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Abstrakt 
Bakgrund: Det råder en stark amningstradition i Sverige där över 90 
procent av nyblivna mammor väljer att amma sina barn. Dock kantas 
ibland amningen av problem som kan tendera till att mammor får 
negativa känslor kring sig själv som mamma samt amningen i sig. Att 
amma är frivilligt men bör stöttas och uppmuntras av 
hälsovårdspersonal genomgående i vårdkedjan, från graviditet tills att 
mamman väljer av olika faktorer att sluta amma och är tillfreds med 
beslutet. Syftet med denna studie var att belysa behov av stöd och 
information vid amning. Metoden som användes var en systematisk 
litteraturstudie. Nio kvalitativa och nio kvantitativa studier 
inkluderades efter granskning och kvalitetsbedömning. Resultatet 
presenteras under två kategorier: upplevelse av stöd samt upplevelse av 
information. Studien visade att mammor upplevde att stöd från såväl 
hälsovårdspersonal som närstående och i grupp var viktigt för att 
främja amning. Det visade även att mammor upplevde att information, 
både muntlig och praktisk, var positivt. Dock kunde en motstridig och 
felaktig information ha negativ påverkan på amning då mammor 
tenderade till att sluta amma. Slutsatsen blev att med en god relation 
samt lyhördhet kunde hälsovårdspersonal genom information samt 
stöd, medverka till en hög amningsfrekvens med nöjda mammor som 
haft en positiv amningsupplevelse.  
 
Nyckelord: Amning, hälsovårdspersonal, information, stöd, 
systematisk litteraturstudie. 
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Abstract in English 
Background: There is a strong tradition for breastfeeding in Sweden, 
where over 90 percent of the mothers choose to breastfeed their babies. 
However, sometimes the breastfeeding is lined with problems that 
tended the mothers having negative feelings about herself as a mother 
and also about breastfeeding itself. To breastfeed is optional  but it 
should be supported and encouraged by healthcare professionals 
throughout the whole care system,  from the pregnancy until the 
mother of different reasons chooses to stop breastfeeding and is 
satisfied with the decision. The purpose of this study was to 
illuminate the need of support and information while breastfeeding. 
The method used was a systematic literature study. A total of eighteen 
articles, nine of each qualitative and quantitative studies were included 
after they been persuaded and quality classified. The results were 
presented under two categories: experience of support and experience 
of information. The study showed that mothers felt that support from 
both health professionals as well as from relatives and in group settings 
were important to promote breastfeeding. It also showed that mothers 
felt that information, both verbally and practically was positive. 
However, conflicting and wrong information could have a negative 
impact on breastfeeding since mothers tended to stop breastfeeding. 
The conclusion was that with a good relationship and perceptivity the 
healthcare professionals could with information and support, 
contribute to a higher rate of breastfeeding with pleased mothers who 
had a positive breastfeeding experience. 
 

.  
 
Keywords: Breastfeeding, health care professionals, information, 
support, systematic literature study. 
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Inledning: 

Att man efter förlossningen kan ge sitt barn det bästa med hjälp av sin 

egen kropp, där barnet får ligga hud mot hud tätt mot sin mamma, gör 

övergången från mammans mage mjuk och främjar amningen. Vid 

amning ges barnet allt det behöver i form av näring, infektionsskydd, 

närhet, trygghet och tröst (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009, s. 7, 

27). Amning är mer än bara näring, det påverkar även mamman 

känslomässigt. Vid problem med amning kan det resultera i 

känslomässiga konsekvenser för den nyblivna mamman då hon kan se 

sig som en dålig mamma, misslyckad och otillräcklig (Henderson & 

Redshaw, 2010). Amningen kan upplevas som ett krav och samtidigt 

verka så hopplös och komplicerad att det krävs ett ganska gott 

självförtroende för att inte ge upp när det uppkommer svårigheter 

(Kylberg et al, 2009, s. 31). Redan tiden efter förlossningen visar det 

nyfödda barnet att det önskar amma då den ganska omgående börjar 

söka sig till bröstet. Amningen har dels en lugnande effekt på både 

barnet och mamman och dels så grundlägger det även för en god och 

tidig mamma-barn anknytning (Dabrowski, 2007; Matthiesen, Ransjö-

Arvidson, Nissen & Uvnäs-Moberg, 2001). 

 

”barnet vaknar, vänder på huvudet, öppnar ögonen,                              
söker ögonkontakt, öppnar munnen, slickar och för händerna till 

munnen” 

(Kylberg et al, 2009, s. 28). 
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Bakgrund: 

Amningsfrekvensen hos mammorna i Sverige har pendlat upp och ner 

genom åren. I mitten av 1930-talet sjönk frekvensen i samband med 

strikta amningsscheman som resulterade i att barnen ammades vid för 

få tillfällen för att barnen skulle få tillräckligt med näring varpå 

amningen blev krånglig och svår. Inte förrän i början på 1970-talet då 

det växte fram en stark attitydförändring i samhället som framhävde 

amningens sociala och medicinska värde skedde det en kraftig 

uppgång av amningsfrekvensen som varade fram till mitten av 1980-

talet. Efter en kort nedgång steg amningsfrekvensen åter i början av 

1990-talet då man på initiativ av UNICEF började med 

amningsstödjande åtgärder i form av "Amningsvänliga sjukhus" och 

som även omfattade mödra– och barnhälsovården. Detta skulle vara en 

kvalitetssäkring genom hela vårdkedjan för arbetet med att etablera och 

stödja kvinnor i att amma. Internationellt sett så är amningsfrekvensen i 

Sverige hög, över 90 procent av mammorna väljer att amma. Vid sex 

månaders ålder ammar nästan 63 procent helt eller delvis. 

Amningsfrekvensen har dock minskat lite på senare år 

(Socialstyrelsen, 2012, s. 12). Efter en sammanställning av 

forskningsresultat rekommenderar WHO enbart bröstmjölk för barn upp 

till sex månader då det är barnets bästa näring under den första tiden. 

Därefter bör bröstmjölken utgöra en del av kosten upp till ett år och gärna 

ända upp till två år. Amningens och bröstmjölkens positiva egenskaper för 

barnet och mamman gör den ojämförbar med något annat uppfödningssätt 

(Kramer & Kakuma, 2012). 

 

Enligt Livsmedelsverket (2013) så önskar de allra flesta kvinnor amma 

sitt barn och för de flesta uppstår det inga problem med amningen. För 

andra kan dock komplikationer med amningen uppstå och för dessa 

kvinnor behövs stöd med praktiska och individuellt anpassade råd. 

Tips, råd och stöd skall vara anpassad efter varje familjs situation. Det 

är viktigt att mamman får prata igenom sina upplevda problem med 

amningen och där kan professionell hälsovårdspersonal underlätta för 
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att främja en god amning. Väljer dock kvinnan att inte amma ska hon 

respekteras för det likväl att vissa kvinnor väljer att amma i flera år (s. 

7). Enligt studier finns flera faktorer som påverkar kvinnans val när det 

gäller amning. Dessa faktorer kan vara sociala, kulturella, ekonomiska 

och psykologiska (Swanson & Power, 2005). Amning kan ofta vara en 

svårare uppgift för mamman än vad hon i början har föreställt sig. 

