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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av amning och metoden som 

användes i litteraturstudien var deskriptiv. Upplevelserna i 17 studier kategoriserades i fem 

grupper; förutsättningar, motstridiga råd, svårigheter, positiva erfarenheter och samhällssyn. 

Att få motstridiga råd från sjukvården var den upplevelse som beskrevs oftast och de olika 

känslomässiga svårigheter kvinnorna upplevde i samband med amningen var en annan tydlig 

upplevelse. Kvinnorna upplevde också att de hade bristfällig kunskap om amning och dess 

fördelar. Amning sågs som något naturligt men förväntningarna stämde inte överens med 

upplevelsen. Kvinnorna använde sig av olika strategier för att lyckas med amningen och 

många ansåg att amning är viktigt för barnet och de trivdes med att amma. I Sverige och i 

Västvärlden vill man främja amning pga. dess hälsomässiga och känslomässiga betydelse för 

mamma och barn. Amning är dock ett sammansatt fenomen som kräver en helhetssyn och 

framtida forskning bör sträva efter att öka förståelsen för ammande kvinnors situation för att 

rätt bemöta dessa kvinnor i vården. Kvinnor behöver få ökad kunskap för att upplevelserna 

ska överensstämma med förväntningarna. Sjukvården bör ge enhetliga råd och adekvat stöd, 

och även skapa medvetenhet om hur attityder påverkar amningspraktiken. 

 

Sökord: breastfeeding, mothers, experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

The purpose of this study was to describe how mothers experience breastfeeding. Experiences 

in 17 studies were categorised into five groups; conditions, incompatible advice, difficulties, 

positive experiences and societal view. Receiving incompatible advice from health care 

personnel was the most frequent experience and emotional difficulties in relation to 

breastfeeding was another mayor experience. The women also had feelings of not having 

adequate knowledge about breastfeeding and its positive effects. Many of the women thought 

of breastfeeding as something natural but their expectations did not match the experience of 

actually breastfeeding. They used different strategies to succeed with their breastfeeding and 

many women thought of breastfeeding as something important for the child, and were happy 

breastfeeding. Breastfeeding is seen as something healthy and beneficial for both mother and 

child  but it is a complex phenomenon that needs a holistic approach. Future research should 

aim to increase understanding for the breastfeeding woman and her situation, in order to be 

able to meet these women in different health care situations. Women need to increased 

knowledge about breastfeeding  so that expectations does not differ totally from the actual 

breastfeeding experience. The health care system should provide unitary and adequate advice 

and create consciousness about the impacts of attitudes on breastfeeding practices. 
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1  Introduktion 
 
I Sverige och västvärlden har samhället under senare år medvetet velat främja en mer frekvent 

amning och socialstyrelsen stödjer amningsvänliga sjukhus (Socialstyrelsen, 2005).  

Sjukhus och mödravård är betydelsefulla för nya mödrar. Baby Friendly Hospital (BFHI) 

initiativet startade 1991 av United Nations International Children's Emergency Fund 

(UNICEF) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att säkerställa att all mödravård, 

fristående eller på sjukhus, blev centrum för stödjande av amning. Begreppet ”amningsvänliga 

sjukhus” är en svensk benämning på BFHI.  Mödravård kan få status att kalla sig baby-

friendly när de inte stöder modersmjölksersättningar, nappflaskor eller napp, och när de infört 

”tio steg till en bättre amning” för att stödja en lyckad amning. Stegen går ut på att personal 

ska ha en skriftlig gemensam amningspolicy och kunna lära ut praktisk amning bl.a. 

Internationellt ser man att i många områden där sjukhus benämns som baby-friendly ammar 

fler mödrar sina nyfödda barn och barnhälsan blir bättre (UNICEF/WHO, 2002).  

 

Eftervården av den nyförlösta kvinnan och hennes barn på sjukhus är en relativt ny företeelse. 

Traditionellt har barn fötts i hemmet och kvinnan har biståtts av en barnmorska och efter 

förlossningen haft stöd och hjälp av andra kvinnor i närmiljön. När hemförlossningar ersattes 

av sjukhusförlossningar under 1900-talet medikaliserades den tidigare privata och kvinnliga 

sfären med förlossning och spädbarnsvård. Amningen blev under mitten av seklet en 

uppfödningsfråga där tidschema och mjölkmängd var det viktiga. Att istället för att amma 

använda flaska för att ge mat, blev en logisk följd där det var lätt att avgöra hur stor mängd 

barnen åt, och amningen minskade (Faxelid, 2001). 

 

Under 60-talet vistades kvinnor normalt sju dagar på BB efter en normalförlossning. 

Mödrarna hade inte barnen hos sig utan träffade de vid amningen var fjärde timme, vilket bl.a. 

innebar svårigheter att få en fungerande amning, eftersom glesa amningar leder till lägre 

produktion av mjölk och hungriga otillfredsställda barn. Av olika skäl har tiden på svenska 

BB successivt nedkortats (Lindgren, 2000). 

 

Vårdtiden idag ligger på knappt tre dagar i genomsnitt och sjuttiotvå timmar betraktas som 

normal vårdtid. Inga negativa effekter av den tidigare hemgången har rapporterats på amning 

eller mammans självförtroende eller på ökade medicinska risker (Waldenström & Nordström, 

2001). Den kortare vårdtiden på BB innebär mindre tid för vårdpersonal att hjälpa och 
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informera mamman om amningsteknik. Det tar några dagar efter förlossningen för mjölken att 

rinna till, och ofta är mamman inte kvar på BB när detta sker.  

 

Modersmjölken innehåller ämnen som skyddar barnet mot infektioner, är färdig och lagom 

varm samt hygieniskt förpackad. Att flaskmatning är livsfarligt under dåliga hygieniska 

förhållanden är väl känt. Bröstmjölken innehåller levande celler, hormoner, antikroppar och 

enzymer som alla främjar barnets utveckling och skyddar mot infektioner. Det finns starka 

bevis för att bröstmjölk är överlägsen alla andra livsmedel till spädbarn, både i fattiga och rika 

länder (Sjukvårdsupplysningen, 2007).  

 

Inom sjukvården uppmuntrar man till en tidig mor-barn kontakt direkt efter förlossningen, 

bl.a. för att främja amningen (Waldenström & Nordström, 2001). Barnet får tröst, näring och 

trygghet genom amning. Att amma är ett bra sätt för mamma och barn att knyta an till 

varandra känslomässigt (Sjukvårdsupplysningen, 2007). 

 

Vid amning frisätts två hormoner, prolaktin och oxytocin. Prolaktinet stimulerar produktionen 

och oxytocinet stimulerar utdrivningsreflexen som gör att mjölken rinner till. Ju mer barnet 

suger desto mer mjölk bildas och barnet behöver suga en stund innan mjölk produktionen 

kommer igång. Oxytocinfrisättningen är känslig för stresshormoner, vilket betyder att om 

mamman känner sig orolig och ledsen hämmas mjölkutdrivningsreflexen. Behovet av mjölk 

ökar med barnets tillväxt, barnet reglerar detta själv om det får tillgång till bröstet, och 

mjölkproduktionen ökar i takt med ökat behov (Sjukvårdsupplysningen, 2007). 

 

Enligt en studie (Waldenström & Nilsson, 1994) påverkade vårdtiden på BB inte 

amningslängden eller kvinnans upplevelse/erfarenhet av amning. Däremot påverkade 

kvinnans attityder innan förlossningen amningslängden. Amningssvårigheter förekom ofta i 

en av grupperna i studien, vilket enligt författarna kan vara anledning till en tidig avvänjning 

eller bero på att barnmorskorna på BB har större kunskaper om amning än personalen inom 

eftervården (Waldenström & Nilsson, 1994). Det finns en mängd studier som undersökt 

amning, såväl utifrån frekvens, amningslängd, stöd, sociodemografiska och sociokulturella 

faktorer. Hur själva erfarenheten upplevs är mindre utforskad. En metasyntes för att beskriva 

kvalitativa amningsupplevelser har hittats. Författaren beskriver bl.a. ett centralt tema; amning 

är en ”engrossing, personal journey”, en uppslukande personlig resa som är väldigt fysisk och 
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kräver moderliga förpliktelser, anpassning, och stöd från många håll. Amningen har en stor 

personlig inverkan på mödrarna (Nelson, 2006).  

 

Sverige har anslutit sig till världshälsoförsamlingens resolution (WHA 54.2) som förordar att 

bröstmjölk skall vara den enda födan t.o.m. sex månaders ålder (UNICEF, 2002). 

Amningsfrekvensen i Sverige är hög, men enligt statistik från socialstyrelsen (2005) 

helammas ändå bara sextioen procent vid fyra månaders ålder (Socialstyrelsen, statistik, 

2005).  

