förlossningen.     
 
Datainsamling:  
Telefonsamtal samt hembesök.  
 
Analys: 
Beskrivande statistik för att 
sammanfatta studiens data.     
 

1043 
(-) 

Det framgick att 91 procent av 
hembesöken handlade om att 
uppmuntra mödrarna.  
 
De problem samt stödbehov som 
identifierades hos mödrarna var 
likvärdigt inom olika geografiska 
områden oavsett ålder eller antal barn. 
Det förekom variationer i tillgång av 
resurser i olika områden.      
 
De ämnen som diskuterades vid 
hembesöken fördelade sig enligt 
följande: 83 procent var allmän 
information om amning, 83 procent 
om tillgång och krav, 79 procent om 
amningspositioner, 78 procent om 
amningsfrekvens (feeding frequency), 
57 procent om nyföddas 
amningsbehov, 54 procent om tillgång 
på bröstmjölk, 41 procent om smärta i 
bröstvårtor, 41 procent om för lite 
bröstmjölk och 18 procent om 
användning av amningsnapp.  
 
 

RCT 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Souza MHN, Souza 
IEO, & Tocantins FR.  
 
2009 
 
Brasilien   

The use of social 
network 
methodological 
framework in nursing 
care to breastfeeding 
women. 

Utvärdera och 
diskutera om mödrars 
sociala nätverk kunde 
fungera som 
omvårdnadsstrategier 
för amningsstöd inom 
sjukvården. 

Design 
Kvalitativ studie  
 
Urval 
20 mödrar.  
 
Datainsamling  
Inspelade intervjuer. 
 
Analys   
Kvalitativ analys 

20 
(-) 

De starka band som fanns mellan 
kvinnorna och personerna i kvinnornas 
sociala nätverk ansågs ha en positiv 
påverkan på amningstiden.  

K 
II 

BILAGA B 



XVI 
 

Matris över inkluderade artiklar  
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Thomson, G., 
Crossland, N., Dykes, 
F., Sutton, C. J. 
 
2012 
 
Storbritannien 
 
 
 

UK Breastfeeding 
Help support: An 
investigation of 
influences upon 
satisfaction. 

Att identifiera orsaker 
som var 
betydelsefulla i 
samband med 
positiva upplevelser 
av amningsstöd via 
stödlinjer.  

Design 
Mixad metod. Kvalitativ- samt 
kvantitativ studie.   
 
Urval 
Mödrar.   
 
Datainsamling 
Intervjuer samt modeller som var 
anpassade att ta fram variabler som 
kunde beskriva de positiva 
upplevelserna av amningsstödet via 
stödlinjer.   
 
Analys 
Statistisk analysmetod av den 
kvantitativa datan samt beskrivande 
analytisk metod av kvalitativa data.  

908 
(-) 

Mödrarna som ringde till stödlinjen 
kände sig nöjda med det stöd de fick. 
Detta berodde på att varje kvinna fick 
den tid som krävdes för att samtala 
om amningsstöd.  
 
Kvinnorna kände sig mindre 
stressade, fick mer självförtroende 
och blev lättade över att deras 
amningsproblem löstes vid kontakten 
med stödlinjen.  
 
 
(Stödlinjerna bedrivs både av hälso- 
och sjukvården och 
frivilligorganisationer och bemannas av 
volontärer.) 
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