Mammor tenderar att inte alltid vara förberedda på den utmaning som 

amning kan innebära. De har en vision om att amningen ska fungera från 

första början och kan därför bli både förvånade och besvikna om 

amningen inte fungerar som de först föreställt sig. Som mest sårbar är 

mamman under den första tiden när amningen ska etableras. Många 

mammor känner sig osäkra efter barnets födelse och behöver både stöd 

och kunskap för att amningen ska etableras och fungera (Palmér, 

Carlsson, Mollberg & Nyström, 2010). 

 
BVC-sjuksköterskan ska följa Socialstyrelsens föreskrifter gällande 

spädbarnsuppfödning samt gällande att främja amning. Enligt §5 i 

dessa föreskrifter ska mamman erhålla information gällande 

amningens fördelar gentemot modersmjölkersättning; näringsbehovet 

hos de ammande mammorna; de negativa effekterna på amningen som 

blir vid ett samtida användning av modersmjölkersättning samt 

svårigheterna som blir att övergå till amning efter att ha introducerat 

ersättningen till barnet (SOSFS 2008:33). Omvårdnadsteoretikern 

Virginia Henderson beskriver (enligt Jahren-Kristoffersen, 1998, s. 

355-358) sjuksköterskans roll som bland annat den assisterande och 

stödjande vid åtgärder som bidrar till hälsa. Omvårdnaden bör vara 

individanpassad och sjuksköterskan ska ta reda på hur den enskilde 

patienten upplever sina behov och hur de bäst ska tillgodoses. 

Sjuksköterskan ska hjälpa eller assistera patienten i situationer som de 

normalt hade utfört på egen hand om de hade haft tillräckliga resurser. 

Omvårdnadsfunktionen varierar inom olika kulturer samt även inom 

samma land och därför kan sjuksköterskans roll se olika ut varför det 

är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för den enskilda patientens 

livsvärld. Patienten ska även vara en aktiv och ansvarsfull deltagare i 
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sin egen omvårdnad genom att uttrycka sina behov och samarbeta med 

vårdpersonal.  

 

Ett gott samarbete mellan mödrahälsovården, BB och barnhälsovården 

är viktigt vid uppbyggande av en enhetlig amningsrådgivning i alla led 

kring barnets födelse. Amningen är en viktig folkhälsofråga och 

kunskap om amning är nödvändigt att ständigt hålla vid liv så länge 

amning inte är en självklar del av vår kultur (Kylberg et al, 2009, s. 7, 

176). 

 

I en framtida profession som distriktssköterska inom barnhälsovården 

är det av stor vikt att ha aktuell utbildning i amning, amningsråd och 

amningsteknik för att kunna ge bra information och stöd till nyblivna 

mammor under hela deras amningsperiod. Hela hälsovårdsteamet bör 

ge samma stöd, råd och information kring amning för att mammorna 

skall känna sig trygga. Mammor skall få kontinuerligt stöd och lika 

information oberoende vem dom träffar och detta ställer höga krav på 

hälsovårdspersonalen som möter mammornas unika situationer som 

nyblivna mödrar.  

 

Syfte: 

Att belysa behovet av stöd och information vid amning. 

 

Metod: 

För att få svar på syftet med denna studie har det genomförts en 

systematisk litteraturstudie. Vid utförande av en systematisk 

litteraturstudie, bearbetas de vetenskapliga artiklarna samt 

klassificeras. Vid sökning av dessa typer av studier ska sökningen 

innehålla klart formulerade frågeställningar, kriterier och metoder. I en 

litteraturstudie går man systematisk igenom datainsamlingen och 

granskar metodiskt samt bedömer kvalitén av data i relation till syftet 

med studien. Svaga studier ska ha uteslutits. Endast primärkällor ska 

användas, sekundärkällor eller review-artiklar kan användas i 
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bakgrund och i diskussionsdelen, men dessa ska inte ingå i resultatet 

(jmf. Forsberg & Wengström, 2008, s. 34-35). 

 

Litteratursökning: 

Litteratursökning pågick under september 2013. Vi sökte efter tidigare 

forskning i databaserna PubMed samt Cinahl. Det gjordes även 

manuella sökningar i de båda databaserna via related articles, links och 

författare. Vid sökningarna användes MeSH-termerna breastfeeding, 

child health services, health professionals, information, promotion, 

support och Sweden. För att få fram aktuell information kring amning 

valdes begränsning vid sökning till fem respektive tio år. Genom att 

först läsa titeln kunde vi exkludera några artiklar direkt då de inte 

matchade vårt syfte. Vidare lästes abstrakten för att se om det svarade 

mot vårt syfte samt efterföljande fulltext och detta utmynnade i att 42 

artiklar skrevs ut för vidare granskning. 

 

För att få en klar fokusering av litteratursökningen och för att få fram 

ett antal relevanta studier som är hanterbar för granskning, används 

inklusionskriterier och exklusionskriterier. Kriterierna kan bestå av 

exempelvis specifika tidsramar, tidskrifter och språk (Willman & 

Stoltz, 2002, s. 65). 

 

Inklusionskriterier: 

Artiklarna som inkluderas i studien ska vara publicerad i en 

vetenskaplig tidsskrift. De ska vara en förstahandskälla och skrivna på 

engelska. Artiklarna ska innefatta vuxna, vara publicerad tidigast år 

2003, vara etiskt granskade samt att de ska överensstämma med syftet. 

 

Exklusionskriterier: 

Studierna exkluderades om de inte svarade mot vårt syfte, var äldre än 

tio år, var skrivna på ett annat språk än engelska. 

 

Etiska aspekter: 
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Vid genomförande av litteraturstudier bör urval och presentation av 

forskningsresultatet vara etiskt övervägda (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 77). Vid vetenskaplig forskning där människor deltar är det 

enligt Polit och Beck (2012) viktigt att visa omsorg och vara etisk 

gentemot deltagarna i studien. Deltagarna bör skyddas med hänsyn och 

med att följa etiska riktlinjer såsom att göra gott och inte skada, ha 

respekt för mänsklig värdighet samt att deltagaren har rätt att få delta 

anonymt i studien (s. 150, 153). Utifrån detta samt kriterier ur lagen 

2003:460 om respekten för människovärdet anses etisk granskning 

vara ett inklusionskriterie i de valda artiklarna för studien (SFS, 2003). 

 

Urval: 

Databassökningarna genererade i ett stort antal referenser. Det första 

steget vid urvalet genomfördes som preliminär bedömning av titlar och 

genomläsning av abstrakt. Flera studier återkom vid de olika 

databassökningarna. Antalet valda artiklar i första urvalet blev 42 

stycken. För vidare urval gjordes en granskning av de vetenskapliga 

artiklarna. Granskningen utfördes genom triangulation, det vill säga att 

författarna oberoende av varandra värderade datamaterialet ur olika 

perspektiv. Denna metod minskar risk för fördomsfulla och ensidiga 

beslut samt feltolkningar av innehållet då man tolkar texten själv och 

inte tillsammans (Polit & Beck, 2012, s. 592-593). Därefter 

diskuterades granskningsresultatet och ett andra urval gjordes. Vid 

detta andra urval exkluderades 23 artiklar. Sökförfarandet visas i 

bilaga 1. Det slutliga urvalet bestod av nio kvalitativa studier samt nio 

kvantitativa studier med kvalitativa variabler som bedömdes lämpliga 

till att besvara syftet. De valda artiklarna granskades gemensamt och 

kvalitetsbedömdes efter Hellzén, Johansson och Pejlerts (1999) 

granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa studier (Se bilaga 2). 

