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ABSTRACT 

 

Background: Exclusive breastfeeding is when the newborn baby receives only breastmilk, 

vitamins and medicine in terms of nutrition. This is what is recommended globally, to all 

women the first six months of their baby’s life. Breastfeeding comes with multiple benefits 

for both the baby and the mother. Encountering breastfeeding difficulties often results in 

negative emotions such as guilt, worry and failure. To help these mothers towards successful 

breastfeeding, different kinds of breastfeeding support are used by health care professionals. 

Breastfeeding support is described as a mixture of practical help, information and 

psychological support. Research has shown that breastfeeding support increases both the 

duration of exclusive breastfeeding and the mothers faith in their own ability to breastfeed.  

Aim: To study the experiences of new mothers concerning breastfeeding support. 

Method: A literature review based on sixteen scientific articles with qualitative inquiry. The 

databases used were CINAHL, PubMed and SveMed. 

Results: The results of the included articles on the experiences of breastfeeding support could 

be divided into positive and negative experiences. The positive experiences were related to 

how the health care workers treated them, acted and the social environment. Also fulfilling 

practical support and follow-up was considered positive. Factors greatly valued were 

confirmation, encouragement, practical tips and follow-up after leaving the hospital. The 

negative experiences described themes of attitudes, information, time and also practical- and 

emotional support that were all lacking. Factors contributing to negative experiences were 

conflicting advice, harsh attitudes and not enough time with the health care professionals.   

Conclusion: It was received as positive experiences when the breastfeeding support resulted 

in feelings of confirmation, being well treated and given the practical knowledge the mothers 

needed. When the support instead resulted in confusion and feelings of not being a priority or 

a unique individual it became a negative experience. The results of this study can be a 

foundation for the development of breastfeeding support focusing on every unique mother.  

  

 

 

Key words: Breastfeeding support, infant feeding support, breastfeeding, breastfeeding 

experience, literature review. 
 

 



	  

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Helamning är när det nyfödda barnet enbart får bröstmjölk, vitaminer och 

läkemedel vilket rekommenderas i 6 månader till alla världens mödrar. Amning har många 

positiva fördelar för både barnet och modern. När amningen inte fungerar bidrar det ofta till 

negativa känslor av skuld, oro och misslyckande. För att hjälpa mödrarna att få amningen att 

fungera bedrivs amningsstöd av vårdpersonalen på olika sätt. Amningsstöd beskrivs som en 

blandning av praktisk hjälp, information och psykiskt stöd. Det har visats att amningsstöd 

både ökar durationen av helamning och mödrarnas tro på den egna förmågan.  

Syfte: Syftet är att studera hur amningsstöd upplevs av nyblivna mödrar. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 16 vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. De 

databaser som användes var CINAHL, PubMed och SveMed. 

Resultat: Utifrån de inkluderade studiernas resultat framkom det att mödrarnas upplevelser 

av amningsstöd kunde delas in i positiva och negativa upplevelser. De positiva upplevelserna 

hade att göra med bemötande, ageranden och social miljö som upplevdes stödjande, samt ett 

adekvat praktiskt stöd och uppföljning efter hemgång. Bekräftelse, uppmuntran, praktiska tips 

och ett individuellt utformat amningsstöd värderades högt av många mödrar. De negativa 

upplevelserna handlade om bemötande, information, praktiskt- och känslomässigt stöd som 

upplevts bristande, samt otillräcklig tid. Motstridiga råd, ett kallt bemötande och för lite tid 

med personalen var några faktorer som bidrog till en negativ upplevelse.  

Slutsats: När amningsstödet resulterade i att mödrarna kände sig bekräftade, bra bemötta och 

bidrog med praktisk kunskap upplevdes det positivt. Amningsstöd som istället bidrog till 

förvirring och känslor av att inte vara prioriterad eller unik som individ upplevdes som 

negativt. Resultaten från denna studie kan bidra till utveckling av ett personcentrerat 

amningsstöd. 

 

 

Nyckelord: Amningsstöd, amningssupport, amning, amningsupplevelse, litteraturöversikt 
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BAKGRUND 
 

Amning är det mest effektiva sättet att bidra till ett barns hälsa och överlevnad. Världen över 

rekommenderas mödrar att helamma i minst sex månader och sedan fortsätta amma i samband 

med kompletterande mat upp till två års ålder. Definitionen av helamning är att barnet enbart 

får bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel (WHO, 2015). Om denna rekommendation 

skulle följas skulle omkring 800 000 barns liv räddas varje år (WHO, 2015), vilket utgör 

13 % av de barn som dör under fem års ålder (UNICEF, 2015). Ett barn som helammas har 14 

gånger mindre risk att dö de första 6 månaderna än ett barn som inte ammas (UNICEF, 2015). 

Trots dessa rekommendationer är det endast omkring 39 % av världens alla mödrar som 

uppnår dem (UNICEF, 2014).  

 

I Sverige är amningsfrekvensen hög i jämförelse med många andra länder. År 2013 

helammades 53 % av barnen i Sverige vid 4 månaders ålder och därefter introduceras ofta 

smakportioner, vilket enligt WHO:s riktlinjer inte räknas som helamning även om 

smakportioner inte ersätter någon av barnets måltider (Socialstyrelsen, 2015; 

Livsmedelsverket, 2015). Mellan år 2000 och 2010 var antalet barn som helammades ständigt 

sjunkande, men har under de senaste åren börjat öka igen (Socialstyrelsen, 2015). 

Amningens fördelar 

	  

Socialstyrelsen (2015) skriver i samband med sin officiella statistik, utifrån en studie om 

amningens hälsofördelar skriven av Ip och medarbetare, att bröstmjölk ökar förutsättningarna 

för överlevnad. I de delar av världen där det finns problem med orent vatten, och därav risk 

för diarrésjukdomar och uttorkning, är skyddet i och med bröstmjölken extra viktig. Även i 

andra delar av världen utgör bröstmjölken ett skydd mot sjukdomar, exempelvis 

öroninflammation, diarréer, småbarnsastma, diabetes och fetma (Socialstyrelsen, 2015). 

Amning bidrar även till den speciella anknytningen mellan moder och barn. Det har även 

positiv påverkan på barnets beteende, tal, känsla av välmående, trygghet och framtida 

anknytning till andra människor (UNICEF, 2015). 

 

Hansson (2007) beskriver hur amning på olika sätt påverkar barnets immunsystem positivt 

genom flera olika ämnen i bröstmjölken. Det har kunnat påvisas större motståndskraft mot 
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mag- och tarminfektioner, urinvägsinfektioner, lunginfektioner samt minskad dödlighet hos 

barn som helammas (Hansson, 2007). Barn som ammas har även större resistens mot 

öroninflammation och amningen bidrar till en lägre risk att utveckla övervikt, högt blodtryck 

samt typ två diabetes i vuxen ålder (Livsmedelsverket, 2015).  

 

Mödrar som följer amningsrekommendationerna har visats ha en minskad risk för bl.a. 

bröstcancer, ovarialcancer, osteoporos och reumatoid artrit (UNICEF, 2010). Det har även 

visats att de både kortsiktigt och långsiktigt får ett lägre blodtryck av amning (Aguilar 

Cordero et al.). Vid amning utsöndras oxytocin, ett hormon som påverkar hjärnan och kan 

påverka moderns omhändertagande av barnet genom ett ökat lugn och fokus på barnet 

(Cederquist, 2012). För att mödrarna ska kunna initiera och bibehålla helamning är adekvat 

amningsstöd och rådgivning nödvändigt (WHO, 2015).   