 

1.1 Problemformulering 
 
Ammande mödrar återfinns inom flera delar av sjukvården. Det är viktigt att sjuksköterskor 

och andra inom vårdyrket är medvetna, har gemensamma strategier och aktuell kunskap om 

amningens betydelse för att rätt kunna bemöta småbarnsmammor och ammande kvinnor. 

Många kvinnor väljer att avsluta amning tidigare än de rekommenderade sex månaderna eller 

att amma bara delvis.  En sammanställning av studier om amningsupplevelser som också 

innehåller svenska studier kan anses vara av vikt för att skapa större förståelse för ammande 

kvinnors situation och belysa faktorer som påverkar amningen. 

 

1.2 Syfte  
 
Syftet med studien var att beskriva mödrars upplevelse av amning efter hemgång från 

sjukhuset och belysa faktorer som påverkar amningen. 

 

1.3 Frågeställning  
 
Hur beskrivs mödrars upplevelser av amning efter hemgång från sjukhuset? 

 

2 Metod 
 

2.1 Design  
 
Studien är en deskriptiv litteraturstudie. 

   3



 

 

2.2 Databaser och sökord 
 
 
De databaser som använts är följande; Pub Med och Cinahl. För att ta fram lämpliga artiklar 

användes MeSH sökord; breastfeeding (major topic), psychology/social, och mothers. Även 

fritextsökningar gjordes med sökord; breastfeeding och experience, breastfeeding och self-

esteem, breastfeeding och satisfaction. För att finna relevanta avhandlingar gjordes sökningar 

i olika universitets och sjukhusbibliotek. Vid Göteborgs universitet hittades en avhandling 

med relevant innehåll. 

 

2.3 Utfall av databassökningen  
 
 
Utfallsmatrisen beskriver hur många träffar varje sökning gav. Artiklar som efter 

genomläsning av titlar och abstrakt visade sig relevanta för studiens syfte redovisas i tabellen. 

 
Tabell 1 Utfallsmatris. Antal använda artiklar i studien n= 17 

Databas Sökord Utfall Använda 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

MeSH termer: breastfeeding, psychology/social, mothers 415 2 

Medline via 

PubMed 

Fritext: breastfeeding, experience 377 4 

Cinahl Fritext: breastfeeding, experience 124 6 

Göteborgs 

Universitet 

bibliotek 

Doktorsavhandling; sökord: amning 1 1 

Medline via 

PubMed 

Fritext: breastfeeding, self-esteem 80 3 

Medline via 

PubMed 

Fritext: breastfeeding, satisfaction 143 1 

 

2.4 Urvalskriterier 
 
 

   4



 

Inklusions kriterier; mödrar som har haft en normal vaginal förlossning eller kejsarsnitt, 

enkelbörd, arton år eller äldre. Vetenskapliga artiklar som motsvarar studiens syfte och 

frågeställning. Studier skrivna på engelska, publicerade de senaste tio åren. 

Exklusions kriterier; ämnet svarar inte mot studiens syfte, finns inte tillgänglig i fulltext, 

saknar abstrakt och finns inte på andra bibliotek i Sverige. 

 

2.5 Dataanalys 
 
 
För att analysera trovärdighet (credibility, transferability, confirmability, dependability), 

validitet och reliabilitet användes ”Checklista för kvantitativa artiklar kvasi- experimentella 

studier”, ”Checklista för kvantitativa artiklar – randomiserade kontrollerade studier (RCT)”, 

”Checklista för kvalitativa artiklar”. De kvantitativa artiklarna värderades från 1-3 där 1 är 

hög kvalitet och tre är låg kvalitet. De kvalitativa artiklarna värderades som trovärdiga (t) eller 

mindre trovärdiga (mt), (Forsberg & Wengström, 2003). Värderingen redovisas i tabell 2. 

 

En mer ingående analys av innehållet i varje artikel gjordes för att finna gemensamma 

kategorier. Med utgångspunkt från Polit och Becks ”Editing Analysis Style” (2004) plockades 

delar om upplevelser ut och kategoriserades i tabell. I resultatsammanställningen diskuteras 

de upplevelser som var mest framträdande (Polit & Beck, 2004). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 
 
Endast studier som är etiskt godkända är inkluderade. Alla artiklar redovisas.  

Inga plagiat eller kopieringar förekommer. Alla inkluderade studier är granskade och svarar 

mot den här studiens syfte och frågeställning (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

3 Resultat 
Resultatet redovisas i tabell 2 och 3, en figur och i löptext. 
 
 Tabell 2. Översikt av inkluderade studier. 
Författare 
År/land 

Titel Design/ 
Ansats/ 
Värdering 

Unders.
grupp 
 

Data 
insamlingsmetod 
 

Data  
analysmetod 

Manhire, K., 
Hagan, A., 

A descriptive 
account of 

 Kvalitativ 
 Tematisk 

n=153  En öppen fråga i 
en tidigare 

Analyserades 
tematiskt 
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Floyd, S. 
2006, Nya 
Zeeland 
 

New Zealand 
mothers 
responses to 
open-ended 
questions on 
their breast 
feeding 
experiences. 

 (t) kvantitativ studie 

Shakespeare, 
J., Blake, F., 
Garcia, J. 
2005, UK 

Breast-feeding 
difficulties 
experienced by 
women taking 
part in a 
qualitative 
interview study 
of postnatal 
depression. 

Kvalitativ  
Tematisk 
(t) 

n=39 Djupintervju Analyserades 
tematiskt. 

Hall, W., 
Hauck, Y. 
2006, 
Australien 
 

Getting it right; 
Australian 
primiparas 
views about 
breastfeeding. 

Kvalitativ 
Tematisk 
(t) 

n=252 En öppen 
enkätfråga, i 
anslutning till 
annan studie om 
effekten av en 
amningsjournal. 

Induktiv 
innehållsanalys. 

Moore, E., 
Coty, M-B. 
2005, USA 

Prenatal and 
Postpartum 
Focus Groups 
With 
Primiparas: 
Breastfeeding 
Attitudes, 
support, 
Barriers, Self-
efficacy, and 
Intention. 

Kvalitativ  
Tematisk 
(t) 

n=6 Intervju i 
fokusgrupp. 

Innehållsanalys  

Dahl, L. 
2006, 
Sverige 
 

Amnings-
praktikens 
villkor. Före-
ställningar, 
förväntningar 
och 
erfarenheter av 
amning. 

Kvalitativ 
Konstruktivistisk 
(t) 

n=8 Intervju vid tre 
tillfällen. 

Innehållsanalys. 
 

McFadden, 
A., Toole, G. 
2006, UK 

Exploring 
women’s views 
of 
breastfeeding: 
a focus group 
study within an 
area with high 
levels of socio-
economic 
deprivation. 

Kvalitativ 
Konstruktivistisk 
(t) 

n= 35 Fokusgrupp och 
intervju. 

Explorativ 
innehållsanalys 

Gatrell, C. J. 
2007, UK 

Secrets and 
lies: 
Breastfeeding 
and 
professional 
paid work. 

Kvalitativ 
Konstruktivistisk 
Feministisk  
(t) 

n=20 Intervju Innehållsanalys 

Hauck, Y., 
Irurita, Y. 

Constructing 
Compability: 

Kvalitativ  
Grounded Theory  

n=33  Intervju, enkät och 
gruppdiskussion. 

 Innehållsanalys 
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2002, 
Australien  
 

Managing 
Breast-Feeding 
and Weaning 
from the 
Mother’s 
Perspective. 

(t) 

Hauck, Y., 
Irurita, Y. 
2003, 
Australien 

Incompatible 
expectations: 
The dilemma 
of 
breastfeeding 
mothers. 

Kvalitativ  
Grounded Theory 
(t) 

n= 33  
 

Intervju, enkät och 
gruppdiskussion. 

Innehållsanalys  

Hauck, Y. 
2004, 
Australien 

Factors 
influencing 
mothers’ 
decision to 
breastfeed in 
public. 

Kvalitativ  
Grounded Theory 
(t) 

n=33 Djupintervju Innehållsanalys 

Smith, S. 
2003, 
Australien 

What stories do 
mothers tell 
about their 
experiences in 
learning how to 
breastfeed? 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
(t) 

n=7  Intervju Narrativ analys 
utifrån 
symbolisk 
interaktionism. 

Adewale, 
OR.  
2006, 
Canada 

The Lived 
Experience of 
First-Time 
Breastfeeding 
Mothers. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk  
(t) 

n=5 Intervju  Innehållsanalys 
för att fånga 
”the lived” 
experience. 