Kvalitén på samtliga vetenskapliga artiklar som granskades bedömdes 

utifrån en tregradig skala, hög (I), medel (II) och låg(III) (s.39). (Se 

bilaga 3). Endast studier med hög och medel hög kvalitet inkluderades 

i studien. De inkluderade studierna redovisas i tabellform i bilaga 4. 
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Analys: 

Inspirerad av Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av manifest 

innehållsanalys har vi läst och begrundat de vetenskapliga artiklarna som 

tagits ut för fortsatt granskning för att få ut meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna lästes igenom och sorterades under sex 

underkategorier som sedan ledde fram till två huvudkategorier. 

 
 
Resultat: 

De artiklar som inkluderats i resultatet är studier genomförda i Sverige, 

Australien, Canada, England, Skottland och USA. I resultatdelen 

kommer yrkeskategorier som barnmorska, hälsopersonal, personal, 

sjuksköterska, samt sjukvårdspersonal att gå under samlingsnamnet 

hälsovårdspersonal. 

 

Analysen resulterade i två kategorier med sex underkategorier (se 

tabell 1) som presenteras nedan. 

 

Tabell: 1. Översikt över kategorier (n=2) och underkategorier (n=6). 

Kategori  Underkategori 

 

Upplevelse av stöd Stöd från hälsovårdspersonal 

Stöd från närstående 

Stöd i grupp 

 

Upplevelse av information Muntlig information 

Praktisk information 

Motstridig och felaktig information 

 

 

 
 

 
 
Upplevelse av stöd 
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Denna kategori innehåller tre underkategorier; Stöd från 

hälsovårdspersonal; Stöd från närstående; Stöd i grupp. Kategorin 

beskriver vikten av stöd till mammorna från sin omgivning för att 

främja amningen. 

 

Stöd från hälsovårdspersonal 

I denna underkategori framkommer att hälsovårdspersonal ska arbeta 

för att utveckla ett bra och individuellt amningsstöd till mamman. 

Många mammor kände att det är svårare att amma än de hade förväntat 

sig. De upplevde dock att det professionella stöd, uppmuntran samt 

beröm de fick i sin amning ökade deras självförtroende (Bäckström, 

Herfelt-Wahn & Ekström, 2010; Sheenan, Schmied & Barclay, 2009). 

Mammor önskade att hälsovårdspersonalen hjälpte dem att komma 

över de hinder de upplevde att de kunde stöta på i sin amning.  För att 

upprätthålla sitt självförtroende kring sin amning var det viktigt att 

hälsovårdspersonalen fanns till hands och var lätt att nå om mammorna 

behövde hjälp och stöd. Många kvinnor beskrev att saknaden av 

professionellt stöd gjorde att de slutade amma (Ruowei, Fein, Jiun & 

Grummer-Strawn, 2008; Sheenan et al, 2009). 

 
Mammorna uttryckte att kontinuitet och regelbunden uppföljning i 

amningsstöd var viktigt samt att få ett bra förtroende och en god 

relation till hälsovårdspersonalen då detta har en positiv inverkan på 

amningen (Bäckström et al, 2010; Ekström, Widström, & Nissen, 

2003). För mammor som hade problem att amma var det även av stor 

betydelse hur hälsovårdspersonal gav råd och stöd om amning, deras 

kunskap om samtalsteknik och att de hade en vårdande attityd med ett 

etiskt förhållningssätt gentemot mamman (Hauk, Graham-Smith, 

McInerney & Kay, 2010). Några ansåg att de hade önskat mer stöd och 

inte bli lämnade ensamma då barnet lagts till rätta vid bröstet. Kritik 

riktades mot hälsovårdspersonalen då de gav otillräckligt stöd till 

mamman de efterföljande amningarna (Condon, Rhodes, Warren, 

Withall & Trapp, 2012). 
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Stöd från närstående 

Denna underkategori beskriver studier kring de närståendes inverkan 

på amningen. Nyblivna mammor som fick positivt stöd och aktiv hjälp 

att lägga barnet rätt till bröstet från sin partner fick bättre 

självförtroende som var positivt för bröstmjölkproduktionen och de 

fick även bättre amningseffektivitet (Mannion, Hobbs, McDonald & 

Tough, 2013). När pappan/partnern stöder mamman, fungerade 

amningen bättre (Flacking, Dykes & Ewald, 2010; Ekström et al, 2003; 

Persson, Fridlund, Kvist & Dykes, 2010). Hälsovårdspersonal ska 

bjuda in partners till att bli aktiva och upplyftande stödfunktioner till 

mamman då det visat sig vara värdefullt för mammorna (Mannion et 

al, 2013). Papporna å sin sida uttryckte önskemål om att få mer 

information om amningens fördelar för barnet och även mer praktisk 

information av att stötta sin partner i amningen (Sheriff & Hall, 2011).  

 

Stöd ifrån mammans vänner och släktingar och hälsovårdspersonal 

upplevdes vara lika viktiga efter förlossningen för att mamman skulle 

lyckas med sin amning. De närståendes erfarenheter av amning har 

visat sig ha betydelse för hur länge mamman ammar sitt barn då de tog 

efter varandra (Ekström et al, 2003). Nyblivna mammors känsla av 

säkerhet efter att barnet var fött berodde mycket på hur mamman och 

barnet mådde efter förlossningen och på det stöd de fick av 

hälsovårdspersonal, familj och vänner (Persson et al, 2010). 

 

Stöd i grupp 

Denna underkategori beskriver hur stödverksamhet i gruppversion kan 

påverka amningen positivt då mammor träffas, får information om 

amningens fördelar, utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Detta 

gav större förståelse för det nyfödda barnet och föräldraskapet samt 

främjade nätverket föräldrarna emellan. Genom stöd och utbildning 

kände mammorna i gruppen även ett lugn att kunna vila och att njuta 

av amningstunderna med barnet (Ekström & Nissen, 2006). Genom att 

nyblivna mödrar fick stöd i amning via grupper av professionell 

hälsovårdspersonal ökade amningsfrekvensen (Olson, Haider, Vangjel, 
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Bolton & Gold, 2008; Hoddinott, Lee & Pill, 2006). Det var viktigt att 

satsa på stödgrupper i amning då det gav hälsa hos både barn och 

mamman. Att bedriva information/rådgivning i gruppform blev 

dessutom kostnadseffektivt för samhället i längden (Olson et al, 2008). 

 

Upplevelse av information 

Denna kategori innehåller tre underkategorier; Muntlig information; 

Praktisk information; Motstridig och felaktig information. Kategorin 

beskriver hur mammor upplever den information och de råd dem får 

kring amning. 