 

Svårigheter med amning 

 

Många mödrar upplever amningssvårigheter där smärtande bröstvårtor, låg mjölkproduktion 

och svårigheter för barnet att få tag om bröstet är vanligt förekommande (Lamontagne, 

Hamelin & St-Pierre, 2008). Flera mödrar uttrycker det som en stor barriär för amningen att 

tidigt vara tvungna att återgå till sitt arbete (Johnson, Kirk & Muzik, 2015).  

Genom att intervjua och samla in data från tonårsmödrar i USA studerades vilka faktorer som 

bidrog till beslutet om att amma eller inte. Mödrarnas val kring amningen hade nära koppling 

till deras egna erfarenheter av den nya modersrollen, komplicerade boendeförhållanden, att 

vara ung och beroende av andra samt bristande kunskap om amningens grunder och barnets 

utveckling. Valet att sluta amma påverkades speciellt av faktorer som inadekvat 

amningsförmåga, att det upplevdes fysisk obehagligt och smärtsamt samt inadekvat hjälp från 

sjukvården med praktiska problem (Smith, Coley, Labbok, Cupito & Nwokah, 2012).  

 

I olika delar av världen finns olika sociala faktorer och kulturer som uppmanar mödrar att 

sluta amma, det kan vara familjemedlemmar eller reklam för bröstmjölksersättning. Detta 

förvärras även när vårdpersonal ger felaktiga råd och saknar förmågan att ge god 

undervisning och stöd till den ammande modern (UNICEF, 2015). Med rätt stöd och 

utbildning menar WHO (2015) att praktiskt taget alla mödrar kan amma. 
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Behov av amningsstöd 

 

År 1989 publicerade WHO tillsammans med UNICEF ett utlåtande angående vårdpersonalens 

viktiga roll i att uppmuntra amning och vad som behövs för att ge mödrar den information 

och stöd de behöver. I och med deras initiativ att göra sjukhus världen över “Baby friendly” 

tog de även fram tio steg till framgångsrik amning, som på olika sätt belyser hur 

verksamheten bör se ut samt hur information och stöd till modern bör fungera (WHO, 1989). 

WHO skriver i ett senare dokument om en studie gjord av Winikoff och medarbetare som 

menar att begreppet amningsstöd inte alltid är väldefinierat, men består av en blandning av 

praktiskt hjälp, information om amningsteknik och amningsmönster samt psykiskt stöd. De 

uttrycker även behovet av utbildning av vårdpersonal, en förändrad attityd gentemot amning 

och hur vårdpersonalen kan påverka moderns motivation att amma, på gott och ont (WHO, 

1998).  

 

I en systematisk litteraturstudie gjord av Renfrew och medarbetare (2012) studerades 

amningsstödets effektivitet för ammande mödrar. Det sammanställda resultatet från 52 

artiklar visade att extra amningsstöd, utöver det som vanligtvis erbjuds av vården, hade 

positiv påverkan på durationen som barnen helammades. Både extra stöd från vårdpersonal 

och från personer som var outbildade inom amning gav en längre amningsduration (Renfrew, 

McCormick, Wade, Quinn & Dowswell, 2012).  

 

I en turkisk studie undersöktes vikten av amningsundervisning och stöd. Mödrar som fått barn 

med låg födelsevikt fick tidig och regelbunden undervisning angående amning och jämfördes 

med en kontrollgrupp. De mödrar som fått denna utbildning visade, i relation till 

kontrollgruppen, en signifikant högre nivå av tro på sin egenförmåga, framgång i amningen 

samt en längre amningsduration (Küçükoğlu & Çelebioğlu, 2014). 

 

Fu och medarbetare (2014) utvärderade effekten av olika typer av professionellt amningsstöd 

på durationen av amning hos förstagångsmödrar. Detta gjordes genom en stor 

interventionsstudie där en grupp erhöll standardstöd, en grupp standardstöd samt veckovist 

telefonstöd i fyra veckor och en grupp fick standardstöd samt tre stödtillfällen på sjukhuset. 

Vid tillfällena för uppföljning; en, två och tre månader post partum, visade det sig att i de 

grupperna som fått utökat amningsstöd var det större andel mödrar som helammade än i 
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gruppen med standardiserat amningsstöd. Detta gällde både för de som fått telefonstöd och de 

som fått extra stöd på sjukhuset vid alla uppföljningstillfällen (Fu et al., 2014).  

 

År 2009 gjordes en litteraturstudie med syfte att undersöka mödrars upplevelser av att 

flaskmata sina barn. Resultatet av studien kunde presentera flera genomgående teman. 

Mödrarna som flaskmatade sina barn upplevde många negativa känslor som exempelvis 

skuld, ilska, osäkerhet, oro och känsla av misslyckande för att de inte ammade sitt barn 

istället (Lakshman, Ogilvie & Ong, 2009). 

 

I Sverige börjar majoriteten av mödrarna att amma, men många slutar efter några veckor på 

grund av att de stöter på svårigheter. Palmér och medarbetare (2012) ville därför försöka 

förstå och beskriva mödrars upplevda erfarenheter av att initiera amning i samband med 

många relaterade svårigheter. En grupp nyblivna mödrar intervjuades och fick beskriva sina 

erfarenheter. Utifrån mödrarnas upplevelser uttrycktes fenomenet som “Existentiell vilsenhet 

som moder, som tvingar in i en konstant kamp”. Som resultat till amningssvårigheterna 

beskrev mödrarna ensamhet, krossade förväntningar, borttappad tid för närhet, känsla av 

oduglighet för sitt barn och att vara tvingad att utelämna sig själv (Palmér, Carlsson, Mollberg 

& Nyström, 2012). 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Som tidigare nämnts har vårdpersonalen en viktig roll i att uppmuntra amning samt skapa 

förutsättningar för mödrarna att få amningen att fungera (WHO, 1989). Som sjuksköterska 

ska vården bedrivas utifrån bland annat ICNs etiska kod. Det arbete som sjuksköterskan utför 

ska ha vetenskap och beprövad erfarenhet som grund tillsammans med ett etiskt 

förhållningssätt. De mer specifika kompetensområden som sjuksköterskan har ska präglas och 

genomsyras av ett fokus och en helhetssyn av patienten. Sjuksköterskan ska visa omsorg och 

respektera patientens värdighet, integritet och autonomi och även ta tillvara på patientens och 

närståendes kunskaper och erfarenheter (Socialstyrelsen, 2005). Det är sjuksköterskans 

ansvar, tillsammans med samhället, att möta behov hos allmänheten angående bland annat 

hälsa. Detta genom att initiera och genomföra insatser på ett jämlikt och rättvist sätt vad gäller 

resursfördelning och tillgången till olika vård- och omsorgstjänster. Vården som utförs ska av 
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sjuksköterskan präglas av respekt, lyhördhet, integritet, trovärdighet och medkänsla 

(International Council of Nurses, 2014). 
 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orem beskriver människan som en helhet med behov av psykologisk, fysiologisk 

och social art. När dessa behov möts bidrar det till hälsa och välbefinnande (Orem, 1991). 

Enligt Orem handlar det inte bara om att behoven möts, utan att det finns ett stort värde i 

människans egenvård. Den fysiska egenvården bidrar till det psykologiska välbefinnandet 

(Orem, 1991). Orem (1991) definierar egenvård som att individen tar ansvar för sin egen 

hälsa och välbefinnande samt gör sitt bästa för att undvika sjukdom. När egenvården brister 

uppstår ett behov av stöd. När det gäller amning innefattar egenvården två personer, där både 

moder och barn gynnas av åtgärden. På så sätt blir modern både en kanal för egenvård till 

barnet, men också en person som är i behov av egenvård för att lära sig hur hon skall amma. 