Mozingo, J. 
N., Davis, 
M. W., 
Droppleman, 
P. G., 
Merideth, A. 
2000, USA 

Women’s 
Experiences 
with Short-
Term 
Breastfeeding. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk  
(t) 

n=9 Intervju Innehållsanalys 
för att fånga 
”the lived” 
experience. 

Hauk, Y., 
Langton, D., 
Coyle, K. 
2002, Västra 
Australien 

The path of 
determination: 
Exploring the 
lived 
experience of 
breastfeeding 
difficulties. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
 (t) 

n=10 Djupintervju Innehållsanalys 
för att fånga 
”the lived” 
experience. 

Callahan, S., 
Séjourné, N., 
Denis, A. 
2005, 
Frankrike 

Fatigue and 
Breastfeeding: 
An Inevitable 
Partnership? 

Kvantitativ 
(2) 

n=247 Enkät Komparativ  

DiGirolamo, 
A., 
Thompson, 
N., 
Martorell, 
R., Fein, S., 
Grummer-
Strawn, L. 
2005, USA  

Intention or 
Experience? 
Predictors of 
Continued 
Breastfeeding. 
 

Kvantitativ 
(2) 

n=1665 Enkät Deskriptiv 

Waldenström
, U., 
Rudman, A., 

Intrapartum 
and postpartum 
care in 

Kvantitativ 
(2) 

n=2686 Enkät Deskriptiv 
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Hildingsson, 
I. 
2006, 
Sverige 

Sweden: 
women’s 
opinions and 
risk factors for 
not being 
satisfied. 

 
 
Tabell 3.  Översikt av inkluderade studiers syfte och huvudresultat. 

Författare Syfte Huvudresultat 
 

Manhire, K., 
Hagan, A., 
Floyd, S. 

Att beskriva amningserfarenheter/ 
upplevelser hos mödrar I Nya Zeeland. 

Amningen kan påverkas av förlossnings 
interventioner, t.ex. operationer och medicin 
anv. Individuella- kulturella- och sociala 
orsaker påverkar amningsupplevelsen. Studien 
fördjupar kunskapen om amningsupplevelsen. 

Shakespeare, J., 
Blake, F., 
Garcia, J. 

Att förklara hur kvinnor upplever 
amningssvårigheter. 

I studien var amningssvårigheterna vanliga och 
orsakade känslomässiga bekymmer och 
samarbetet med barnmorskorna upplevdes som 
svårt. Förstagångsmödrar som hade svårigheter 
att få stöd drabbades oftare av en postnatal 
depression. 

Hall, W., Hauck, 
Y.  

Att undersöka förstföderskors syn på sina 
amningsupplevelser under de första tolv 
veckorna. 

Kvinnorna beskrev ”trying to get breastfeeding 
right”, vilket inte var lika viktigt för alla. De 
flesta ville dock få amningen att fungera.  

Moore, E., Coty, 
M-B. 

Att förklara kvinnors attityder innan 
förlossningen, uppfattningar om stöd, väntat 
motstånd, stöd från andra och den egna 
amningseffektiviteten 

Kvinnor är motiverade att amma trots stressiga 
liv och upplevelser av ett stort motstånd mot 
amning. Flera ändrade sin planerade 
amningslängd pga. detta. Kvinnor med mindre 
resurser avvänjer sina barn tidigare när de 
upplever motstånd. 

Dahl, L. Att fördjupa kunskapen om 
amningspraktikens villkor utifrån 
socialkonstruktivistisk teori och feministisk 
analys av hur amning uppfattas och beskrivs 
av en grupp kvinnor. 
 

Samhällets amningspolicy och den 
amningsdiskurs som råder leder till 
begränsningar för kvinnorna när de vill 
förhandla om sin vardag, och för hur de 
utformar sin amningspraktik. 
Normen om ”naturlighet” uppfattas olika av 
mammorna och mödravården. 
Kvinnornas inställning till amning före 
förlossningen var att den är ”naturlig”. 
Erfarenheten visade dock att den innebar 
många svårigheter. 

McFadden, A., 
Toole, G.  

Att identifiera lokala barriärer/motstånd mot 
att amma och hur det påverkar val av 
matningsmetod, och vilka strategier som kan 
öka amningsfrekvensen. 

De upplevda barriärerna var i huvudsak: 
- Kvinnorna nekas att amma offentligt 
- Familjens negativa erfarenheter och 

attityder 
- Motstridiga råd från barnmorskor 
- En dominerande flaskmatningskultur i 

området 
- Lite kunskaper om amningens fördelar
- Uppfattningen är att amma är svårt 

Gatrell, C. J.  Att utforska sambanden mellan mödrars 
kroppsuppfattning/amning/anställning. 

Högutbildade kvinnor förväntas amma. Det 
upplevs omöjligt att kombinera arbetsgivares 
krav på kvinnor i högre befattning, och egna 
samt kulturella förväntningar på amning. 

Hauck, Y., 
Irurita, Y. 2003 

Att analysera mammans process att klara av 
de senare stadierna av amning och slutligen 
avvänjning. 

Mammorna såg sitt ammande och sitt 
avvänjande som delar av mammaupplevelsen, 
och ville helst se sig själva, och uppfattas av 
andra som goda mödrar. 
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Hauck, Y., 
Irurita, Y. 2002 

Att undersöka mödrars process att klara av 
att etablera amning och att helamma barnet. 

Ett vanligt socialt problem dyker upp då 
kvinnor vägleds att amma men personliga 
förväntningar och andras förväntningar är 
motstridiga. Inkompatibla förväntningar 
resulterar i förvirring, tvivel på sig själv och 
skuldkänslor hos mödrarna. 

Hauck, Y. Att belysa de faktorer som påverkar mödrars 
beslut att amma offentligt. 

Trygghet med amning, möjligheten att amma 
diskret, tidigare erfarenhet, barnets ålder, 
partnerns känslor, plats, och hur 
samhällsattityder uppfattas påverkar beslutet 
att amma offentligt. 

Smith, S. Att undersöka hur amning upplevs i det 
nutida samhället.  

 Amning är en mångfacetterad upplevelse. 
Kvinnorna var dåligt förberedda, de använde 
olika strategier under inlärningsperioden som 
påverkade amningsupplevelsen. 

Adewale, O. Att beskriva och förklara förstagångsmödrars 
”lived experience” av amning, och att 
utforska upplevelsen av råd från 
hälsovården. 

Amning uppfattas som hälsosamt, men fortsatt 
helamning försvåras av uppfattade hinder 
såsom såriga bröstvårtor pga. dåligt tag. 
Samarbete mellan mammorna, deras familj och 
hälsovården skulle underlätta 
amningsprocessen. 

Mozingo, J. N., 
Davis, M. W., 
Droppleman, P. 
G., Merideth, A. 

Att utforska kvinnors erfarenheter av att 
påbörja amning och avbryta inom de två 
första veckorna efter förlossningen. 

Kvinnorna beskrev en konflikt eller orimlighet 
mellan höga ideal, förväntningar och amning.  
Detta ledde till ökad desillusion och avbrott i 
amningsförsöket. Kvinnorna talade bittert om 
känslor av misslyckande, skuld eller skam och 
hade kvardröjande misstro till sig själva över 
att inte kunna fortsätta amma. 

Hauck, Y., 
Langton, D., 
Coyle, K. 

Att förklara självupplevda 
amningssvårigheter hos mödrar.  

Tre huvudteman framkom under studien; vägen 
till beslutet, att stanna på banan/vägen, att 
hamna vid sidan av banan. 

Callahan, S., 
Séjouné, N., 
Denis, A. 

Att jämföra relationen mellan val av 
matningsmetod och trötthet. 

Ingen signifikant skillnad mellan ammande 
mödrar och flaskmatning vad gäller upplevd 
trötthet. 

DiGirolamo, A., 
Thompson, N., 
Martorell, R., 
Fein, S., 
Grummer-
Strawn, L. 

Att undersöka hur intentionerna före 
förlossningen och de tidiga 
amningsupplevelserna/ 
kunskaperna påverkar initieringen av amning 
och fortsatt amning. 

Kvinnor som hade en intention att börja amma 
redan innan förlossningen fullföljde och 
startade amningen i större utsträckning än de 
som innan förlossningen inte hade en intention 
att amma eller bara tänkte amma en kort 
period. 

Waldenström, 
U., Rudman, A., 
Hildingsson, I. 

Att undersöka hur tillfredsställande vården är 
vid perioden innan och efter förlossning och 
riskerna med icke tillfredsställande vård i 
relation till; kvinnans sociodemografiska 
bakgrund, fysiskt och känslomässigt 
välbefinnande i den tidiga graviditeten, 
förlossningen, vårdorganisationen och 
kvinnans subjektiva upplevelse av vården. 

