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Sammanfattning 

Fördelarna med amning är många, trots detta tar allt fler mödrar beslutet att delvis amma/ inte 

amma sina barn. Syfte: Syftet med denna studie var att erhålla mer kunskap om samt 

undersöka vilka faktorer som påverkar mödrars beslut att amma/ inte amma. Metod: Studien 

genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie, där 12 vetenskapliga artiklar granskades. 

Resultat: Faktorer som påverkar mödrars beslut till att amma var: bröstmjölk anses vara den 

ultimata födan för spädbarnet, föräldrar har god kunskap gällande amning, bra stöd från 

närstående och vårdpersonal, högutbildade mödrar, tidigare erfarenhet av amning, partnern 

föredrar amning, amning är praktiskt och ger lycka till både modern och barnet. Faktorer som 

påverkar mödrars beslut till att inte amma var: okunskap hos modern, fadern och 

sjukvårdspersonal, amning känns genant, fysiskt smärtsamt och obehagligt, stressad personal, 

föräldrarna får otillräckligt med stöd och information från vårdpersonal, tidig återgång till 

arbete, spädbarnet är otillfredsställt av endast bröstmjölk, oroligheter över bröstmjölkens 

näring samt rädsla för viktuppgång och hängiga bröst. Slutsats: Bristande kunskap, 

information och stöd är faktorer som kan påverka moderns beslut till att amma/ inte amma. 

Föräldrar behöver mer information och stöd gällande amning både innan och efter 

förlossningen, så de kan grunda sitt beslut på relevant fakta. 

 

Nyckelord: breast feeding, mothers, fathers, attitude, perspective, behavior och choice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The benefits of breastfeeding are many. Despite today’s trend, more and more mothers are 

taking the decision to partially breastfeed/ not breastfeed their children. Objective: The aim 

of this study was to obtain more knowledge about and examine the factors that affect mothers’ 

decisions to breastfeed/ not breastfeed. Method: The study was conducted as a descriptive 

study, which examined twelve scientific papers. Results: Factors influencing mother’s 

decision to breastfeed may be that: breast milk is considered to be the ultimate food for the 

infant, parents have a good knowledge regarding breastfeeding, good support from relatives 

and caregivers, highly educated mothers, previous experience of breastfeeding, the partner 

prefers breastfeeding and breastfeeding is convenient and brings happiness to both mother and 

child. Factors influencing mothers’ decision to not breastfeed were: lack of knowledge of the 

mother, the father and the caregivers, breastfeeding feels awkward, physically painful and 

uncomfortable, stressed caregivers, parents receive insufficient support and information from 

health professionals, early return to work, the baby is unsatisfied by only breast milk, concern 

about the nutrition breast milk gives, and fear of weight gain and sagging breasts. 

Conclusion: Lack of knowledge, information and support are factors that can affect the 

mother’s decision to breastfeed/ not breastfeed. Parents need more information and support 

regarding breastfeeding both before and after birth, so that they can base their decision on 

relevant facts. 

 

Keywords: breast feeding, mothers, fathers, attitude, perspective, behavior and choice. 
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1. Introduktion 

Det finns evidens för att amning har positiva egenskaper, att barn bör ammas exklusivt i upp 

till sex månaders ålder och därefter ammas delvis, med kompletterande föda, i upp till två år 

eller längre (WHO 2009). Trots detta är det i nuläget allt färre som väljer att amma sina barn 

exklusivt i upp till sex månaders ålder (Socialstyrelsen 2011, Kylberg et al. 2009). Exklusiv 

amning innebär att barnets födointag endast består av bröstmjölk, möjligen med tillägg av 

läkemedel och/eller vitaminer. Att amma delvis innebär att barnets födointag består av 

bröstmjölk, annan föda och eventuella vitaminer, läkemedel eller vätskor (Santini et al. 2008). 