Sjuksköterskans roll att stödja den ammande modern uppmuntras därför och har både 

fysiologisk och psykologisk betydelse. Omvårdnad handlar, enligt Orem (1991), om att först 

och främst främja egenvård. De centrala rollerna för att uppnå detta är genom stöd, 

undervisning, motivation samt tro på den egna förmågan. För att koppla ihop Orems 

omvårdnadsteori med den ammande modern skulle det betyda att amningsstöd och 

utvecklande undervisning är någonting positivt. Sjuksköterskan har i uppgift att stötta modern 

gällande amningen. Stödet och undervisningen skall vara individanpassad och ta hänsyn till 

moderns integritet och familjens unika behov i en miljö som främjar hälsa och motiverar till 

amning. 

 

Problemformulering 

Tidigare studier har presenterat resultat om att barn som helammas har bättre motståndskraft 

mot flera typer av infektioner, har lättare med anknytning samt att en längre amningsduration 

minskar risken för bland annat bröst- och ovarialcancer hos modern. Forskning visar även att 

amningsstöd bidrar till en signifikant ökad duration av helamning, samtidigt som det också 

ökar moderns tro på sin egen förmåga. Kunskapen om dessa amningsfördelar tillsammans 

med att amningsstöd är en nyckel för modern att lyckas med amningen, vilket väcker ett 

intresse av att få en ökad förståelse för hur amningsstöd upplevs för att också kunna 

förbättras. Inga nya litteraturstudier inom mödrars upplevelser av amningsstöd har inom den 
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senaste tiden gjorts. Det är därför angeläget att undersöka hur mödrarna upplever det 

amningsstöd de erhåller. 

  

Syfte 

Syftet är att studera hur amningsstöd upplevs av nyblivna mödrar.  

METOD 

Design 

Deskriptiv studie 

 

Datainsamlingsmetod 

Litteraturstudie 

 

Sökstrategi 

Databaser 

Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och SveMed. 

 

Sökord 

I litteratursökningen användes sökorden: breastfeeding support, infant feeding support, 

amningsstöd samt amningssupport. 

 

Litteraturtyp 

Kvalitativa vetenskapliga originalartiklar studerades. 

 

Inklusions/Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som belyste mödrars upplevelser av amningsstöd där både moder och 

barn var friska inkluderades. Studierna skulle vara kvalitativa artiklar skrivna på svenska eller 

engelska för att inkluderas. Studier utförda i Europa, Nordamerika, Australien eller på Nya 

Zeeland inkluderades. 
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Artiklarna fanns tillgängliga via Uppsala universitets sökmotor 2015-10-16 och var 

kostnadsfria. Artiklar som inkluderade prematurfödda barn uteslöts. 

 

Tillvägagångssätt 

Vetenskapliga artiklar söktes i tre databaser. Sökord som belyste studiens syfte användes och 

sökning påbörjades. Vid sökningen valdes artiklar med relevanta titlar ut, och deras abstract 

lästes som en första bedömning. De abstract som inte ansågs fylla studiens syfte eller 

inklusionskriterier exkluderades. Därefter lästes kvarvarande artiklar i fullt format och de som 

inte svarade på studiens syfte exkluderades. Resterande artiklar granskades sedan med 

granskningsmall för att klargöra vilka artiklar som skulle inkluderas. Litteratursökningens 

urvalsprocess presenteras i tabell 1, där databas, sökord, antal träffar, lästa abstract, lästa 

artiklar och artiklar som gick vidare till granskning finns beskrivet. 

 

Tabell 1. Litteratursökningstabell. *dubbelträffar från PubMed uteslöts. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Artiklar till 
granskning 

SveMed Amningsstöd 0 0 0 0 

SveMed Amningssupport 1 1 0 0 

PubMed ”Breastfeeding 
support” 

453 67 34 15 

CINAHL* ”Breastfeeding 
support” 

103 27 2 1 

PubMed ”Infant feeding 
support” 

3 2 1 1 

CINAHL* ”Infant feeding 
support” 

2 1 0 0 

 

Bearbetning och analys 

De utvalda artiklarna genomgick en kvalitetsanalys, därefter utfördes en analys av innehållet 

där artiklarnas resultat granskades utifrån syftet i litteraturstudien. 
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Kvalitetsanalys 

Artiklarna kvalitetsgranskades efter SBU:s granskningsmall för studier med kvalitativ 

forskningsmetod - patientupplevelser (2014). Granskningsmallen bestod av 21 frågor 

uppdelad på fem kategorier: syfte, urval, datainsamling, analys och resultat (bilaga 1). 

Kvalitetsnivåerna är låg kvalitet, medelhög kvalitet eller hög kvalitet. Artiklarna lästes 

igenom var och en för sig så att bedömningsmallen sedan kunde genomföras, när mallen var 

ifylld diskuterades hur artikeln skulle kvalitetsbedömas innan slutlig bedömning gjordes. 

Studier med låg kvalitet bör enligt Forsberg och Wengström (2013) exkluderas. Efter 

kvalitetsbedömningen exkluderades därför en artikel (Hall, McLelland, Gilmour & Cant, 

2014). 

 

Resultatanalys 

Totalt 16 vetenskapliga artiklar inkluderades i studien, dessa presenteras i bilaga 2. Ur 

artiklarnas innehåll identifierades det resultat som var relevant för studiens syfte. Innehållet 

analyserades för att skapa kategorier och teman som sedan användes till rubriker och 

underrubriker i studien (Friberg, 2012). 

 

Etiska överväganden 

Studierna skulle ha tillstånd från en etisk kommitté eller ha gjort noggranna etiska 

överväganden för att inkluderas i studien. I denna litteraturstudie bemöts alla resultat från 

studierna objektivt och allt för syftet relevant resultat presenteras då det vore oetiskt att 

presentera ett vinklat resultat (Forsberg & Wengström, 2013).  
 

RESULTAT  
 

Resultatet baserades på 16 vetenskapliga studier som presenteras i bilaga 2. Samtliga studier 

hade en kvalitativ ansats, men två hade även kvantitativa frågeställningar och var så kallade 

mulitimetodstudier. De resultat som presenteras belyser nyblivna mödrars upplevelser av 

amningsstöd, vad som upplevdes som värdefullt och vad som inte upplevdes som hjälpsamt 

stöd. Vid analysen framkom fem kategorier under temat “positiva upplevelser av 

amningsstöd” och fem kategorier under temat “negativa upplevelser av amningsstöd”. Dessa 

redovisas i tabell 2 samt i resultatet nedan.  
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Tabell 2. Översiktstabell av kategorier 

Positiva upplevelser Negativa upplevelser 

Stödjande bemötande Bristande bemötande 

Stödjande agerande Bristande informativt stöd 

Stödjande social miljö Bristande känslomässigt stöd 

Praktiskt stöd Bristande praktiskt stöd 

Utvärdering och uppföljning Otillräcklig tid 

 

 

Positiva upplevelser av amningsstöd 

 

Stödjande bemötande 

Resultatet utifrån studierna visade att vårdpersonalens bemötanden var värdefullt och viktigt 

för hur amningsstödet upplevdes. Flera av studierna belyste egenskaper och bemötande hos 

vårdpersonalen som av mödrarna ansågs positiva. 