 

Muntlig information 

Denna underkategori beskriver vikten av att ha en dialog och 

muntligen få information kring amning samt att kunna ringa och få råd 

om det behövs. Information om amning borde ges till mammorna 

under alla stadier av graviditeten, under hela tiden på BB samt under 

tiden för hemgång för att förstå vikten av att amma. Personal inom 

sjukvården skulle erbjuda mamman de resurser som krävdes för att hon 

skulle nå sina mål med amningen (Cross-Barnet, Augustyn, Gross, 

Resnik & Paige, 2012). Mammor beskrev att upplevelsen av att bli 

sedd som individ samt att få rätt information om sin situation var 

viktiga faktorer till att känna att de hade kontroll över sin nya 

livssituation. Att ha någon att ställa frågor till och få amningshjälp och 

support för att veta att amningen fungerade som den skulle (Persson et 

al, 2010). Mammor önskade att fokus under den första tiden efter 

förlossningen och efter utskrivning från sjukhuset, borde ligga på 

rådgivning till mamman kring mjölkproduktionen och barnets 

näringsintag (Li, Fein, Chen & Grummer-Strawn, 2008).  

 

Praktisk information 

Denna underkategori visar hur mammor upplever den praktiska 

informationen de fått av hälsovårdspersonalen. Mammor tyckte det 

kändes bekymmersamt när hälsovårdspersonal varken hade tid eller 

kunskaper till att ge praktisk hjälp vid amning. Mammors uppfattning 
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kring de råd de fick påverkades av hälsovårdspersonalens beteende när 

de skulle hjälpa mammorna med amningen, bland annat då de 

assisterade mamman rent praktiskt med amningen. 

Hälsovårdspersonalen kunde helt ta över och inte involvera mammorna 

vilket ledde till att mammorna upplevde råden som motstridiga och det 

påverkade självkänslan negativt. Genom att hälsovårdspersonal tog 

över vid amningsproblem gjorde att mamman inte blev delaktig i 

beslut vilket gjorde att det uppstod konflikter mellan mamman och 

hälsovårdspersonal. Vissa hade en upplevelse av att det var enklast för 

hälsovårdspersonalen att göra det själv (Hauk et al, 2010). Flera 

mammor uppgav att de mest hjälpfulla råden var när någon visade hur 

man praktiskt skulle lägga barnet till bröstet. Mammor värdesatte även 

information som syftade till att undvika såriga bröstvårtor samt råd om 

hur man handmjölkade (Graffy & Taylor, 2005). 

 

Motstridig och felaktig information 

Denna underkategori beskriver hur mammor upplever information som 

går isär samt upplevs som felaktig och hur detta kan påverka 

amningen. Många upplevde att de fick motsägande och motstridiga råd 

om amning av olika hälsovårdspersonalgrupper, vilket var förvirrande 

(Persson et al, 2010). Motstridiga råd och råd som inte överensstämde 

med mammornas egna referenser och erfarenheter, uppfattades som 

minst hjälpsamma och frustrerande. De motstridiga råd som skapade 

mest förvirring kunde vara: hur länge och ofta man borde amma, när 

man borde byta sida, om man borde använda amningsnapp eller om 

flaskmatning kunde förstöra för amningen (Graffy & Taylor, 2005). 

Mammor upplevde att varje hälsovårdspersonal som jobbade på ett 

skift gav 100 olika råd om amning samtidigt som de avrådde visa 

amningsråd som de fått av tidigare sjukvårdspersonal. Mammorna 

upplevde att de gav motstridiga amningsråd (Hauk et al, 2010). Vissa 

förstagångsfödande kvinnor upplevde att hälsovårdspersonalen var 

okunniga i amningsfrågor och saknade kunskap i hur man ger rätt stöd, 

tips och råd vid amning. Specifika råd saknades vid amning efter en 

bröstoperation, kejsarsnitt eller när ett barn var underviktigt. 
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Opassande support i form av för mycket fokus på att övervaka 

mammans amning samt avsaknad av respekt för mammans egna beslut 

rörande amning, medförde känslor av press och skuld hos de mammor 

som måste använda tillägg till barnet (Rudman & Waldenström, 2007). 

Missförstådd eller feltolkad information och stöd från 

hälsovårdspersonalen kunde vara förödande för mammans 

mottaglighet och självförtroende. Positiva erfarenheter av amning var 

en kombination av mammans mottaglighet och färdigheter både i 

amningssituationen och i barnets förmåga att knyta an till mamman. 

När mamman lärde känna sitt barn och dess kommunikationssamspel 

så kom förståelsen för hur betydelsefull mamman var i samspelet med 

barnet för en lyckad amningsstund (Wojnar, 2004). Mammor upplevde 

även effekten av att inte få information om amning på ett för dem, 

realistiskt och ärligt sätt och att de kände det som att det var deras fel 

att amningen inte fungerade tillfredsställande (Sheenan et al, 2009).  

Hälsovårdspersonalens stöd och råd om amning krävde att de var 

uppdaterade i de senaste rönen kring amning och hade kunskaperna om 

amningsstöd samt amningsprocessen. De borde även ha en förståelse 

för hur det nyfödda barnet fungerade och integrerade med mamman 

och hur man stöttade och uppmuntrade mammor att ta emot 

information och stöd (Wojnar, 2004). 

 

Diskussion: 

Metoddiskussion:  

Utifrån studiens syfte som var att belysa behovet av stöd och 

information vid amning, valdes en systematisk litteraturstudie. För att 

hitta relevanta artiklar och undvika en allt för tidig mättnad av 

sökorden är sökningarna gjorda i två olika databaser; PubMed och 

Cinahl (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34-35, 61). För att få färsk 

data tänkte vi begränsa sökningarna till studier som inte var äldre än 

fem år, men då det gav för få träffar valde vi att utöka begränsningen 

till tio år. Planen var även att begränsa sökningarna till enbart svenska 

studier, men då detta gav för få träffar tog vi bort den begränsningen 
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och utökade därmed antalet studier som kunde svara på vårt syfte. 

Möjligen kan man inte direkt dra paralleller till amning i Sverige på 

grund av ländernas skillnader i hälso- och sjukvården samt olika 

kulturella skillnader där amningsfrekvensen skilde sig mellan länderna.  

Inkluderade artiklar redovisade studier genomförda förutom i Sverige, 

Australien, Canada, England, Skottland och USA. Vi upplevde att 

resultaten liknade varandra i många avseenden oavsett land och 

inkluderades därför i arbetet.  

Inkluderade artiklar i denna studie var av både kvalitativ samt 

kvantitativ metod, men detta ansågs inte försvåra jämförelsen mellan 

artiklarna. Artiklarna med kvantitativ metod innehöll kvalitativa 

variabler i form av frågor kring upplevelser och känslor.  

 

Vid granskning av artiklarna utgick vi från Polit och Becks (2012) 

beskrivning av triangulation där vi var för sig värderade samma 

material (s. 592-593). Hade vi valt att endast en av oss skulle värdera 

artiklarna hade risken för feltolkningar varit större.  

 

Vi vill här även poängtera att vi som författare på grund av begränsade 

kunskaper i det engelska språket samt vår förförståelse kring ämnet 

amning kan ha påverkat resultatet i form av feltolkning samt att vi i 

sökförfarandet kan ha gått miste om relevant material (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 61). Kategorierna urskilde sig ganska markant på 

en gång, dock kunde vissa gå in lite i varandra, men det uppkom ändå 

inga svårigheter med att placera artiklarna under rätt kategori.  