 

1.1 Bröstmjölkens innehåll 

Andelen olika näringsämnen i bröstmjölken, exempelvis proteiner, vitaminer, fettsyror och 

mineralämnen, förändras under laktationstiden (den tid bröstmjölk utsöndras), från den första 

råmjölken (kolostrum) till den mogna mjölken (Kylberg et al. 2009). Bröstmjölken förändras 

successivt enligt följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Figur I – Bröstmjölkens förändring (Kylberg et al. 2009). 

 

Jämfört med den mogna mjölken innehåller kolostrum högre halter proteiner, mineraler och 

fettlösliga vitaminer. I kolostrum finns det även en större andel immunoglobuliner, framför 

allt SIgA. Kolostrums främsta uppgift blir därmed att stärka barnets immunförsvar (Kylberg 

et al. 2009). Kolostrum är gulaktig, klibbig bröstmjölk som produceras i slutet av graviditeten, 

denna rekommenderas som den perfekta födan till nyfödda och bör ges inom den första 

timmen efter födseln (WHO 2012). Bröstmjölken (mogen mjölk) innehåller bland annat: 

protein, fett, laktos, retinol, natrium, kalium, kalcium, fosfor, järn samt vitamin D och C 

(Kylberg et al. 2009). Enbart bröstmjölk ger en komplett näring de sex första månaderna. 
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Däremot är halten av D-vitamin låg i bröstmjölk, därför ges vitamin D-droppar oftast som 

komplement till barnen. Jämfört med bröstmjölksersättning innehåller bröstmjölken en rad 

bioaktiva ämnen (exempelvis enzymer, specifika antikroppar, tillväxtfaktorer, cytokiner, 

nukleotider och hormoner) som kan ha betydelse för barnets tillväxt. Bröstmjölken ger även 

ett bättre skydd mot infektioner (Socialstyrelsen 1999). 

 

1.2 Amning 

Att amma är det normala sättet att ge spädbarn, upp till sex månaders ålder, de näringsämnen 

de behöver för en sund tillväxt och utveckling (Hoddinott et al. 2008, WHO 2012). Nästan 

alla mödrar ska kunna amma, förutsatt att mödrarna är fysiskt kapabla till amning (WHO 

2012). Bröstmjölk ger många immunologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska och 

miljömässiga fördelar (Dewey et al. 1992). Amning inom den första timmen efter barnets 

födelse är viktigt för att stärka samhörigheten mellan modern och det nyfödda barnet. Det kan 

även leda till att förekomsten av amning under BB-tiden blir ihållande eller att amningen kan 

bli varaktig i sex månader eller längre (Boccolini et al. 2011). Hud mot hud kontakt främjar 

amningen för både barnet och modern. Barnet kan lättare hålla temperaturen, får en jämnare 

blodsockernivå och kan känna mindre stress när det är nära modern. För den nyblivna modern 

kan hud mot hud kontakt innebära mindre stress, minskad smärtkänslighet, lägre blodtryck 

och förståelsen och kommunikationen till barnet blir lättare. Barnets sugande leder till att 

nervimpulser går från bröstvårtan via hjärnans bas till hypofysen, vars framlob stimuleras till 

att frisätta hormonet prolaktin, och vars baklob stimuleras till att frisätta hormonet oxytocin. 

Oxytocinet får livmodern att tillbakabildas (involution) samt får muskulaturen att dras ihop 

snabbare, vilket leder till minskade blödningar. Oxytocinet brukar även kallas för 

bindningshormon, då oxytocinet anses ha en betydelse för moderns bindningsförmåga till sitt 

nyfödda barn. Prolaktinet bidrar till att stimulera mjölkproduktionen och till att reglera 

mängden bröstmjölk efter barnets behov (Kylberg et al. 2009).  