 

Gill (2001) studerade både hur vårdpersonal inom barn- och kvinnosjukvård gav amningsstöd 

och hur mödrarna upplevde detta stöd. Mödrarna uttryckte att de värdesatte när 

vårdpersonalen fungerade som en bro mellan böckerna och verkligheten och visade på en rik 

kunskap. De ansåg det även positivt när vårdpersonalen visade omsorg om dem som individer 

och respekterade deras val kring amningen, utan press. Värdefullt var även att de stannade hos 

mödrarna när de ammade och att vårdpersonalen med sitt sätt att vara visade att amningen var 

någonting viktigt som behövde prioriteras.  

 

Upplevelsen av vårdpersonal som visade omsorg och satte av tid för stöd till den ammande 

modern beskrevs också i den amerikanska studien skriven av Cross-Barnet, Augustyn, Gross, 

Resnik och Paige (2012). Omsorg som beteende ansågs av andra ammande mödrar också som 

mycket positivt. Något som ytterligare förstärkte ett värdefullt känslomässigt stöd till modern 

var även att vårdpersonalen bekräftade, hade tålamod, ansträngde sig för att uppfylla moderns 

önskningar samt att de hade en positiv attityd (Hong, Callister & Schwartz, 2003).  

 

Mer om karaktärsdrag som speglades i bemötandet av vårdpersonalen och värderades positivt 

beskrevs i studien som Burns, Fenwick, Sheehan och Schmied (2013) gjorde. Mödrarna i 
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studien hade positiva upplevelser av vårdpersonal som var trevliga och ville lära känna dem 

som individer för att kunna bygga en tillitsfull relation. Mödrarna värderade att 

vårdpersonalen hade ett positivt kroppsspråk, att de log, talade med mjuk röst och förmedlade 

en känsla av lugn samt att modern var prioriterad, trots att vårdpersonalen egentligen hade 

mycket att göra (Burns et al., 2013). När personalen visade empati, ingav förtroende och 

genuint brydde sig upplevdes det mycket positivt. Mödrarna uttryckte att det var extra viktigt 

att personalen alltid behöll lugnet, hade tålamod, visade respekt och försåg med avskildhet 

(Pentecost & Grassley, 2014).  

 

Ett positivt bemötande bidrog till förtroende för vårdpersonalen, vilket ansågs som en 

förutsättning för att adekvat kunna ta emot det amningsstöd som gavs (Bäckström, Hertfelt 

Wahn & Ekström, 2010). 

 

Stödjande agerande 

Denna kategori innefattar positiva upplevelser av hur vårdpersonalen aktivt väljer att agera i 

samband med att de ger amningsstöd. I flera av studierna återkom positiv förstärkning, 

uppmuntran och bekräftelse som ett av vårdpersonalens ageranden som upplevdes mycket 

positivt. Uppmuntran upplevdes som en förutsättning för att våga amma självständigt (Gill, 

2001) och tillsammans med empati och bekräftelse bidrog det till en känsla av 

“empowerment” hos mödrarna (Leeming, Williamson, Johnson & Lyttle, 2015). Flera mödrar 

uttryckte specifikt att de uppskattade när vårdpersonalen bekräftade att de gjorde och tänkte 

rätt och att barnet betedde sig normalt. De uppskattade även när vårdpersonalen satt med 

under tiden de ammade och observerade för att sedan ge direkt feedback och bekräftelse 

(Bäckström et al., 2010). Även i studien av Hong et al. (2003) beskriver flera mödrar den 

trygghet de upplevde när vårdpersonalen, till en början, var fysiskt närvarande under 

amningstillfällena. Mödrarna i studien av Hunter, Magill-Cuerden och McCourt (2015) 

uppskattade när vårdpersonalen arbetade tillsammans med dem, utan att sätta press på 

amningen eller ta över. Även om mödrarna inte hade amningsproblem upplevdes personalens 

närvaro som en stor trygghet. Det uppmuntrade stödet upplevdes viktigt för att upprätthålla 

modet, orken och motivationen att fortsätta kämpa på med amningen (Pentecost et al., 2014).  

 

Individanpassat amningsstöd återkom också i flera studier och ansågs värdefullt. Mödrarna 

som tillfrågades om hur de önskade att amningsstödet skulle vara ansåg det som positivt att få 
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tid att prata igenom sina känslor och de svårigheter de mötte utan att bli dömda. De tyckte 

också att det var viktigt att bli lyssnade på och att vårdpersonalen respekterade och anpassade 

amningsstödet utifrån deras individuella upplevelser och behov (Graffy & Taylor, 2005). 

Flera mödrar önskade att bli sedda ännu mer som unika individer av vårdpersonalen 

(Bäckström et al., 2010) och att amningsstödet, assistansen och informationen skulle vara 

ännu mer individanpassat (Cross-Barnet et al., 2012).  

 

Stödjande socialmiljö 

I några av studierna beskrevs den sociala miljön där amningsstödet utfördes och dess 

betydelse för en positiv amningsupplevelse. Tillgång till amningsstöd samt tidsutrymme när 

det efterfrågades upplevdes som viktigt då mödrarna upplevde att det minskade stressen i den 

känslosamma aktivitet som amningen beskrevs som (Chaput, Adair, Nettel-Aguirre, Musto & 

Tough, 2015). I studien av Bäckström et al. (2010) ansåg mödrarna att kontinuitet gällande 

vilken personal de träffade och stöttade dem i amningen hade stor betydelse för upplevelsen. 

En förbättrad kontinuitet hos vårdpersonalen ansåg de kunde bidra till ett ökat självförtroende 

hos de ammande mödrarna. Dessa mödrar tyckte även att alla i vårdpersonalen skulle använda 

samma metod gällande att ge amningsstöd för att minska förvirring.  

 

Stöd från vänner och familj upplevdes hjälpsamt av majoriteten av mödrarna (Spear, 

2006) och stärkte självförtroendet när det var uppmuntrande. Det gjorde även gemenskap med 

andra nyblivna mödrar i stödgrupper som vårdpersonal arrangerade (Fox, McMullen & 

Newburn, 2015). Flera mödrar sökte sig även självmant till andra mödrar för känslomässigt 

stöd, uppmuntran och möjlighet att få samtala och dela med sig av sina erfarenheter (Hunter 

et al., 2015).  

 

Praktiskt stöd 

Flera av de inkluderade studierna presenterade positiva upplevelser hos mödrarna gällande 

praktiskt och påtagligt stöd. Det praktiska stödet innefattade bland annat att vårdpersonalen 

observerade amningen för att sedan ge praktisk feedback och tips på hur amningen kunde 

underlättas. Mödrarna upplevde det mest hjälpsamt när vårdpersonalen visade praktiskt hur de 

skulle göra, vilket i en studie presenterades som en egen kategori; “show me, don’t tell me” 

(Gill, 2001). Det uppskattades även när vårdpersonalen lärde ut en variation av positioner och 

tekniker och var frikostiga med att ge förslag på nya lösningar på eventuella problem (Hong 
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et al., 2003). I en annan studie svarade mödrarna genomgående att det råd som hade varit till 

mest hjälp var när någon praktiskt hade visat dem hur de skulle lägga barnet till rätta vid 

bröstet. Även råd om hur man fick barnet att ta tillräckligt av bröstet ansågs värdefullt. Råd 

och tips inför eventuella komplikationer som spruckna bröstvårtor och mjölkstockning 

upplevdes mycket hjälpsamt för vissa mödrar och medförde en känsla av att vara förberedd 

(Graffy & Taylor, 2005). 