 

Resultatdiskussion:   

Eftersträvan med denna litteraturstudie var att belysa behovet av stöd 

och information vid amning. Ett syfte som vi anser oss ha uppnått. 

Efter att ha sammanställt 18 vetenskapliga artiklar har vi kommit fram 

till att de allra flesta mammor upplevde att det var positivt med stöd 

och information kring amning för att undvika att problem uppstår. Stöd 

behövdes från såväl hälsovårdspersonal som från närstående och 

vilken form av stöd som önskades var individuellt, likt 
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Livsmedelsverket (2013) belyste i sin handledningsguide till 

barnhälsovården på s. 7. Man bör vid stöttning och då man ger 

information utgå från att varje mamma känner sitt barn bäst. 

Amningsstödet kunde vi se i resultatet var mer än bara att ge 

information och lägga barnet vid bröstet, det innehöll även en relation 

och dialog mellan mamma, närstående samt hälsovårdspersonal. Denna 

dialog underlättar enligt Grassley och Nelms (2008) en effektiv 

amning, förståelse och självtillit hos mamman vilket gör att mamman 

stärks och blir expert på att amma sitt barn. Att uppmuntra mammans 

eget engagemang för beslutstagande i amningen leder också till att 

mamman får ökat självförtroende (Demirtas, 2012). 

I studien framkom hur viktigt det var att råden var individuellt 

anpassade till varje familj då problem med amningen såg så olika ut. 

Idenstedt (2012) beskriver att BVC-sjuksköterskan kan bli en mycket 

viktig person för familjen då de tillsammans har en lång och 

regelbunden kontakt via besök på barnavårdscentralen vilket ger BVC-

sjuksköterskan goda möjligheter att stödja och uppmuntra den 

nyblivna mamman att amma. Sjuksköterskan ska inte generalisera sina 

råd utan istället vara bekräftande och ödmjuk. BVC-sjuksköterskans 

roll är att hjälpa mammor till att upprätthålla amningen och senare att 

avrunda den. Det vill säga att stötta och följa upp amningen. För 

mammor i resultatet var det viktigt att hälsovårdspersonalen 

respekterade deras beslut att amma eller inte och önskade inte känna 

skuld eller press för sina val. Mammor beskriver hur viktigt det är att 

som nybliven mamma veta att man kan lita på att hälsovårdspersonalen 

finns till hands hela tiden när hon är i behov av hjälp och råd (Baker, 

Choi, Henshaw & Tree, 2005; Graffy & Taylor, 2005; Schmied, 

Beake, Sheehan, MCCourt & Dykes, 2011).  

Det framkom i resultatet att hälsovårdspersonalens uppgift är att 

förmedla kunskap om amningens villkor och ge stöd i kvinnans val.  

Via stödet från hälsovårdspersonalen ökades självkompetensen hos 

mammorna så att hon visste vad hon skulle göra för att kunna fortsätta 

amma (Mauri, Zobbi & Zannini, 2011).  Det var viktigt att 

hälsovårdspersonal var lyhörda och respekterade kvinnans egna beslut 
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och tankar och uppmuntra till egenvård. Definition av egenvård är 

enligt Orem (1991) utförande av sådana aktiviteter som individen själv 

tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, 

hälsa och välbefinnande. 

 

Pappor i en studie uttryckte en önskan om att även de skulle få 

information om amning för att kunna stötta sin partner. I övrigt var 

studierna fokuserade på mammans upplevelse. Det fanns mammor i 

studien som upplevde att stödet, informationen och attityden till deras 

partner brast genom hela vårdkedjan (Persson et al, 2010). Och med 

tanke på att det i studien framkom hur viktigt närståendestödet är för 

mamman är denna nonchalering av papporna olycklig. Dock är detta 

inte generaliserbart till alla pappor då studiens syfte inte var att 

undersöka pappors upplevelse varpå få studier framkom som pekade 

på missnöje hos papporna.  

Mammor i studien lyfter fram att stöd och bra information kring 

amningen främjade för en god amning, men de efterfrågade även 

regelbunden uppföljning under sin amning. Det gjorde att mammor 

fick bra självförtroende då de kände sig sedda men även att de var 

lugna i att de hade någon att rådfråga och som var lätt att komma i 

kontakt med. Skulle däremot informationen inte vara samstämmig och 

hälsovårdspersonalen inte var uppdaterad kring de senaste rönen om 

amning, kunde detta istället bidra till att mammor slutade att amma då 

de kände sig osäkra och förvirrad.  

Amningsfrekvensen såg man steg då mammor upplevde sig bli tilltalad 

på ett sådant sätt att de kunde förstå samt respektfullt bli behandlade 

som individer. Mammor som upplevt likvärdiga mål, praktisk hjälp, 

aktivt stöd samt uppmuntran tenderade till att vara mer benägna att 

amma (Henderson & Redshaw, 2010).  

 

 Motstridig och felaktig information upplevdes enligt resultatet som 

frustrerande och hade en negativ inverkan på amningen. Informationen 

upplevdes olika från både hälsovårdspersonal som från närstående där 

egna erfarenheter låg bakom råden. Hos hälsovårdspersonalen ansågs 
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bristande utbildning och kunskaper ligga bakom de förvirrande råden. 

De motstridiga råden visade sig påverka självkänslan hos ammande 

mammor varpå de tenderade att sluta amma i förtid. Stor vikt bör 

därför läggas på arbetsplatsen för att hälsovårdspersonal som jobbar 

med amning och amningsfrågor skall ge information och råd så 

likvärdiga som möjligt. Arbetsplatsen bör ha nedskrivna 

amningsriktlinjer som samtliga hälsovårdspersonal kan följa för att ge 

en trygg och säker ammande mamma som får lika råd och stöd vilken 

hälsovårdspersonal hon än träffar.  

 Hälsovårdspersonal som arbetar integrerat i grupp upplevs ge det bästa 

stödet (Mauri et al. (2011). 

 

Att ge information redan till gravida för att förebygga och förbereda 

för svårigheterna som många upplever framkom vara viktigt. Det var 

också viktigt att hälsovårdspersonal som möter ammande kvinnor; 

framförallt mödravården, förlossningen, barnklinikerna och 

barnavårdscentralerna hade aktuell amningskunskap och en gemensam 

grundläggande insikt för att undvika att ge motstridiga råd och ha 

individuella åsikter grundade på egna erfarenheter.  

Virginia Henderson beskrev i sin omvårdnadsteori (enligt Jahren-

Kristoffersen, 1998, s. 355-358) hur omvårdnadsfunktionerna för 

sjuksköterskor i olika länder var olika och att sjuksköterskans roll 

därav kan se olika ut I resultatet i denna studie är ”hälsovårdspersonal” 

genomgående använt som ett samlingsnamn. Under detta 

samlingsnamn går barnmorska, hälsopersonal, personal, sjuksköterska, 

samt sjukvårdspersonal. Anledningen till detta var att hälso- och 

sjukvården såg olika ut mellan olika länder varav studier hade olika 

yrkeskategorier som utförde samma typ av arbete gällande amning. 