Tio procent var nöjda med vården innan 
förlossningen, tjugosex procent var nöjda med 
eftervården. Riskfaktorer för missnöje med 
vården var bl.a.: yngre än 25 år, bara 
grundskola, singel kvinnor, opassande tid för 
graviditet, bristande stöd från partner, nyfödda 
som fördes över till neonatal vård, stort 
sjukhus, bristande stöd från barnmorskan, för 
lite delaktighet i beslut, otillfredsställande 
sjukhusmiljö, för lite stöd vid amning, 
uppmuntran och personliga frågor. 

 
Kategorier sammanställdes i föreliggande studie utifrån insamlade data motsvarande syfte och 

frågeställning. Fem övergripande kategorier har utkristalliserat sig efter upprepade 

genomläsningar. Figur 1 visar hur övergripande kategorier och underkategorier är ordnade. 
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Dessa står sedan som rubriker och undergrupper i löptexten där det framgår vilka upplevelser 

som var mest frekventa i studiernas resultat. 

 

 

 

Förutsättningar Förberedelser 

Motstridiga råd 

Svårigheter 

Positiva 
Erfarenheter   

Samhällssyn  

Strategier 

Kroppsliga 

Från vårdpersonal 

Förväntningar 

Känslomässiga 

Praktiska 

Känslomässiga 

Från omgivningen 

Kunskap 

Praktiska 

Syn på amning 

Bottle-feeding culture 

Syn på kvinnokroppen 

Erhållet stöd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Schematisk framställning av identifierade kategorier och subkategorier angående mödrars upplevelse av 
amning efter hemgång från sjukhus. 
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3.1 Förutsättningar   
 

3.1.1 Kunskap  
 
 
Kunskap gällande amning skaffade sig kvinnorna genom information från 

mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, böcker och broschyrer (Dahl, 2006; McFadden & 

Toole, 2006). Det visade sig att kvinnor i flera studier upplevde att de har för lite kunskap om 

amning eller om amningens fördelar (Gatrell, 2007; McFadden & Toole, 2006; Mozingo, 

Davis, Droppleman & Meredith, 2000; Shakespeare, Blake & Garcia, 2005) och att de får för 

lite stöd och information (Mozingo m.fl., 2000; Shakespeare m.fl., 2005; McFadden & Toole, 

2006). Enligt Dahl (2006) menade hälften av kvinnorna, att de får svar på sina frågor via 

BVC, hälften var mindre nöjda . 

 

I en studie av Shakespeare m.fl. (2005) framkom att kvinnorna upplevde föräldrakursen som 

hycklande eftersom inget sades om svårigheter med amningen, såsom trötthet, ömhet, 

postnatal depression. Att kunna göra ett val av matningsmetod efter tydlig och bra 

information är ett uttalat mål, men kvinnorna upplevde att information om flaskmatning 

censurerades på föräldrakursen.  

 

En kvantitativ studie av DiGirolamo, Thompson, Martorell, Fein och Grummer-Strawn 

(2005), visade att äldre mammor visade större sannolikhet att påbörja amning än yngre.  

 

Hauck (2004) påvisade i en studie att många förstagångsmammor var rädda för att betraktas 

som okunniga om de ammade inför andra. I studien av Manhire, Hagan och Floyd (2006) 

framkom att förutsättningarna för att kunna lita till sin egen och sin kropps naturliga förmåga 

att producera tillräckligt med mjölk för barnet, kräver mod hos mamman. En kvinna i den 

studien sade att hennes amningssvårigheter beror på hennes kropp och inte på barnet eller 

amningstekniken (Manhire m.fl., 2006). 

 

3.1.2  Förväntningar 
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Kvinnorna hade specifika förväntningar och såg amningen som en naturlig företeelse i sex av 

studierna. Den information de fick från sjukvårdspersonalen, vännerna eller partnern stämmer 

inte alltid överens med den egna bilden och de egna förväntningarna (Dahl, 2006). 

Kvinnorna ställdes inför faktum att det kunde vara både svårt och smärtsamt att amma, enligt 

Gatrell (2007). Det kunde upplevas som en konflikt eller en oförenlighet mellan en hög 

idealiserad standard och verkligheten, vilket gör att kvinnorna i en studie av Mozingo m.fl. 

(2000) känner sig villrådiga och avbryter amningen. En kvinna i studien av Hauck och Irurita 

(2003) uttryckte;  

 

”Women when at their most vulnerable are made to breastfeed by the ’establishment’.  If 

they can’t, they are made to feel like second class citizen” (s.71). 

 

De höga förväntningarna kunde ge förödande effekter på amningsupplevelsen om den innebar 

oväntade svårigheter (Shakespeare m.fl., 2005). Enligt Moore och Coty (2005) upplevdes 

amningen som lättare än väntat om barnet har en förmåga att suga effektivt.  

 

3.1.3  Förberedelser 
 

Kvinnorna studien av Hall och Hauck (2006) menade att deras förberedelser påverkar 

amningsupplevelsen. Vissa kände att de skaffat sig tillräckligt med information och andra 

inte. Moore och Coty (2005) påvisade att alla kvinnorna var mycket motiverade att amma. 

Kvinnorna menade att amning är bra för anknytningen, stärker barnets immunförsvar, hjälper 

mamman att gå ned i vikt efter graviditeten och är billigt och naturligt. Trots detta ledde 

upplevda svårigheter och hinder i samband med amningen till att flera av kvinnorna ändrar 

sina ursprungsplaner för hur länge de tänkt amma, och väljer att sluta amma tidigare. 

 

Tidigare erfarenhet och mental förberedelse upplevdes viktigt för kvinnorna vilket framkom i 

studien av Manhire m.fl. (2006). En kvinna i studien berättar; 

 

”She fed well and got feeds making excellent gains – I continued to experience discomfort 

(toe curling) but persisted with the feeding, as I was aware of the benefits from my 

previous children” (s. 5). 
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En kvantitativ studie (DiGirolamo m.fl., 2005) visade att de som var inställda på att amma 

under graviditeten också ammade en längre period än de som inte var inställda på att amma. 

 

3.1.4  Strategier  
 

Strategier till en lyckad amning fanns med i fem studier. Exempel på strategier är: 

beslutsamhet, ihärdighet, hängivelse, att kunna få hjälp av en stödjande partner de första 

veckorna enligt Moore och Coty (2005). Strategier för att amma offentligt var; att skyla sig 

eller sitta på en diskret plats eller i ett amningsrum för att känna sig mer bekväm i situationen 

(Smith, 2003). Att vara hängiven amningen på bekostnad av allt annat beskrivs i studien av 

Shakespeare m.fl. (2005). Tidigare erfarenhet och ett bra självförtroende är bra 

amningsstrategier enligt kvinnorna i studien av Hauck (2004). Slutligen anges strategier som 

positiva amningsupplevelser, andras stöd, tillfredsställelse och mammacentrerade strategier 

som att lita till sin intuition, att våga prova sig fram, att vara avslappnad, att inte förbereda 

med för mycket information och att utnyttja yttre resurser (Hall & Hauck, 2006). 

 

Attityder från andra i kvinnornas omgivning togs upp i sex studier. Oförstående attityder hos 

omgivningen uppfattades enligt Dahl (2006) som tröttande. Det ansågs att amningen var 

kvinnans sociala plikt och individuella ansvar. Kvinnorna försökte hitta en balans mellan de 

egna förväntningarna och de olika förslag, råd och den information som omgivningen ger 

dem. Det beskrevs i studien av Hauck och Irurita (2003) att mödrarna trots dessa attityder 

fortsätter att amma. Gatrell (2007) visade att oförstående attityder begränsade kvinnorna och 

att de kvinnor som kunde ställa tydliga krav på omgivningen tycktes njuta mer av amning och 

föräldraledighet. En av deltagarna i studien av Hauck, Langton och Coyle (2002) var själv 

barnmorska och hennes råd var:  

 

”Get some professional help if it’s required, because that will be unbiased and help will 

be designed to help you as an individual, it won’t be generalized, textbook stuff” (s. 8).  

 

Om det fanns tydliga individuella mål och förväntningar läggs mer tid på att förverkliga 

dessa, enligt Hauck och Irurita (2003). Vissa kvinnor hängav sig åt amningen på bekostnad av 

allt annat och om de lyckades upplever de att de åstadkommit något stort. Andra kände att 

enda sättet att återta kontrollen över sitt liv är genom att sluta amma (Shakespeare m.fl., 
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2005). Den egna inställningen och ambitionen upplevdes ifrågasatt från flera håll. Kvinnorna i 

studien av Hauck och Irurita (2002) anpassade sig till omständigheterna genom att byta fokus. 

De valde antingen att förändra sina uppsatta amningsmål eller att förstärka dem; t.ex. genom 

att styra så att de bara ammar i hemmet eller genom att välja att omge sig med människor som 

inte ifrågasätter deras amning. 