 

Flera inom vårdpersonalen använde sig av “hands-on”-metoden, som innebar att de tog med 

sina händer på moderns bröst för att visa, vilket mödrarna hade delade meningar om. En del 

gillade att få ett sådant konkret och praktiskt stöd (Burns et al., 2013). Många uttryckte att ett 

fysiskt amningsstöd upplevdes positivt och hjälpsamt så länge det utfördes på ett varsamt och 

försiktigt sätt (Cross-Barnet et al., 2012).  

 

Förutom praktisk hjälp och fysiskt stöd uppskattades också stöd i form av resurser av olika 

slag. Några mödrar uppskattade att ha blivit erbjudna mjukgörande medel för att smörja 

spruckna bröstvårtor och att de fått informationskällor som hemsidor, videos, broschyrer och 

telefonnummer för amningsstöd (Hong et al., 2003).  

 

Utvärdering och uppföljning 

En ytterligare kategori som utmärkte mödrarnas positiva upplevelser av amningsstöd utifrån 

studierna handlade om utvärdering och uppföljning. 

 

Tillgängligheten av stöd när det önskades (Chaput et al., 2015) och ett kontinuerligt och 

pågående amningsstöd ansågs av mödrarna viktigt. Många uttryckte vikten av uppföljning 

och fortsatt kontakt med vårdpersonalen efter hemgång från sjukhuset (Bäckström et al., 

2010). Det fortsatta stödet kunde bestå av att vårdpersonalen försåg med telefonnummer till 

amningsstödslinjer, bjöd in till mödragrupper eller träffade modern och utvärderade hur 

amningen fungerade (Hong, 2003).  

 

Negativa upplevelser av amningsstöd 
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Bristande bemötande  

I studierna presenterades många negativa upplevelser av amningsstöd. Många av dessa 

upplevelser var till stor del kopplade till brister i vårdpersonalens bemötande eller beteende. 

Detta uttrycktes i studien skriven av Graffy och Taylor (2005) där mödrarna beskrev att de 

negativa upplevelserna ofta berodde mer på hur de blivit bemötta i och med amningsstödet än 

de givna råden och stödet i sig. De flesta mödrarna i studien av Entwistle, Kendall och Mead 

(2010) hade upplevt ett bristande eller oengagerat amningsstöd från vårdpersonalen, vilket 

ledde till känslor av desperation, att bryta ihop eller tappa kontrollen. Detta i sin tur ledde till 

att de var mindre positiva till amning överhuvudtaget.  

 

Det framkom att det bristande bemötandet såg ut på olika sätt. Vissa mödrar hade fått 

uppfattningar om att vårdpersonalen inte tyckte att det var deras uppgift att hjälpa till med 

amningen och att de egentligen inte brydde sig om modern ammade eller ej (Gill, 2001). 

Annan vårdpersonal verkade gå in i en slags expertroll som fick mödrar att känna sig pressade 

av förväntningar om hur de borde mata sina barn (Leeming et al., 2015). I flera fall 

uppfattades också vårdpersonalen som okänslig, att de inte visade förståelse eller inte brydde 

sig, vilket ökade mödrarnas känslor av press (Chaput et al., 2015). Vissa mödrar fick även en 

känsla av att de inte betydde något, att de bara var ännu en ny moder, ett nummer och inte en 

person (Redshaw & Henderson, 2012). 

 

Mödrarna upplevde även att vårdpersonalen hade ett inkräktande beteende (Hong et al., 

2003). Vårdpersonalens åsikter om avskildhet och privatliv skilde sig mycket från mödrarnas. 

I flersalar tyckte vårdpersonalen att draperierna skulle vara bortdragna för att uppmuntra att 

mödrarna såg varandra, vilket en del mödrar upplevde jobbigt och kränkande, särskilt när det 

gjordes utan deras tillåtelse (Redshaw & Henderson, 2012). Många mödrar kände sig 

ensamma, dömda och utsatta av både vårdpersonal och andra mödrar. Detta tillsammans med 

bristen på avskildhet ledde till att flera unga mödrar kände sig oförmögna att utföra intima 

modersuppgifter som att hålla sina barn hud mot hud och att amma (Hunter et al., 2015). 

Vårdpersonalens fokus låg ofta på moderns fysiska kropp där bröstmjölken, det flytande 

guldet, fanns och levererades. Därför upplevdes det som att vårdpersonalen ibland hade ett 

bröstfokus istället för att fokusera på modern som en individ och koppla med henne på ett 

känslomässigt plan. När “hands on”-metoden användes i samband med amningsstödet ansåg 

en del mödrar detta som verkligt inkräktande och stötande. De upplevde det också som att 

vårdpersonalen tog över, utan möjlighet att få försöka själva (Burns et al., 2013). Det fysiska 
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amningsstödet kunde, om det utfördes på ett hårdhänt sätt, upplevas som mycket negativt 

(Bäckström et al., 2010).   

 

Bristande informativt stöd 

I studierna framkom det även att mödrarna fått en negativ upplevelse av den informativa 

delen av amningsstödet. I möte med vårdpersonal under graviditeten upplevdes informationen 

som bristfällig och att det samtalades lite om amningen (Cross-Barnet et al., 2012). Flera 

mödrar uttryckte även att den information som de fick under graviditeten gav orealistiska 

förväntningar om den kommande amningen. Det kom som en negativ överraskning för många 

hur svårt det var och hur mycket som kunde vara problematiskt eller jobbigt (Fox et al., 

2015).  

 

Motstridiga råd och stöd som många av mödrarna berättade om upplevdes mycket negativt 

(Zadoroznyj, Brodribb, Young, Kruske & Miller, 2015). Det beskrevs som ett problem i 

majoriteten av studierna. Motstridig information och råd bidrog till en förvirring hos 

mödrarna, ett minskat självförtroende gällande amningen (Fox et al., 2015) och upplevdes 

mycket “disempowering” (Leeming et al., 2015). Många upplevde redan från början en 

osäkerhet gällande amningen, en osäkerhet som stegrade när vårdpersonalen kom med olika 

råd, tips och information till den nyblivna modern (Bäckström et al., 2010). Även felaktiga 

råd förekom och ledde till oro, besvikelse och en upplevelse av att vårdpersonalen hade 

bristfällig kunskap om amning (Rudman & Waldenström, 2007).  Det framkom extra tydligt 

att olika personer sa olika saker när kontinuiteten brast och mödrarna behövde träffa ett flertal 

olika barnmorskor och andra vårdprofessioner under sjukhusvistelsen. Mödrarna beskrev 

sedan en förvirring och ångest över hur de skulle amma (Zadoroznyj et al., 2015). De 

motstridiga råden gällde framförallt hur länge och hur ofta amningen skulle ske, när det var 

dags att byta bröst, användningen av amningsskydd samt huruvida bröstmjölksersättning som 

komplement påverkade amningen negativt eller inte (Graffy & Taylor, 2005). Förekomsten av 

motstridiga råd var vanligare när mödrarna hade svårigheter och problem och därav träffade 

fler antal barnmorskor (Redshaw & Henderson, 2012).  

 

Bristande känslomässigt stöd 

Några mödrar uttryckte att de kände sig som otillräckliga mödrar när vårdpersonalen inte 

bekräftade deras förmåga att amma. Samma känsla upplevdes när vårdpersonalen inte 
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lyssnade eller försökte förstå kvinnans situation vid amningen. När modern upplevde 

bristande bekräftelse som ammande kvinna uppkom känslor av osäkerhet i sin modersroll 

(Bäckström et al., 2010). En mycket liten andel av mödrarna upplevde vårdpersonalen som 

universellt positiva och uppmuntrande gällande amningen (Cross-Barnet et al., 2012). Att en 

del av vårdpersonalen inte alltid stöttade och uppmuntrade mödrarna till amning kom som en 

överraskning för en del. När amningen inte fungerade bra och vårdpersonalen inte gav ett 

känslomässigt stöd kände sig mödrarna isolerade, bortglömda, misslyckade och som att de 

hade svikit sina barn (Redshaw & Henderson, 2012).   