Dock syftade studierna till att stötta och informera mammor kring 

amning. Att använda sig av ett samlingsnamn är menat att underlätta 

för läsaren och bringa fram budskapet utan att skapa förvirring av de 

olika yrkeskategorierna. 
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I resultatet har vi valt att lyfta fram ”stöd i grupp” som en 

underkategori. Denna skiljer sig lite från de två övriga 

underkategorierna då den beskriver en variant av stöd som ges, den 

kan ju även ges på andra sätt, till exempel individuellt, men mammor 

belyste i flera studier denna typ av stöd som mycket positivt för att 

stärka sitt självförtroende gällande amning. Det upplevdes värdefullt 

att få träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter vilket 

enligt studier gav goda resultat (Ekström & Nissen, 2006; Olson et al, 

2008; Hoddinott et al, 2006). Underkategorin är tänkt till att 

komplettera de andra två underkategorierna och visar på en form av 

stöd som ger god hälsa hos mamma och barn samtidigt som den 

främjar nätverket, främjar förståelsen för sitt nyfödda barn, främjar den 

psykiska hälsan och därigenom främjas amningsfrekvensen. Att denna 

form av stöd även är kostnadseffektiv för samhället är en bonus.  

 

De vetenskapliga artiklarna inkluderade i studien påvisar en stor 

skillnad gällande amningsfrekvensen mellan olika länder, vilket inte 

finns presenterat i denna studie. Dock visar siffrorna i bakgrunden där 

amningsfrekvensen finns beskriven att det råder en stark 

amningskultur i Sverige (90%). Vi kan se som slutsatsen av detta att 

hälsovårdspersonalen i Sverige ändå lyckats bra med att ge stöd och 

information till ammande mammor. Våra förhoppningar med denna 

systematiska litteraturstudie var ändå att kunna belysa mammors behov 

av amningsstöd och information samt mer specifikt vilket stöd och 

information de enligt studier önskade. Denna information ska BVC-

sjuksköterskor kunna dra nytta av och tänka på vid sitt arbete med 

ammande mammor. 

 
Slutsats: 

För att mammorna ska uppleva en positiv tid med amning samt amma 

under en längre tid, vilket gynnar barnet, så är information samt stöd 

från såväl professionell hälsovårdspersonal som från närstående i 

mammans omgivning viktiga. Mammors intention är oftast att amma 

sitt barn, men problem kan uppkomma efter vägen och därför bör 
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amningen kontinuerligt följas upp för att kunna stötta och komma 

vidare om problem uppstår. Viktigt är att skapa en god relation till 

mammorna så att de känner sig bekväm med att kunna prata om sina 

problem och att som professionell vårdpersonal vara lyhörd och lyssna 

på mammorna. Något som skulle undvika förvirring och främja 

amning vore om all hälsovårdspersonal utgick från samma riktlinjer 

gällande de amningsråd man ger. 

 
 
Som förslag till framtida forskning vore att följa utvecklingen i Sverige 

gällande jämställdhet och påverkan på amningen. Idag är det de 

välutbildade kvinnorna som ammar mest, samtidigt pågår en debatt om 

hur vi ska skapa ett jämlikt föräldraskap i Sverige. Kvinnans 

arbetssituation ser annorlunda ut och även där pågår debatt om 

jämlikhet i arbetslivet (Kylberg et al, 2009). Så ett problem värt att 

följa i Sverige idag är att det kan förekomma att pappor ur ett 

jämställdhetsperspektiv kräver att få vara mer delaktiga genom att 

flaskmata barnet. Det blir en konkurrens som går ut över barnets behov 

av att få bli ammade. Därav är det viktigt att gå ut med information 

även till papporna, om de fördelar som finns för barnet att amma. Men 

kommer denna strävan efter jämställdhet att påverka 

amningsfrekvensen? 
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Bilaga 1: Sökningen gjord i PubMed och Cinahl  2013-09-15. 
 
Sökord Begränsningar PubMed Cinahl Artiklar för 

fortsatt 

granskning 

Inkluderade 

artiklar 

Breastfeeding AND 

child health services 

2008-2013 

 

2003-2013 

303 

 

539 

 

 

103 

  

Breastfeeding AND 

child health services 

AND support 

2008-2013 

 

2003-2013 

187 

 

347 

 

 

32 

 

 

12 

 

 

 

 

5 

Breastfeeding AND 

child health services 

AND support AND 

Sweden 

2008-2013 

 

2003-2013 

7 

 

11 

0 

 

2 

2 

 

4  

 

 

 

 

2 

Breastfeeding AND 

promotion  

 

 

 

2694 1243 

 

  

Breastfeeding AND 

promotion AND 

Sweden 

2008-2013 

 

2003-2013 

12 

 

16 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

1 

Breastfeeding AND 

support AND 

healthproffessionals 

 100 

 

975 

 

 

0 

  

 

 

Breastfeeding AND 

support AND 

healthproffessionals 

AND Sweden 

2008-2013 

 

 

2003-2013 

 7 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Breastfeeding AND 

support AND 

healthproffessionals 

AND information 

2008-2013 

 

 

2003-2013 

69 

 

 

227 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Breastfeeding AND 

support AND 

healthproffessionals 

AND information 

AND Sweden 

2008-2013 

 

 

 

2003-2013 

0 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3 
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Manuell sökning    6 6 

TOTAL    42 18 
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Artikelgranskningsmall 
 
Artikel nr:………..  Granskare:…………………………………… 
 
Författare:……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Årtal:………. Tidsskrift:………………………………………………………….. 
 
Land där studien utfördes:……………………………………………………………………… 
 

Typ av studie:   Original                   Review Annan     …..………….................... 
 
                           Kvantitativ Kvalitativ 
 
Område: 
 
1…………………………….                                
 
2……………………………. 
 
3……………………………. 
 
4……………………………. 
 
  
Fortsatt bedömning:  Ja                                                   Nej 
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Frågeställning/hypotes…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Typ av studie 
 
Kvalitativ:         Deskriptiv               Intervention 
           
                              Annan …………………………………………  
 
Kvantitativ:      Retrospektiv  Prospektiv 
 

        Randomiserad   Kontrollerad 
 

Intervention  Annan                            ………………… 
 

 
Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):………….  Bortfall (N):………………. 
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Beaktas:  Könsskillnader?    Ja                             Nej                    Åldersaspekter ?  Ja    Nej     
    
 
Kvalitativa studier          
 
Tydlig avgränsning/Problemformulering?                     Ja        Nej  
 
Är perspektiv/kontext presenterade?                      Ja Nej 
 
Finns ett etiskt resonemang?                      Ja      Nej 
 
Urval relevant?                       Ja Nej 
 
Är försökspersonerna väl beskrivna?                      Ja Nej 
 
Är metoden tydligt beskriven?                      Ja Nej 
 
Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?                     Ja Nej 
 
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, 
 
i överensstämmande med verkligheten, fruktbar/nyttigt?                Ja  Nej 
 
Kvantitativa studier          
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Urval: Förfarandet beskrivet                                           Ja        Nej  
 
           Representativt                                            Ja Nej 
 
           Kontext                                             Ja      Nej 
 
Bortfall: Analysen beskriven                                                           Ja Nej 
 
              Storleken beskriven                      Ja  Nej 
 
Interventionen beskriven                                       Ja Nej 
 
Adekvat statistisk metod                                                      Ja Nej 
 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Etiskt resonemang                                            Ja       Nej 
 
Hur tillförlitligt är resultatet? 