 

Att barnets behov står i centrum återfanns i två studier. Kvinnorna visste vad som är bäst för 

barnet och får skuldkänslor när de avbryter amningen enligt Gatrell (2007). Enligt studien av 

Moore och Coty (2005) påverkades amningsupplevelsen av hur kvinnan uppfattade att barnet 

mådde. 

 

I tre studier (Dahl, 2006; Hall & Hauck, 2006; Hauck m.fl., 2002) framgick att väninnorna 

och kvinnans partner är viktiga stödpersoner vid amning.  

 

Orsaker till att kvinnorna avbröt amningen i ett tidigt skede kan enligt fyra studier vara t.ex.  

ett bristande självförtroende (Gatrell, 2007) eller en negativ inställning till amning 

(DiGirolamo m.fl., 2005). En motvilja fanns mot att bröstpumpa och mot läckande bröst. 

Arbetsförhållanden och sömnbrist är andra omständigheter som försvårar amning. Behov av 

att vara oberoende, att vara redo att sluta, att inte tycka om amning, att barnet verkade 

hungrigt trots amningen var andra förklaringar till varför kvinnorna ville avsluta amningen 

(Manhire m.fl., 2006). Att vilja återta kontrollen över sitt liv var en anledning, att inte vara 

beredd att genomgå frustrationen att misslyckas en gång till, var en anledning för en mamma 

med tidigare amningssvårigheter (Shakespeare m.fl., 2005). 

 

3.1.5  Erhållet stöd 
 

I två studier (McFadden & Toole, 2006; Moore & Coty, 2005) beskrevs uppmuntrande 

attityder från sjukvårdspersonalen som stärkande och stödjande. 

 

I studien av McFadden och Toole (2006) där sju fokusgrupper deltog, visade det sig att i fem 

av studiens sju grupper talar kvinnorna om männens attityder. Männens medverkan upplevdes 

vara betydelsefull och stark. 
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3.2  Motstridiga råd 
 

3.2.1 Från vårdpersonalen 
 

I åtta av studierna togs motstridiga råd från barnmorskorna upp som något negativt. Det kunde 

handla om att motarbeta tekniska hjälpmedel, olika tolkningar av hur amningen ska gå till och 

vilka uppoffringar kvinnorna förväntas göra. Att de ska klara amningen utan hjälpmedel enligt 

barnmorskorna och att informationen inför amningsperioden inte stämmer överens med vad 

kvinnorna tror att amningen innebär. De förväntar sig att amningen är problemfri och naturlig 

(Dahl, 2006). Det kunde också handla om att barnmorskan var mer hjälpsam mot de ammande 

kvinnorna än de som väljer att flaskmata sina barn. Att uppleva motsägelsefulla råd eller 

pressande attityder från barnmorskorna får mammorna att känna skuld (McFadden & Toole, 

2006). Kvinnorna i studien av Mozingo m.fl. (2000) upplevde att det inte ges möjligheter för 

mödrar att vara delaktiga i besluten kring deras barn och val av uppfödnings metod. De får för 

lite hjälp, upplever dömande attityder och okänsliga och opassande råd. Enligt Waldenström, 

Rudman och Hildingsson (2006) kan sådant bero på att det avsätts för lite tid till uppmuntran, 

personliga frågor och handgriplig hjälp. Hur motstridiga amningsråd orsakade stor frustration 

och förvirring beskrivs i studien av Moore och Coty (2005). En kvinna säger:  

 

”To have this different opinion from everybody was really confusing because you want to 

do everything right and you want somebody to tell you what the right thing is. You don´t 

want to have to decide yourself” (s. 41). 

 

I studien av Shakespeare m.fl. (2005) upplevde många av kvinnorna att kontakten med 

hälsovården var väldigt bra medan andra tyckte den var känslomässigt laddad och negativ. 

Kvinnorna i Manhire m.fl. (2006) beskrev att när personal tar sig tid att lyssna, inte är 

fördömande utan uppmuntrande upplevs kontakten positivt. Motstridiga råd, bossighet, 

dömande attityder och svårtillgänglighet upplevdes mindre stödjande och mer negativt. 

Inkonsekventa och oförenliga råd upplevdes som ett problem. Framförallt råden om hur man 

lägger barnet till bröstet skapar mer förvirring för förstagångsmödrar (Manhire m.fl., 2006). 

Enligt kvinnorna i Hall och Hauck (2006) underminerades självförtroendet av motstridiga råd 

vilket har långvarig effekt på amningsupplevelsen samt ger känslor av misslyckande. 
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3.2.2  Från omgivningen  
 

Tre studier tar upp kvinnors upplevelser av omgivningens krav. McFadden och Toole (2006) 

menade att det handlar om att kvinnor i omgivningen beskriver egna negativa erfarenheter av 

amning för att försöka övertala mödrarna att gå över till bröstmjölksersättning. Hauck m.fl. 

(2002) fann att kvinnans mamma eller partner ansåg att hon skulle gå över till flaska när 

amningen inte flyter på och går av sig själv. 

 

”…no one sticks to the plan, then that´s where it becomes very unhelpful and confusing” 

(sid.10). 

  

Studien av Hauck och Irurita (2003) visade att de motstridiga råden upplevdes förvirrande.  

 

”There are a whole lot of set ideas out there about the right and the wrong way and you 

can really… get bogged down” (s.67 ).   

 

Kvinnorna i Hauck m.fl. (2002) studie upplevde råden som opassande, förlegade och ibland 

helt motsatta, och som en onödig börda. Mammorna i Haucks (2004) studie upplevde att 

samhället gav motstridiga råd, man förväntas amma men det är inte säkert att det är socialt 

accepterat att se en ammande mamma på stan. Kvinnorna i studien valde att undvika att 

försätta sig i vissa situationer eller att ignorera omgivningens reaktioner. 

 

3.3  Svårigheter 
 

3.3.1  Kroppsliga 
 

Kroppsliga svårigheter i samband med amning togs upp av kvinnor i tre studier; Dahl (2006); 

Hall och Hauck ( 2006); Manhire m.fl. (2006). Enligt Dahls studie upplevs amning och 

skötsel av barn ta så mycket tid och kraft från kvinnorna att de inte hinner eller orkar med 

något annat. Många upplever amningsperioden som den mest arbetsamma i sitt liv (Dahl, 

2006). Svårigheter enligt kvinnorna i Halls studie är: smärta, oro, infektioner och dålig 

mjölkproduktion. Detta upplevs som oroande eftersom de inte förväntar sig dessa svårigheter 

(Hall & Hauck, 2006). Ömma, blödande bröstvårtor och sömnbrist är erfarenheter hos en 
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förstföderska som menar att hon aldrig skulle förringa den som övergår till att använda flaska 

istället, nu när hon själv har egen erfarenhet av amningssvårigheter (Manhire m.fl., 2006). 

 

3.3.2  Känslomässiga 
 

Sex av studierna (Mozingo m.fl., 2000; Hauck & Irurita, 2003; Hall & Hauck, 2006; Manhire 

m.fl., 2006; Shakespeare m.fl., 2005; Adewale, 2006) beskrev kvinnornas kamp med 

amningen, där skam, skuld, bitterhet, brist på självförtroende och att vara obekväm i 

situationen och mammarollen dominerade. De upplever skuldkänslor efter en misslyckad 

amningsperiod. De tvivlar på sin förmåga men upplever att dessa känslor inte bekräftas av 

andra. Den första tiden upplevs som en kamp av kvinnorna i de sex studierna.  

 

I tre studier; Hauck m.fl. (2002), Mozingo m.fl. (2000), Callahan, Séjourné och Denis (2005), 

berättades om kvinnors trötthet vid amning. I Hauck m.fl. (2002) berättar kvinnorna att de 

tömde sina resurser. Mozingo m.fl. (2000) påvisade att kvinnorna upplever trötthet på gränsen 

till utmattning. Callahan m.fl. (2005) fann att kvinnorna är rädda för att tröttheten påverkar 

deras förmåga att vara mammor. Studien fann dock inget samband mellan trötthet och 

amning. De som flaskmatade sina barn upplever lika stor trötthet som de ammande kvinnorna. 

En psykologisk trötthet anges dock ofta som en orsak till att sluta amma enligt studien, kanske 

för att det ses som en accepterad orsak att sluta (Callahan m.fl., 2005). 

 

En rädsla för att mjölken inte ska räcka till fanns med i två studier (McFadden & Toole, 2006; 

Mozingo m.fl.,2000). 

 

I två studier upplevdes amningen som begränsande och/eller isolerande i negativ bemärkelse 

(McFadden & Toole, 2006; Hauck, 2004). 