 

Bristande praktiskt stöd 

Många av de intervjuade kvinnorna upplevde en stor press att amma. Detta tillsammans med 

bristande adekvat och praktiskt amningsstöd upplevdes som negativt (Fox et al., 2015). 

Upplevelsen av bristande praktiskt amningsstöd återkom i många av de inkluderade studierna 

på lite olika sätt. Budskapet “breast is best” kommunicerades ofta av vårdpersonalen, men 

upplevdes alltför ofta bara vara tomma ord utan extra ansträngning med att hjälpa mödrarna 

praktiskt (Zadoroznyj, 2015). Burns et al. (2013) presenterar en moder som hade bestämt sig 

för att verkligen försöka amma, trots svårigheter, men upplevde att den barnmorska hon 

träffade var distanserad och oförmögen att erbjuda praktiskt fysiskt stöd och assistans. Även 

andra mödrar upplevde att vårdpersonalen misslyckades med att erbjuda assistans, i vissa fall 

även inom de första timmarna efter förlossningen då mödrarna ofta är i behov av mycket stöd 

(Hong et al., 2003). I sju av studierna (Hunter et al., 2015, Graffy et al., 2005, Redshaw & 

Henderson, 2012, Leeming et al., 2015, Entwistle et al., 2010, Fox et al., 2015 & Cross-

Barnet et al., 2012) påtalade mödrarna att de upplevde sig manade från vårdpersonal samt 

närstående att flaskmata. Det var främst när amningen inte fungerade, även om modern inte 

hade gett upp hoppet om den, som vårdpersonalen manade till flaskmatning istället (Redshaw 

& Henderson, 2012). Ibland påtalades en tendens hos vårdpersonalen om att de bara hjälpte 

barnet till bröstet och sedan gick sin väg, vilket lämnade mödrarna frustrerade och med en 

känsla av okunskap och otillräcklighet (Burns et al., 2013).  

 

Mödrarna upplevde det även negativt att enbart bli tillfrågade om hur amningen gick, utan att 

få chansen att ställa frågor och be om praktiska råd av vårdpersonalen. Flera uttryckte även att 

vårdpersonalen gjorde egna antaganden om moderns amning, utan att ens fråga om dennes 

åsikter eller upplevelser (Cross-Barnet et al., 2012). Några mödrar tog istället saken i egna 
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händer och anlitade en personlig amningskonsult på grund av den inadekvata praktiska 

hjälpen från sjukvården (Zadoroznyj et al., 2015). Det fanns även situationer beskrivna där 

vårdpersonalen verkade uppmuntra mödrarna att flaskmata sina barn med 

bröstmjölksersättning (Spear, 2006).  

 

Otillräcklig tid 

Ännu en faktor som gjorde att amningsstödet upplevdes negativt eller bristande var när tiden 

tillsammans med vårdpersonalen var otillräcklig. Vårdpersonalen verkade ofta upptagna och 

ibland ovilliga att hjälpa mödrarna med amningen. Ibland tog de sig tid att försöka hjälpa 

mödrarna med positionering, men upplevdes av mödrarna som stressade eller ineffektiva 

(Graffy & Taylor, 2005). En bristande tillgänglighet att få stöd när behovet var som störst 

upplevdes också som ett problem (Chaput et al., 2015). Många mödrar fick ofta vänta länge 

när de frågade om hjälp och kände sig mycket ensamma nattetid på grund av lägre 

personalbemanning. Vissa upplevde även att de “sparkades ut” från sjukhuset så snart de var 

fysiskt välmående, trots att de inte kände sig självsäkra gällande amningen (Redshaw & 

Henderson, 2012). Många önskade mer uppföljning av vårdpersonalen i form av 

telefonsamtal och besök, de uttryckte även att om amningen fungerade på sjukhuset betydde 

det inte att den skulle fungera hemma (Spear, 2006).  

 

DISKUSSION 
 

De 16 inkluderade studierna i denna litteraturstudie beskrev hur nyblivna mödrar upplevt 

amningsstödet de erhållit. Syftena i de studier som granskats och sedan inkluderats i studien 

varierade, men alla hade fokus på mödrarnas upplevelser i samband med amningsstöd, 

amning generellt och/eller vården de fått postpartum. Resultatet som framkom ur denna studie 

visade att de upplevelserna mödrarna hade haft i samband med erhållet amningsstöd kunde 

delas in i positiva och negativa upplevelser. De positiva upplevelserna hade att göra med 

stödjande bemötande, ageranden och social miljö, samt ett adekvat praktiskt stöd och 

uppföljning efter hemgång. Det mödrarna värderade mycket högt var bekräftelse och 

uppmuntran, att vårdpersonalen visade omsorg, att de fick praktiska tips och att 

amningsstödet var individuellt utformat för just henne och hennes barn. De negativa 

upplevelserna handlade om bemötande, information, praktiskt- och känslomässigt stöd som 
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upplevts bristande samt otillräcklig tid. Mödrarna uttryckte speciellt att motstridiga råd, för 

lite praktisk feedback, kallt bemötande och för lite tid tillsammans med personalen var 

faktorer som gjorde att amningsstödet upplevdes negativt.  

 

Resultatdiskussion 

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver hur sjuksköterskan ska visa omsorg, 

respektera patientens värdighet, integritet och autonomi samt ta tillvara på patientens och 

närståendes kunskaper och erfarenheter (Socialstyrelsen, 2005). Denna studies resultat 

presenterar just patientens erfarenheter av amningsstöd. Därför anses det av vikt att i 

sjuksköterskeyrket ta tillvara på denna information. Genom att veta vad nyblivna mödrar 

tycker är ett positivt respektive negativt amningsstöd kan sjuksköterskans förståelse för 

ammande mödrar som patientgrupp utvecklas. Det som mödrarna upplevde som positivt bör 

också fortsättningsvis användas, uppmuntras och implementeras hos vårdpersonalen. Det som 

istället upplevdes som negativt amningsstöd bör undvikas eftersom felaktigt och inkonsekvent 

stöd från vårdpersonalen har visats vara ett stort hinder för amning (WHO, 1998).  

 

Ett exempel på vad mödrarna upplevde som mycket negativt var när de fick motstridiga råd 

av vårdpersonalen. Majoriteten av studierna presenterade att mödrarna upplevt motstridiga 

råd vilket var en negativ upplevelse. I studien av Fox et al. (2015) berättade mödrarna att 

motstridiga råd skapade förvirring och minskade deras självförtroende. Leeming et al., (2015) 

skriver att mödrarna upplevde motstridiga råd som “disempowering”. Förvirring, minskat 

självförtroende och en känsla av “disempowerment” går ej i linje med vad Orem (1991) 

skriver om god omvårdnad. Enligt Orem ska vårdpersonalen främja egenvård genom stöd, 

undervisning, motivation och en tro på den egna förmågan.  

 

Motstridiga råd verkade till viss del bero på bristande kontinuitet och att mödrarna fick träffa 

många olika personer inom vården som gav olika råd. Detta ledde till förvirring och ångest 

(Zadoroznyj et al., 2015). Den organisatoriska faktorn i detta anser vi vara svår att ändra. 