 
Är instrumenten  -valida                                                                   Ja Nej 
 
                           -reliabla                                            Ja Nej 
 
 
Är resultatet generaliserbart?                                       Ja Nej 
 
Huvudfynd: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 Utarbetad utifrån SBU-granskningsmall av Hellzén, Johansson & Pejlert (1999). 
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Kriterier för bedömning av vetenskapliga studier 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU (57).  

 

I= Hög kvalitet  II= Medel   III= Låg kvalitet  

 

RCT: Större välmonitorerad multicenter 
studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. 

- Randomiserad studie med för få patienter 
och /eller för många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller stort 
bortfall. 
 

CCT: Väldefinierad frågeställning, 
Tillräckligt antal patienter och 
Adekvata statistiska metoder. 
 

- Litet antal patienter, tveksamma statistiska 
metoder. 

DS: Stort konsekutivt patientmaterial 
Som är väl beskrivet och analyserat 
Med adekvata statistiska metoder (t ex 
Multivariantanalys, fall-kontrollmetodik, 
etc). Lång uppföljning. 

- Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder. 
 

 
Kriterier för bedömning av vetenskapliga kvaliteter av studier med kvantitativ metod. 
Kvalitetskriterier för K har formulerats av författarna (SBU/SSF, 1999 s 39). 
 
I= Hög kvalitet  II= Medel   III= Låg kvalitet 
 
K: Väldefinierad frågeställning. Relevant 
och tydligt beskrivet urval. Tydligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Logiskt och begripligt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och replikerbarhet. 

- Vagt definierad frågeställning 
Otydligt beskrivet urval. Otillräckligt 
beskriven datainsamling och analysmetod. 
Vagt beskrivna tolkningar och slutsatser. 
Oklar kommunicerbarhet och replikerbarhet 
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Bilaga 4. Inkluderade artiklar 

Författare  
Årtal  
Land 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Resultat Kvalitet 

Bäckström, A.,  
Bäckström, C., Wahn 
Hertfelt, E., Ekström, 
A.  
2010. 
  
Sverige 

Two sides of 
breastfeeding support: 
experiences of women 
and midwives. 

Syftet var att undersöka 
kvinnors upplevelse och 
reflektioner av stöd och råd 
vid amning och 
barnmorskors upplevelse 
och reflection av att ge 
amningsstöd.  

Kvalitativ studie 
Intervjuer 

Hälsopersonal svarar mot 
kvinnans speciella individuella 
behov vilket gjorde kvinnan nöjd 
över stöd och råd hon fått som då 
gav kvinnan självförtroende i sin 
amning. Barnmorskan gav 
individuellat stöd och vägledning 
men att stödet kan ge flera olika 
signaler som tolkas olika. 

II 

Condon, L.  Rhodes, 
C., Warren, S., 
Withall, J., & Trapp, 
A. 
2012. 
 
Storbritannien 
 
 
 
 
 

´But it is a normal 
thing?´ Teenage 
mothers´ experiences of 
breastfeeding promotion 
and support 

Syftet med studien var att ta 
reda på tonåringars 
erfarenheter av amningsråd 
och stöd från hälsopersonal 

Kvalitativ studie 
Tonårsmammor 
Intervjuer 
n=29 
 
 

För att kunna ge bra råd och och 
stöd och förespråka amning till 
tonåringar måste hälsopersonal se 
individerna utifrån kulturella och 
individuella normer som i 
samhället de lever i. Tonåringarna  
skulle amma mera och längre om 
de skulle förstå att det är det 
normala att göra. 

I 

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

Long-Term 
Breastfeeding Support: 
Failing Mothers in 
Need.  

Att ta reda på mammors  
upplevelse och erfarenheter 
av amningsvanor, 
utbildning  och stöd genom 
graviditeten och 
spädbarnstiden 

Kvalitativ studie 
Djupintervjuer 
 n=75 
 
 

Att hjälpa mamman att förstå 
vikten av att amma och 
information skall ges under alla 
stadier. 

II 

Ekström, A., 
Nilsson, E. 
2006. 
  
Sverige  

A mother´s feelings for 
her infant are 
strengthened by 
excellent breastfeeding 
counseling and 
continuity of care. 

Att undersöka om mammor 
som genomgått 
föräldrautbildning  i amning 
avvälutbildatpersonal och 
fått regelbundet stöd fick 
starkare känslor för sitt barn 

Kvantitativ studie. 
Randomiserad. 
Enkätstudier 
n=540 
 
 

Mammor som genomgått 
föräldrar utbildning i amning 
förstod sitt barn bättre och fick 
starkare band till sitt nyfödda 
barn. 

I 
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jämfört med de mammor 
som fick rutin stöd. 
 

 

Ekström, Widström, 
AM., & Nissen, E.  
2003. 
 
Sverige 

Breastfeeding support 
from partners and  
grandmothers:  
perceptions of Swedish 
women 

Syftet var att beskriva 
amning, stöd och känsla av 
självförtroende hos 
förstagångsföderskor och 
flergångsföderskor i 
relation till hur länge de 
ammade 

Kvalitativ studie 
Enkätstudie 
 n=488 
bortfall 49 
 

Amningsstödet hade bestydelse 
för hur länge mammorna 
ammade. Mammor som själva 
visste hur länge de blivit ammade, 
ammade längre. De som hade sin 
partner närvarande fick bra 
självförtroende. Stöd från HP 
partner och familj har betydelse 
för hur länge mammorna ammar. 

I 

Flacking, R., Dykes, 
F. & Ewald, U.  
2010.  
 
Sverige 
 
 

The influence of 
fathers´ socioeconomic 
status and paternity 
leave on breastfeeding 
duration: A population-
based cohort study 

Syftet var att ta reda påom 
pappans socialekonomiska 
status och faderskap 
påverkar mammans amning 
längd upp till 1 år. 

Kvantitativ studie 
Cohort studie 
Datainsamling 
Pappor 
n=51 671 

Studien visar att när mamman får 
ekonomisk och emotionellt stöd 
och hjälp  av pappan fungerar 
amningen bättre och mamman 
ammar längre. När pappan är 
frånvarande, lågutbildad och 
arbetslös ammade mamman inte 
lika länge. 

I 

Graffy, J., Taylor, J. 
2005.  
 
Storbritannien 
 
 

What Information, 
Advice and Support do 
women want with 
Breastfeeding? 

Syftet var att se mammors 
upplevelse av information, 
råd och stöd  i amning och 
amningssfrågor. 

Kvantitativ studie 
Kvalitativ analys 
Enkätstudie 
Öppna frågor 
 
n=654 
Bortfall  66 

Många var nöjda med 
amningsråden medan vissa var 
missnöjda med att de inte fick rätt 
råd eller de råd de behövde. Råd 
om vad som väntade, rätt position 
av barnet, förväntningar och 
känslor, uppmuntran och 
engagemang. 

I 

Hauk, L.Y., Graham-
Smith, C., 
McInerney, J., & 
Kay, S. 
2010.  
 