 

Att amning var svårt i allmänhet och svårare än väntat, framkom i två studier (MacFadden & 

Toole, 2006; Moore & Coty, 2005). 

 

Oförenlighet mellan de idealiserade förväntningarna och de tidiga problemen ökar 

villrådigheten för kvinnorna i två av studierna. Framför allt förstagångsmödrar är speciellt 

sårbara (Mozingo m.fl., 2000; Hauck & Irurita, 2003).  
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Upplevelser angående offentlig amning fanns med i två studier. I Smiths (2003) studie 

påvisades att offentlig amning inte är en självklarhet och det är bekymmersamt för alla 

kvinnorna i studien. Att amma offentligt är en upplevelse som framför allt 

förstagångsmammor upplever som generande (Hauck, 2004).  

 

En mamma i studien Hauck m.fl. (2002) beskriver hur svårigheterna kommer som en chock:  

 

”It was a huge shock to me that I would find it difficult, ´cause I actually thought it would 

be just the easiest thing ever” (s. 6). 

 

3.3.3  Praktiska 
 

De praktiska svårigheterna som upplevdes i samband med amning påvisades i två studier. Att 

behöva gå tillbaka till arbetet och avbryta amningen kan vara både en lättnad och kännas 

betungande (Gatrell, 2007). Livs- och relationsfaktorer som påverkas av amningen är trötthet 

pga. nattamning, identitetskris, svårigheter att få barnet att ta flaska, isoleringskänsla, 

svårighet att kombinera arbete och amning och bekymmer med självbilden relaterat till 

brösten. Att låta barnet styra och att amma när ”barnet vill äta” (on demand) beskrivs av en 

kvinna som långt mer tidskrävande än hon kunnat förställa sig (Hall & Hauck, 2006). 

 

3.4  Positiva erfarenheter 
 

3.4.1  Känslomässiga 
 

De flesta kvinnorna trivs med att amma vilket framkom i de studier där detta fanns med som 

en kategori. (Hauck & Irurita, 2003; Hall & Hauck, 2006; Manhire m.fl., 2006; Shakespeare 

m.fl., 2005; Smith, 2003; Adewale, 2006).  

 

Känslan av att amningen är viktig för barnet beskrevs i fler studier (Hauck & Irurita, 2003; 

Hall & Hauck, 2006; Moore & Coty, 2005; Smith, 2003; Adewale, 2006). Exempel på 

beskrivningar är att det förstärker anknytningen till barnet (Hall & Hauck, 2006), det känns 

som en slags symbios (Smith, 2003) och det finns en känsla av närhet som är ojämförbar 

(Manhire m.fl., 2006). De hälsomässiga fördelarna med amning uttrycks också av kvinnorna 
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(Hall & Hauck, 2006; Adewale, 2006; Smith, 2003). Att amningen har en lugnande effekt på 

mamman menar en kvinna i studien av Manhire m.fl. (2006). Åsynen av att barnet trivs och 

ökar i vikt leder till att mamman känner sig nöjd, enligt en kvinna i studien av Moore och 

Coty (2005). Det är naturligt att amma, menar en kvinna enligt Smith (2003).  

 

Vikten av att få stöd i sin amning och att vara envis för att uthärda den första svåra perioden 

poängteras av kvinnor i två studier (Hall & Hauck, 2006; Manhire m.fl., 2006 ). En kvinna i 

studien av Manhire m.fl. (2006) menar att det aldrig skulle ha gått utan stöd och hennes egen 

envishet. Kvinnorna i Halls studie sade att tidigt stöd är väldigt viktigt för en bra 

amningsupplevelse och att stoltheten de känner över att lyckas med sin amning delvis hänger 

samman med att de härdat ut genom den svåra perioden (Hall & Hauck, 2006 ).  

 

Två studier av Moore och Coty (2005) och Smith (2003) visade att kvinnor har blandade 

känslor kring amningen, såsom att den är nyttig för barnet men inte alltid är så bekväm för 

kvinnan. Att de kan trivas med amningen men samtidigt uppleva den som jobbig, t.ex. pga. 

täta amningar. I Moore och Cotys (2005) studie menade en kvinna att den första tiden är som i 

en berg- och dalbana; åt barnet ordentligt hade hon en bra dag, hade barnet en sömnig dag 

blev amningen en kamp och hon kände sig osäker och ängslig (Moore & Coty, 2005).  

 

Några kvinnor som avbröt sin amning anger flera orsaker till detta. De hade behov av sitt 

oberoende, de var redo att sluta, de tyckte inte om amningen, barnet verkade alltid hungrigt 

trots att det precis blivit matat (Manhire m.fl., 2006). 

 

Alla kvinnorna i en studie menade att amning ses som en demonstration av gott mödraskap, 

både inför sig själva och andra i deras omgivning (Hauck & Irurita, 2003). 

 

3.4.2  Praktiska 
 

De praktiska fördelarna med amning beskrevs i tre studier. Vid en fungerande amning upplevs 

den som praktisk och bekväm, och kvinnor med tidigare erfarenhet av amning tycker att det är 

ett bekvämt sätt att ge barnet mat (Smith, 2003; Dahl, 2006; McFadden & Toole, 2006). 
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3.5  Samhällssyn 
 

3.5.1  Syn på amning 
 

Att amma offentligt upplevdes som ett problem för många kvinnor i tre av studierna. Attityder 

från omgivningen och brist på amningsvänliga lokaler är de stora problemen. Andras 

reaktioner påverkade en kvinna i McFadden och Tooles studie (2006). Hon säger:  

 

”I just think that because people get embarassed when they see someone breastfeeding, 

women in general think it is not acceptable so I am not going to do it.  Everyone wants to 

be accepted in society” (s.159).  

 

Mammor i Haucks (2004) studie som har tidigare erfarenhet av amning är mer förberedda på 

hur omgivningen kan reagera på amningen. En kvinna i studien ammade sitt två veckor gamla 

barn när en man kommer fram och kallar henne ”slyna” och ifrågasätter hur hon vågar 

exponera sig bland folk. Hon svarar honom att om det inte passar kan han lämna caféet istället 

för att hon ska gå därifrån. Att amma bland andra kvinnor upplevs som mer avslappnat än 

bland män. I media, på sjukhus och bland barnmorskor i Australien har de ett tydligt budskap: 

att amma är det bästa för barnet. Flera kvinnor upplever detta som krävande attityder från 

samhället, som det enda rätta valet, men samtidigt får de inte synas ammande ute bland folk. 

Att inte exponera brösten upplevs som viktigt för flera kvinnor;  

 

”She will just lift her top off in front of all of us, and you just leave with a really ill 

feeling, it´s just unnecessary… you´re breastfeeding, congratulations, but we don´t need 

to know about it” (s. 18).  

 

Offentlig amning tolkas som exhibitionistiskt. För vissa kvinnor innebär det att de väljer att ge 

flaska istället (Hauck, 2004). Om kvinnorna skyler sig med filtar eller liknande upplevs det 

som mer accepterat att amma offentligt (Smith, 2003). Flera kvinnor upplever det som genant 

att amma även hemma, framförallt inför manliga släktingar (McFadden & Toole, 2006). 

 

Om barnet är lite äldre upplever kvinnorna, i två av studierna, att de får mer underliga blickar 

och kommentarer från omgivningen. En kvinna i en av studierna beklagar att inte fler kvinnor 
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får uppleva glädjen och njutningen av att se sitt 18 månader gamla barn sätta sig upp efter 

amningen och le av tillfredsställelse (Hauck, 2004; Manhire m.fl., 2006). 

 

Det fanns delade meningar om medias påverkan i en av studierna, en del hävdar att det 

påverkar amningsfrekvensen medan andra anser det motsatta (McFadden & Toole, 2006). 

 

I en svensk studie upplever kvinnorna att det är deras plikt och ansvar att amma enligt de 

sociala normerna som råder, och att detta vänds emot dem när de ställer krav för att förbättra 

det sociala förhållandet i sin vardag (Dahl, 2006). 

 

3.5.2  Bottle-feeding culture 
 

Studien av McFadden och Toole är gjord i ett område med en socioekonomiskt nedgången 

kultur och där bröstmjölksersättning är det dominerande valet. Där beskriver kvinnorna som 

valt att amma att de själva blivit ammade som spädbarn. Flera andra kvinnor har inte upplevt 

amning eller själva blivit ammade och deras erfarenheter av amning är inte nödvändigtvis 

positiva. De flesta av dessa mödrar väljer att inte amma utan ger sina barn flaska istället 

(McFadden & Toole, 2006). 