Däremot bör fokus ligga på den information och de råd som vårdpersonalen ger till de 

ammande mödrarna. Genom att förbättra dokumentationen av det givna amningsstödet kan 

motstridiga råd till en och samma moder motverkas. Annan vårdpersonal kan då lättare läsa i 

moderns journal vad som sagts och gjorts och hur detta fungerat. Detta ger även 
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förutsättningar för att kunna utföra en god utvärdering och uppföljning, vilket är faktorer som 

mödrarna i denna studie upplevde som positiva. Detta styrks av resultaten i Chaput et al. 

(2015) som beskriver att motsägelsefulla och oönskade råd var genomgående i de negativa 

upplevelserna. Det ansåg Chaput och medarbetare (2015) visade på vikten av att höra med 

modern vad hon fått för tidigare råd och information. Författarna menar även att det 

indikerade att råd som modern ej bett om försvårar hennes utveckling i modersrollen.  

 

Möjligheten att använda vår studies resultat finns inte bara hos de individuella 

sjuksköterskorna eller vårdavdelningarna, utan även i ett större perspektiv. Att mödrarna i de 

inkluderade studierna uttryckte många negativa upplevelser visar på att mycket finns att lära 

inom att ge amningsstöd. WHO skrev år 1998 om det stora behovet av att utbilda 

vårdpersonal och att förändra attityden gentemot amning till det bättre. Det är snart 18 år 

sedan och fortfarande finns många brister inom amningsstödet som vårdpersonal ger i olika 

västerländska länder. Det faktum att så många studier hittades inom detta ämne, som alla är 

gjorda de senaste 15 åren, visar att detta är ett högaktuellt ämne. Intresset för hur mödrar 

upplever amningsstöd och sin postpartumvård är viktigt för att få en förståelse, men ännu 

viktigare är det att använda dessa samlade upplevelser och åsikter för att förbättra och 

utveckla amningsvården i Sverige och globalt. 

 

International Council of Nurses (2014) skriver i den etiska koden för sjuksköterskor att 

sjuksköterskan, tillsammans med samhället, har ansvar att möta behov hos allmänheten 

angående hälsa. Detta genom att initiera och genomföra insatser på ett jämlikt och rättvist sätt 

vad gäller resursfördelning och tillgången till vård och omsorg.  

 

Flera av mödrarna som omfattades av denna studies resultat beskrev en önskan om att få ett 

ännu mer individanpassat amningsstöd (Cross-Barnet et al., 2012). Det har tidigare visats att 

individuellt praktiskt- och psykiskt stöd bygger upp mödrars självförtroende och är ett 

effektivt sätt att öka amningsdurationen (WHO, 1998). När amningen upplevs svår för 

modern resulterar det ofta i känslor av vilsenhet, ständig kamp, oduglighet och att vara 

utelämnad (Palmér et al., 2012). Mödrar som sedan valde att flaskmata sina barn istället för 

att amma upplevde negativa känslor som skuld, osäkerhet, oro och att de skulle vara 

misslyckade mödrar (Lakshman et al., 2009). Den förståelsen av att amning och amningsstöd 

är nära kopplat till mödrarnas känsloliv och självförtroende gör det ännu viktigare att 
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individanpassa amningsstödet efter den specifika moderns praktiska behov av hjälp men även 

hennes känslomässiga tillstånd.  

 

Flera av mödrarna uttryckte att de negativa upplevelser de haft förstärktes av jobbiga känslor 

och stress i samband med förändringen att bli förälder och inte nödvändigtvis hade med 

amningsstödet att göra (Hunter et al., 2015). Oavsett om detta var fallet var de negativa 

upplevelserna en verklighet för mödrarna. Detta bör dock inte användas som ursäkt av 

vårdpersonal för ett eventuellt bristande amningsstöd. Om mödrarna är extra känslosamma 

eller stressade bör istället amningsstödet anpassas efter de individuella önskemålen med extra 

hänsyn till moderns aktuella känslor.  

 

Sex av de inkluderade studierna var gjorda i Storbritannien/England, fem i USA, två i 

Australien, två i Sverige och en i Kanada. Till skillnad från övriga studier utmärkte sig de från 

Storbritannien/England genom att flera mödrar i studierna påpekade att de hade blivit manade 

till flaskmatning av både närstående och vårdpersonal. Av vårdpersonal var det främst om 

amningen krånglade, även när modern inte själv hade gett upp hoppet, medan det av 

närstående kunde manas till flaskmatning trots att de hade en fungerande amning (Redshaw & 

Henderson, 2012; Fox et al., 2015). Att fenomenet togs upp i alla inkluderade studier från 

England/Storbritannien tros bero på att de har en annan amningskultur. Det anses därför att 

det vid utformning av amningsstöd är viktigt att beakta hur amningskulturen i landet ser ut för 

att på bästa sätt utforma amningsstödet till nyblivna mödrar.  

 

Förutom de negativa upplevelserna uttryckte även många mödrar positiva upplevelser av 

amningsstödet de erhållit. Omsorg, bekräftelse, tålamod och positiv attityd bidrog till det goda 

känslomässiga stödet (Hong et al. 2003). Även de andra kategorierna som omfattade 

stödjande beteende, stödjande agerande, stödjande social miljö, praktiskt stöd samt 

utvärdering och uppföljning handlar mycket om hur mödrarna upplever sig ha blivit bemötta 

och värderade. Bäckström och medarbetare (2010) beskriver utifrån sina resultat att positivt 

bemötande bidrog till förtroende för vårdpersonalen, vilket ansågs som en förutsättning för att 

adekvat kunna ta emot det amningsstöd som gavs. Detta tycktes genomsyra mycket av de 

resultat denna studie kommit fram till. Det praktiska stödet eller den stödjande sociala miljön 

kan vara av världsklass, men om modern inte blir bemött som en unik individ eller 

uppmuntras i sin modersroll kommer amningsstödet heller inte upplevas som positivt.  
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Dorothea Orem beskriver av människans psykologiska, fysiologiska och sociala behov som, 

när de blir mötta, resulterar i hälsa och välbefinnande (Orem, 1991). Det som mödrarna i 

denna studies resultat beskriver som positivt amningsstöd går att kategorisera under en eller 

flera av dessa tre sorters behov. Detta anses också kunna vara förklaringen på vår tankegång 

om att amningsstödet inte upplevs som positivt om det enbart möter det fysiska behovet. Det 

känslomässiga, det fysiskt praktiska och det sociala amningsstödet behövs för att modern ska 

kunna uppleva hälsa och välbefinnande relaterat till amningen.  

 

Orem fortsätter sedan att beskriva vikten av människans egenvård och att omvårdnad framför 

allt bör främja egenvården genom stöd, undervisning, motivation och tro på den egna 

förmågan (Orem, 1991). Ett exempel på när detta verkar fungerat beskriver att personalen 

arbetade tillsammans med mödrarna, utan att sätta press på deras amning eller att 

vårdpersonalen försökte ta över. Det gav istället en trygghet att enbart ha personalen 

närvarande (Hunter et al., 2015). Stödet till egenvård ska vara anpassad till den specifika 

individen och ta hänsyn till moderns integritet utifrån etiska aspekter i en miljö som främjar 

hälsa och motiverar till amning (Orem, 1991). Utifrån denna studies presenterade resultat kan 

vi inte annat än att hålla med Orem och hennes teori om egenvård. Det som många mödrar 

upplevt positivt och hjälpsamt kan vårdpersonalen anamma och fortsätta med i vetskap om att 

det verkar fungera.  