Australien 

Western Australian 
women´s perception of 
conflicting advice 
around breastfeeding.   

Syftet var att ta reda på hur 
kvinnorna 
uppfattade/upplevde  
motstridiga budskap/råd i 
samband med amning från 
stödgrupper speciellt från 
specialutbildad 
hälsopersonal  eftervården. 

Kvalitativ studie 
Explorativ design 
Telefonintervju  
Enkätstudie 
 
n= 62 

Mammorna uppfattade att 
personal inte hade tid eller 
kunskap att ge praktisk hjälp vid 
amning. Personalen kunde ta över 
amningssituationen och 
mammorna upplevde råden som 
motstridiga vilket påverkade deras 
självkänsla negativt. 

I 
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Hoddinott, P.  
2006. 
 
Skottland 

Effectiveness of a 
breastfeeding peer 
coaching intervention in 
rural Scotland.  

Syftet var att ta reda på om 
amningsstöd och 
information i grupp eller 
ensam förbättrar chansen att 
börja amma och amningens 
längd. 

Kvantitativ studie 
Grupper 
n=598 

Genom stöd i amningsgrupper 
ökade antalet mammor som 
började att amma och ammade 
längre. 

I 

Li, R., Fein, S-B., 
Chen, J. & 
Grummer-Strawn, L-
M.  
2008 
 
Australien 

Why mothers stop 
breastfeeding: mothers´ 
self-reported reasons for 
stopping during the first 
year. 

Syftet var att ta reda på 
varför kvinnor slutar att 
amma under olika tider 
under barnets första år. 

Kvantitativ studie 
n=2586 
Enkäter 
Bortfall  346 
 

Fokus för hälsopersonalen bör 
ligga på rådgivning om amning, 
mjölkproduktion och näringsintag 
den första tiden efter utskrivning 
från sjukhuset 

I 

Mannion, Hobbs, 
McDonald & Tough,  
2013. 
 
Canada 
 
 

Maternal perceptions of 
partner support during 
breastfeeding 

Syftet med studien var att se 
om parnerns support och 
stöd gav mammorn högre 
självförtroende/självkänsla i 
amning, engagemang och 
tillfredsställelse. 

Kvantitativ studie 
Enkäter 
n=76 
 

Mammorna kände sig duktigare 
och hade självförtroende i sin 
amning när de fick psykisk och 
fysiks stöttnig och när papporna 
engagerade sig i amningen. De 
mammor med lite support fick 
dåligt självförtroende i sin amning 
och svårt att fortsätta att amma 
sitt barn. 

I 

Olson, Haider, 
Vangjel, Bolton & 
Gold,  
2008. 
 
Storbritannien 
 
 

A quasi-experimental 
evaluation of 
breastfeeding support 
program for low income 
women in Michigan. 

Syftet var att uppskatta 
effekterna av ett 
amningsstödprogram för 
mammor med låg inkomst i 
Michigan 

Kvantitativ  studie 
n=990 
 

Stödgrupper i amning ger hälsa 
både för mamman och barnet. 
Amningen ökade  bland de 
låginkomsstagande mammorna 
när de deltog i stödgrupper.Och 
det  är dessutom kostnadseffektivt 
för samhället. 

I 

Persson, K. E., 
Fridlund,. B., Kvist, 
J. L., & Dykes, A-K.  
2010.  
 
Sverige 

Mother´s sense of 
security in the first 
postnatal week: 
Interview study. 

Vilka faktorer ger nyblivna 
mammor känsla av säkerhet 
första veckan efter 
förlossningen. 
 

Kvalitativ studie 
Intervjuer 
n= 14 

Upplevelsen att bli sedd som 
individ, att få stöd, att barnet 
mådde bra och att få rätt 
information var viktiga faktorer 
för att få kontroll av den ny 
situationen. 
 
 
 

II 
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Rudman, A., &  
Waldenström, U.  
2007. 
 
Sverige 

Critical views on 
postpartum care 
expressed by new 
mothers 
 

Syftet med studien var att 
beskriva kvinnors negativa 
känslor av postpartum vård 
utifrån deras egna ord. 

Kvantitativ studie 
Enkätstudie 
n= 3455 
Bortfall  672 

Upplevelse av att inte få vila och 
återhämta sig, svårigheter att få 
individuell information och  
amningsstöd, och dålig 
symtomlindring, dålig 
personalpolicy i amningsstöd, 
information och stöttning i 
parrelationen. 

I 

Ruowei, L., Fein, 
SB., Jiun, C., & 
Grummer-Strawn, 
LM.  
2008. 
 
USA 

Why mothers stop 
breastfeeding: Mother´s 
self- reported reasons 
for stopping during the 
first year. 

Syftet med studien var att ta 
reda på varför mammor 
slutar att amma sit barn fore 
ett års ålder 

Kvantitativ studie 
n=1323 

Studien visar på varför mammor 
slutar att amma sitt barn och 
studien kan vägleda hälsopersonal 
att hjälpa och stötta mammorna 
att komma över hindren vid 
problem i amningen istället för att 
sluta. 

II 

Sheehan, A., 
Schmied, V., & 
Barclay, L. 
2009. 
 
Australien 

Women´s experience of 
infant feeding support in 
the first 6 weeks post-
birth. 

Syftet var att beskriva 
kvinnors upplevelse a 
förväntningar och 
mottaglighet från 
proffesionell hälsopersonal 
de första 6 veckorna efter 
födseln. 

Kvalitativ studie 
Intervjuer 
Datainsamling 
n=37 

Vikten av att stödet från 
hälsopersonal finns där när 
mamman behöver den. De som 
inte fick rätt stöd slutade amma. 
Eller fick råd och direktiv istället 
för vägledning. Uppmuntran och 
beröm och ärlighet ökar 
självförtroendet i amningen.När 
mamman behövde stöd var det 
inte lätt att fådet. 

II 

Sheriff, N., & Hall, 
V.  
2011, 
 
Storbritannien 

Engaging and 
supporting fathers to 
promote breastfeeding: 
a new role for health 
visitors. 

Syftet var att se pappors syn 
på amning för att kunna 
stötta pappan vilket kan 
ledatill ökad exlusive 
amning för mamman. 
 
 
 

Kvalitativ studie 
Djupintervjuer 
n=8 

Pappor är intresserade av amning 
och vill vara delaktiga för att 
stötta mamman som ammar. De 
önskar mer information om 
amningens fördelar samt 
frågor/problem som rör amning 
för att kunna vara delaktiga och 
stötta sin partner. 

I 

Wojnar, D.  
2004 
 
USA  

Maternal perceptions of 
early breastfeeding 
experiences and 
breastfeeding outcomes 
at 6 weeks. 

Att ta reda på om 
amningsstatusen efter 6 
veckor är relaterad till 
mammans mottaglighet och 
barnets beteendemönster. 

Kvalitativ 
Telefonintervju 
n=110 

Efter 6 veckor rapporterade 
mammorna positiva amnings 
erfarenheter vilket gav 
samhörighet glädje och stolthet 
för barnet. Genom att lära sig om 
barnets olika behov och signaler 

I 
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bidrog det till en positiv och 
glädjande stund att amma barnet. 