 

3.5.3  Syn på kvinnokroppen 
 

Två av studierna tog upp kvinnokroppen i förhållande till amning. Den ena studien 

behandlade synen på kvinnokroppen på arbetsplatsen där konflikter mellan hälsoråd och 

attityder uppstår och försvårar för kvinnorna som vill fortsätta amma efter föräldraledigheten. 

De upplever en rädsla för att inte accepteras på arbetet. Det finns en organisatorisk motvilja 

mot amning som tvingar de att amma i smyg, och en rädsla för konsekvenserna om de trotsar 

den upplevda motviljan (Gatrell, 2007).  I den andra studien behandlades bröstens sexuella 

värde vilket upplevs som förändrad när kvinnorna blir mödrar. Att amma är inte förenligt med 

att uppleva brösten som sexuella (Hauck, 2004). 

 
 
 

   21



 

4 Diskussion  
 

4.1  Huvudresultat 
 
Det tydligaste resultatet i studierna var att kvinnorna upplevde att de får motstridiga råd från 

sjukvården, dvs. oftast sjuksköterskan och barnmorskan. De olika känslomässiga svårigheter 

kvinnorna upplevde i samband med amningen är ett annat tydligt resultat. Att kämpa med 

amning, skuldkänslor, bitterhet, bristande självförtroende och mammarollen var de 

dominerande beskrivningarna. Trötthet upplevdes som en svårighet av många, och beskrivs 

som att man helt tömmer sina resurser. 

 

Kvinnorna upplevde också att de har för lite kunskap om amning och dess fördelar. Amning 

sågs som en naturlig företeelse och förväntningarna överensstämmer sedan inte med 

upplevelsen. Kvinnorna använde sig ofta av olika strategier för att lyckas med amningen, 

såsom beslutsamhet, hängivelse, att lita till intuition och erfarenheter, där attityder från 

personer i kvinnornas omgivning har stor betydelse och stöd från partner och väninnor är 

viktigt. Pressen från omgivningen handlade om andras negativa amningserfarenheter och 

motstridiga råd som upplevs förvirrande. Bristande självförtroende och en negativ inställning 

till amning var två orsaker till en tidig avvänjning. Amningsperioden upplevdes av många 

som alltför krävande. All tid och kraft går till amningen.  

 

Trots alla svårigheter var känslan hos kvinnorna att amning är viktigt för barnet ett annat 

tydligt resultat och kvinnorna trivs med att amma. Det innebar en speciell kontakt och det 

leder bl.a. till en känsla av stolthet. De hälsomässiga fördelarna beskrevs som att amning har 

en lugnande effekt, att det är naturligt, och tillfredsställande när barnet trivs och ökar i vikt. 

Amning var praktiskt, men inte alltid bekvämt för mamman och att amma offentligt upplevs 

som ett problem. 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrars upplevelse av amning efter hemgång 

från sjukhus. Litteraturgenomgång visade att större delen av studierna fokuserar på 

svårigheter och negativa upplevelser och de söker orsaker som förklarar detta. Relativt lite 

forskning finns om positiva upplevelser, vilket också syns i denna studies resultat. 

 

   22



 

4.2  Resultatdiskussion  
 
Att få motstridiga råd upplevdes frustrerande och förvirrande av kvinnor som vill amma. 

Beslutet att amma påverkades av bl.a. den allmänna diskursen, och de amningsvänliga 

sjukhusen ska ge mammorna en bra start på amningen. Att amningsattityder och råd kan skilja 

sig åt mellan BVC-personal och MVC-personal finns beskrivet i en svensk avhandling om 

amning och vårdkvalitet, där informationen från BB upplevs bättre än den från BVC och 

MVC (Ekström, 2005). Att så många upplevde att de får motstridiga råd när de söker hjälp 

och stöd i sin amning visar på sjukvårdens brister. Det visar att delarna i vårdkedjan inte har 

en gemensam amningspolicy. Den kvinnocentrerade synen på MVC och BB följs av en mer 

barncentrerad vård på BVC, där amning ur kvinnans perspektiv överskuggas av fokuseringen 

på barnet. Samspelet mellan mamma och barn blir underordnat, vilket också delvis 

framkommer i Ekströms avhandling (2005). Att få motstridiga råd från omgivningen skapar 

förvirring och press. 

 

Kvinnor trivs med att amma. Känslan av närhet, anknytning, intimitet, att vara behövd, ett 

slags symbios beskrivs även i en australiensisk studie om amningserfarenheter, men endast av 

åtta av tjugofem kvinnor. Lika många beskriver där sina upplevelser som fasansfulla, 

smärtsamma och som en kamp och de beskriver förvåning över hur smärtsamt det är. Fler 

kvinnor i den studien talar om sina blandade känslor inför amningen. Tvetydigheter och 

motsättningar upplevs när det gäller den offentliga amningspolicyn och de förväntningar som 

finns på individen i västvärlden, i relation till den upplevda amningsverkligheten och behovet 

av stöd och uppmuntran (Schmied & Barclay, 1999). Detta beskrivs också i föreliggande 

studie.  

 

Omgivningens attityder påverkar hur kvinnor väljer att amma. En omgivning som upplevs 

kritiserande och ogillande medför att kvinnans självförtroende är ännu viktigare för att klara 

av amningen. Enligt Terror Management Theory, (TMT), kan en omgivnings ambivalenta 

inställning till amning förklaras med den tydliga ”djuriska” delen av mänsklighetens natur 

som amningen synliggör, där kvinnan spelar en tydlig roll i reproduktionsprocessen; den som 

menstruerar, bär foster och bildar mjölk. Ett existentiellt perspektiv tillhandahålls av TMT, 

som förklaras med en skräck-, direktions- eller ledningsteori med ett ramverk och en 

konstruktion för förståelsen av defensiva känslor relaterat till medvetenhet om döden. Teorin 

hävdar att kvinnor är mer utsatta för reaktioner som associeras till deras fysiska natur. I 
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västvärlden är det tydligt att ambivalensen mot amning är störst i jämförelse med övriga delar 

av världen. Åsynen av amning kan skapa känslor av existentiell ångest hos betraktaren. Bröst 

är sexualiserade och tabubelagda, och detta reglerar lämpligheten att exponera dem i en 

offentlig miljö. (Cox, Goldenberg, Arndt & Pyszcynski, 2007). Att amning inför andra 

upplevs problematiskt framgår även av föreliggande studie där ambivalensen inför offentlig 

amning tydliggörs när en ammande kvinna upplever obehag av att se andra kvinnor amma 

öppet. Deras beteende tolkas som exhibitionistiskt.  

 

I arbetslivet synliggörs problemet med synen på kvinnans bröst och kropp som sexualiserade. 

Svårigheten att kombinera arbete och amning beror på arbetslivets maskulina organisation 

enligt feministisk teori. Förväntningarna på kvinnan är att hon skall separera modersroll och 

sexualitet. Män objektifierar brösten för egen njutning, inte i förhållande till barnets behov. 

Ett mjölkstint bröst hotar gränsen mellan modersroll och sexuell roll. (Young 2003; Kitzinger, 

2005). Dahl menar i sin avhandling att när kvinnor blir gravida sätts sociala ramar för vad 

som ingår i moderskapet med rättigheten att kontrolleras på MVC och att delta i 

föräldrautbildning, och skyldigheten att förbereda sig, leva sunt, lära sig hur amning går till 

och hur en god mor bör vara. Skyldigheterna leder till att andra får ha synpunkter på kvinnans 

beteende, livsstil och kropp (Dahl, 2006). 

 

Olika strategier används för att klara av amningen. Att vara beslutsam, hängiven, att tro på sig 

själv är viktigt vilket styrks av flera studier, bl.a. Bottorf (1990). Självförtroende har samband 

med amningstidens längd, vilket styrks av studier om sambandet mellan självförtroende och 

amningstidens längd. Uppfattningen att man producerar för lite mjölk var den vanligaste 

orsaken till att amningen avbröts efter fyra månader i en stor australisk studie om 

självförtroendets påverkan på amningsperiodens längd (Blyth, Creedy, Dennis, Moyle, Pratt 

& De Vries, 2002). Rädslan att mjölken inte ska räcka till är också i föreliggande studie 

upplevd som en svårighet. Ammande kvinnor producerar tillräckligt med mjölk för barnet om 

barnets behov får styra. Amningskurvan som används på BVC är uträknad efter amning var 

fjärde timme, vilket inte alls behöver stämma med barnets behov av bröstmjölk. Ett fritt 

ammande barn kan alltså avvika från kurvan utan att det är anledning till oro (Wallskär, 

1995).  