 

Kliniska implikationer 

Med denna ökade förståelse om vad som upplevts som positivt amningsstöd finns stora 

möjligheter för vårdpersonal att utvecklas inom detta område. Den ökade förståelsen betonar 

vikten av det känslomässiga stödet. Detta är något all vårdpersonal samt medmänniskorna i 

samhället kan ta med sig och ha i åtanke i mötet med nyblivna mödrar. Ett gott bemötande 

kräver egentligen ingen kunskap om amning eller specifika amningsstödjande tekniker och 

anses därför enkelt att implementera kliniskt i olika vårdnivåer. Vidare implikationer av det 

praktiska amningsstödet kräver mer kunskap, både om mödrarna som individer och amning 

generellt.  

 

Det går däremot inte att generalisera denna studies resultat eftersom det baseras på kvalitativa 

studier och relativt få individers upplevelser. Samtidigt har många mödrar berättat om 

liknande erfarenheter vilket ger styrka och trovärdighet till de presenterade resultaten. Fler 
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studier inom ämnet behövs för att få ökad förståelse samt för att tydligare kunna utforma 

kliniska implikationer för amningsstöd.  

Metoddiskussion 

 

Litteraturstudie valdes som design då det ansågs av värde att få en överblick av aktuell 

forskning och för att kunna sammanställa tidigare publicerat resultat. Flera sökningar av 

sökorden gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och SveMed. 17 studier uppnådde 

inklusionskriterierna för studien och granskades därför noggrant med SBU:s granskningsmall 

för studier med kvalitativ forskningsmetod som är en granskningsmall inriktad på 

patientupplevelser. Den mest förekommande orsaken till att en studie bedömdes som 

medelhög istället för hög var en bristande tydlighet. Om författarna inte uttryckt 

datainsamling, analys eller resultat på ett nog tydligt sätt ansågs studien inte vara av hög 

kvalitet.  

 

Inklusionskriterierna valdes utifrån att de skulle finnas tillräckligt med studier, men även vara 

tillräckligt nischat för att få fram ett resultat. Beslutet gjordes därför att inkludera studier där 

både mödrar och barn var friska, så att alla mödrar hade liknande förutsättningar till en 

fungerande amning. Av samma anledning valdes det att exkludera studier som inkluderade 

prematurfödda barn. Det geografiska inklusionskriteriet som uppsattes hade som avseende att 

länderna där studierna var utförda skulle vara någorlunda lika i sin kultur, detta för att få ett 

mer enhetligt resultat. Utifrån resultaten har det dock visats att Storbritanniens amningskultur 

avvek från övriga inkluderade studier. Inklusionskriteriet uppnådde därav inte sitt syfte, vilket 

kan ses som en brist även om resultatet i sig stämmer väl överens i övrigt. För att kunna svara 

på syftet gällande mödrars upplevelser av amningsstöd blev det självklart att använda sig av 

studier gjorda med kvalitativ ansats. Således inkluderades även multimetodstudier, men för att 

upprätthålla enhetligheten granskades endast de kvalitativa delarna i dessa studier. 

Begränsningar i studien är att det har använts få databaser, att studierna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska samt att ett flertal studier inte fanns tillgängliga gratis. 

 

Studien har flera styrkor, nämligen att alla studier som inkluderades granskades med 

granskningsmall och endast studier med hög eller medelhög kvalitet inkluderades. Författarna 

hade inga egna upplevelser från amningsvården eller amningsstöd, vilket gjorde att de inte 

hade några förutfattade meningar eller förväntningar på resultatet. Det tillsammans med att 
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allt för syftet relevant resultat lyftes fram samt att resultaten presenterades på ett objektivt sätt 

gjorde att en god forskningsetik bibehölls. En annan styrka i studien är att det inte 

inkluderades någon studie som var publicerad tidigare än 2001 och att de flesta andra studier 

var publicerade de senaste fem åren. 

Slutsats 

	  
När amningsstödet fick mödrarna att känna sig bekräftade, bra bemötta och hade bidragit med 

praktisk kunskap upplevdes det som positivt. Amningsstöd som istället bidrog till förvirring 

och känslor av att inte vara prioriterad eller unik som individ upplevdes som negativt. 

Resultaten från denna studie kan bidra till utveckling av ett personcentrerat amningsstöd.  
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BILAGOR 
Bilaga 1. 
 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

- patientupplevelser 

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________ 

 

Total bedömning av studiekvalitet:  Hög ☐             Medel 

☐         Låg ☐   
 

1.  Syfte 

Utgår studien från  Ja ☐      Nej ☐     Oklart ☐   Ej tillämpl ☐  

en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning?         

      Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 
 

2.     Urval 

a. Är urvalet relevant? Ja ☐  Nej ☐      Oklart ☐   Ej tillämpl ☐  

b. Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  Ja ☐  Nej ☐      Oklart ☐   Ej tillämpl ☐  

c. Är kontexten tydligt beskriven? Ja ☐  Nej ☐      Oklart ☐   Ej tillämpl ☐  

d. Finns relevant etiskt resonemang?  Ja ☐  Nej ☐      Oklart ☐   Ej tillämpl ☐  

e. Är relationen forskare/urval   Ja ☐  Nej ☐      Oklart ☐   Ej tillämpl ☐  

tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 
 

3.  Datainsamling 

a. Är datainsamlingen tydligt beskriven?   Ja ☐      Nej ☐    Oklart ☐   Ej tillämpl ☐ 

b. Är datainsamlingen relevant? Ja ☐       Nej ☐    Oklart ☐   Ej tillämpl ☐ 

c. Råder datamättnad? Ja ☐       Nej ☐    Oklart ☐   Ej tillämpl ☐ 

d. Har forskaren hanterat sin egen Ja ☐       Nej ☐    Oklart ☐   Ej tillämpl ☐ 

förförståelse i relation till datainsamlingen? 

 Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 
 



	   	  

4. Analys 

a. Är analysen tydligt beskriven?  Ja ☐ Nej ☐ Oklart ☐  Ej tillämpl ☐ 

b. Är analysförfarandet relevant  Ja ☐        Nej ☐   Oklart ☐     Ej tillämpl ☐ 

i relation till datainsamlingsmetoden? 

     c.   Råder analysmättnad? Ja ☐       Nej ☐   Oklart ☐     Ej tillämpl ☐ 

     d.   Har forskaren hanterat sin egen Ja ☐       Nej ☐   Oklart ☐     Ej tillämpl ☐ 

 förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 
 

5. Resultat 

a. Är resultatet logiskt? Ja ☐       Nej ☐  Oklart ☐  Ej tillämpl ☐ 

b. Är resultatet begripligt? Ja ☐       Nej ☐ Oklart ☐ Ej tillämpl ☐ 

c. Är resultatet tydligt beskrivet? Ja ☐       Nej ☐ Oklart ☐ Ej tillämpl ☐ 

d. Redovisas resultatet i förhållande  Ja ☐       Nej ☐  Oklart ☐  Ej tillämpl ☐ 

till en teoretisk referensram? 

     e.   Genereras hypotes/teori/modell? Ja ☐       Nej ☐ Oklart ☐  Ej tillämpl ☐ 

     f.    Är resultatet överförbart till ett Ja ☐       Nej ☐ Oklart ☐ Ej tillämpl ☐ 

liknande sammanhang (kontext)?  

     g.   Är resultatet överförbart till ett Ja ☐       Nej ☐  Oklart ☐ Ej tillämpl ☐ 

  annat sammanhang (kontext)? 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
  