 

Svårigheter med amningen kan leda till känslor av skuld och skam, dålig självkänsla och 

tvivel på sin förmåga. Den första tiden efter förlossningen beskrivs som en kamp, där kvinnor 
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inte alltid ges möjlighet att lära sig hur man ammar. Den korta vårdtiden innebär för lite tid 

med handfasta och stöttande råd. Kvinnorna är dåligt förberedda under den första tiden efter 

förlossningen och förväntas av andra och av sig själva att klara av amningen på egen hand 

(Waldenström m.fl., 2006). I det överciviliserade samhället är attityden att allting ska vara 

enkelt och komplikationsfritt, menar en barnmorska i apotekets specialnummer om amning 

från 1995. Antalet hjälpsökande till Amningsmottagningen ökade när vårdtiden skars ned 

(Wallskär, 1995).  

 
Kulturella och socioekonomiska faktorer påverkar attityderna och inställningen till amning, 

både allmänna och den enskilda kvinnan. En stor amerikansk studie om den allmänna 

attityden till amning under perioden 1999-2003 visade att uppfattningen att 

bröstmjölksersättning är lika bra som bröstmjölk ökade från fjorton procent till tjugosex 

procent. Detta menade forskarna berodde på att media och produktproducenterna påverkar 

opinionen mer än hälsovårdspersonalens råd (Li, Rock & Grummer-Strawn, 2006). 

 

Enligt avhandlingen av Dahl (2006) påverkas amningspraktiken av de sociala och kulturella 

villkor vi lever under. Policyn är en produkt av staten där maktkamp mellan individ och 

kollektiv sker utifrån olika positioner. Policyn styr t.ex. texter om amning som konsumeras av 

bl.a. barnmorskor. Normen att det är naturligt att amma ifrågasätts sällan, men policyn 

påpekar också att kvinnorna behöver stöd och praktisk hjälp för att klara av amningsperioden. 

Amningen ses dock som kvinnans eget ansvar och sociala plikt vilket kan innebära 

begränsningar i kvinnans vardag och påverka utformningen av amningsstrategier (Dahl, 

2006). Föreliggande studie visar att många kvinnor upplever amningsperioden som alltför 

krävande och arbetsam. Detta kan ställas i relation till kraven på kvinnor från flera håll, 

förväntningarna på att sköta hem och arbete, barn och att vara attraktiv. Hjälp, råd, stöd, 

gemenskap och kunskap finns inte i tillräcklig utsträckning vare sig i kollektivistiska eller i 

individualistiska kulturer. En dansk studie om flerbarnsmödrars resurser visar dock att de har 

ett utbrett socialt nätverk, men tvekade att utnyttja det (Sörensen & Hall, 2004). 

 

I västvärlden med sin naturvetenskapliga och rationella inriktning talar man om bröstmjölkens 

sammansättning och nytta. Kvinnorna på BB i en engelsk studie upplevde sin kropp som en 

behållare för bröstmjölken. Att inte kunna avgöra hur mycket mjölk som producerats, hur 

mycket som barnet fått i sig, upplevdes oroande. Mammor som ammat tidigare hade dock 
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större tilltro till sin egen förmåga. Om barnet verkade nöjt och lugnt mellan amningarna, 

förstärktes känslorna av att ha producerat tillräcklig mängd mjölk, vilket också föreliggande 

studie visar (Dykes, 2005). I en socioekonomiskt svagare miljö i en amerikansk förort styrdes 

valet av amning respektive bröstmjölksersättning av mamman men påverkades också av 

sociala och familjemässiga influenser. Många ville kombinera amning med flaska. Hinder för 

amningen sades vara smärta, exponering av bröstet och att det upplevdes som krångligt. 

Flaska upplevdes självklart och lätt, den innebar frihet för mamman att lämna barnet hos 

andra (Wambach & Koehn, 2004). 

Behovet av oberoende påverkar graden av engagemang, och amning kräver stort engagemang 

enligt föreliggande studie. En studie i Kalifornien visade att de kvinnor som stannar längre på 

sjukhus efter förlossningen tenderar att vara äldre, höginkomsttagare, välutbildade och gifta. 

De ammade även längre än de som var lågutbildade och yngre (Heck, Schoendorf, Chávez & 

Braverman, 2003). En svensk studie visade dock att inga signifikanta skillnader fanns i 

amningslängd mellan hög- och lågutbildade kvinnor (Kvist, Persson & Lingman, 1996). 

 

4.3  Metoddiskussion 
 
Studien är en deskriptiv litteraturstudie. Två databaser användes för att finna relevanta studier. 

De tre sista sökningarna gjordes genom fritextsökning via databaser och i bibliotek. En 

systematisk sökning bedömdes ogenomförbar eftersom utfallet blev relativt stort och många 

artiklar inte svarade mot syftet. Artiklar med kvalitativ metod bedömdes mest relevanta för 

studiens syfte. Endast tre kvantitativa studier svarade mot syftet. Svårigheterna med att 

begränsa databassökningen till endast kvalitativa artiklar bekräftas i en studie (Shaw, Booth, 

Sutton, Miller, Smith, Young m.fl., 2004), där det krävdes uppåt tjugo sökord vid varje 

sökning för att hitta kvalitativa studier. Utfallet blev stort även om de använde sökord 

relaterade till en kvalitativ studie. Indexsystem i bibliografiska databaser har inte utvecklats 

lika snabbt när det gäller kvalitativa studier som för kvantitativa studier och få strategier för 

att underlätta sökningar på kvalitativa studier har formellt utvecklats. I den studiens sökning 

var nittiosex procent av studierna inte relevanta alltså inte kvalitativa metodologiska studier, 

när de utgick från tesaurus, fritext eller utvidgade söktermer. Tjugotre procent av utfallet i 

sökningen hade inget abstrakt, vilket försvårade värderingen (Shaw m.fl., 2004). Fler svenska 

studier i föreliggande studie hade ökat relevansen då amningsfrekvensen i Sverige är hög 

jämfört med många andra länder, men flera av de svenska studierna som svarade mot syftet 

var äldre än tio år. Synen på amning skiljer sig delvis åt mellan länder. Studier från 
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västvärlden har valts i första hand eftersom vissa likheterna med den svenska kulturen finns. 

Studier från bl.a. Afrika och Kina har valts bort eftersom de kulturella skillnaderna bedömdes 

för stora. Sådana studier kan vara relevanta vid en jämförande ansats. 

 

Kvaliteten på de vetenskapliga studierna bedömdes som medel eller hög utifrån checklistorna  

av Forsberg och Wengström (2003), vilket kan ses som en styrka. Texten i de valda studiernas 

resultat analyserades genom noggrann genomläsning och kategorier skapades utifrån 

innehållet och de textenheter som hade något gemensamt. Textenheter som svarade på syftet 

lyftes ut och sorterades under den kategori som tolkades som överensstämmande. I 

resultatsammanställningen diskuteras de upplevelser som var mest framträdande. Åtta av 

sjutton studier innehöll upplevelsen av att få motstridiga råd vilket var det tydligaste 

resultatet. Eftersom båda författarna har egna positiva amningsupplevelser finns viss risk för 

bias. Vår egen övertygelse, våra erfarenheter och vår omgivnings attityder präglar vår syn på 

amning. En medvetenhet om detta finns och objektivitet har eftersträvats i analysen. 

 

4.4  Allmän diskussion  
 
Amning är den bästa starten i livet för alla barn, men synen på amning och den ammande 

kvinnan påverkas av många olika faktorer och upplevelsen av amning präglas av bl.a. de 

motstridiga råd som fås av vårdpersonal och omgivning. Kunskap om bröstmjölkens 

förträfflighet räcker inte till för att förbättra kvinnors förutsättningar att lyckas med sin 

amning. Att ha ett helhetsperspektiv på kvinnan-amningen-barnet, att inte reducera amning till 

bara bröstmjölk utan förstå att det innebär ett åtagande, ett ”commitment” där stöd, 

uppmuntran och hjälp med både omständigheterna runt själva amningen och själva praktiken 

är viktigt för kvinnan själv och hennes omgivning. Att ge information till gravida för att 

förebygga och förbereda för svårigheterna som många upplever är viktigt. Det är också viktigt 

att vårdpersonal som möter ammande kvinnor; framförallt mödravården, förlossningen, 

barnklinikerna och barnavårdscentralerna har aktuell amningskunskap och en gemensam 

grundläggande insikt för att undvika att ge motstridiga råd och ha individuella åsikter 

grundade på egna erfarenheter. Kvalitativ forskning om upplevelser av amning är ett sätt att 

visa vilka svårigheter ammande kvinnor upplever, och fler aktuella svenska studier kan 

tydliggöra hur vårdpersonal bäst ska möta dessa kvinnor. Studier som beskriver positiva 

upplevelser men också studier som har ett samhällsperspektiv eller feministiskt perspektiv 

behövs för att fördjupa förståelsen för hur amning och synen på kvinnan är relaterade.  
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