 

En studie av Duijts et al. (2010) belyser att exklusiv amning till sex månaders ålder minskar 

risken för infektionssjukdomar, exempelvis infektioner i mag- tarmkanalen och 

luftvägsinfektioner, under spädbarnstiden jämfört med exklusiv amning under endast de tre – 

fyra första månaderna (Duijts et al. 2010). Amning minskar även risken för gastroenterit, otit, 

pneumoni, nedre luftvägsinfektion, kolit, hypertension, höga blodfetter, eksem, astma, fetma, 

diabetes samt plötslig spädbarnsdöd. Barnet får även en ökad intelligenskvot av amningen. 

För den ammande modern innebär amningen en senare ägglossning samt en minskad risk för 
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bröst- och äggstockscancer. Amningen stärker bandet mellan modern och barnet (Kramer 

2010, Ip et al. 2007). Risken för höftfrakturer senare i livet kan bli minskad (Gartner et al. 

2005). 

 

1.3 Amning från 1930-talet till nutid 

I mitten av 1930-talet blev sjukhusförlossningar allt vanligare och i samband med detta sjönk 

amningsfrekvensen i Sverige. Mellan år 1950 och år 1970 sjönk andelen exklusivt ammade 

barn från 75 % till 35 % vid två månaders ålder och från 40 % till 10 % vid sex månaders 

ålder. I början av 1970-talet till mitten av 1980-talet steg amningsfrekvensen på grund av en 

attitydförändring i samhället gällande amningens medicinska och sociala fördelar. Efter en 

kort nedgångsperiod av amning ökade antalet ammade barn återigen vid början av 1990-talet. 

Denna ökning hade ett samband med att amningsstödjande åtgärder, BFHI (Baby Friendly 

Hospitals Initiative), startades på initiativ av UNICEF. Från 2004 till 2009 har andelen 

spädbarn som har ammats exklusivt minskat i högre grad än vad ökningen av delvis ammade 

barn har gjort. Mellan 2004 till 2009 minskade antalet exklusivt ammade eller delvis ammade 

spädbarn vid två månaders ålder från 91,4 % till 88,1 %. Minskningen var 5,2 % vid fyra 

månaders ålder, och 7,2 % vid sex månaders ålder (Socialstyrelsen 2011).   

 

Synen på amning har förändrats, förr i tiden sågs kvinnobrösten som livgivande och 

näringsgivande. Från 1960 och 1970-talen började allt fler bilder på lättklädda kvinnor synas i 

tidningar. Detta ledde till att kvinnobrösten sågs som en sexsymbol, samtidigt som offentlig 

amning började ses som oacceptabelt. Jämlikhet mellan kvinnor och män är ett stort ämne i 

dagens samhälle och anses vara av stor vikt. Fördelningen av att sköta barnet anses vara lika 

mycket faderns som moderns ansvar. Som nybliven mor behöver man ha mycket 

kroppskontakt med barnet och tid för amningen, därför är det bra att fadern avlastar modern 

och hjälper till med hemmets alla andra sysslor (Kylberg et al. 2009). 

 

1.4 Faderns roll 

I en studie om fäder och amning, av Pontes et al. (2008), ansåg fäderna att amningen helt och 

hållet hör till moderns område, eftersom hon är den som har bröstmjölken. Annat som kom 

fram av denna studie var att fäderna ansåg att amning är bundet till barns hälsa och till att 

fadern ska kunna spara pengar på att inte behöva köpa mjölkersättning. Mödrar som 

intervjuades i studien angående deras åsikter om fäder och amning, ansåg att det är av 

betydelse att alla familjemedlemmar är involverade i amningen, särkilt fadern (Pontes et al. 
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2008). Mödravårdcentraler har som uppgift att involvera fadern i stödet gällande amning och 

förmedla att hans roll är viktig. Även om amningen har en stor betydelse, kan pappan utföra 

andra lika viktiga saker. Om fadern kan känna sig inkluderad i tiden efter förlossningen, 

gällande både amning och annat som rör barnet och modern, får han ett ökat engagemang och 

förståelse. Nyblivna fäder kan lätt känna en svartsjuka mot bandet mellan modern och det 

ammade barnet eftersom de känner sig uteslutna från moder- barnförhållandet (Kylberg et al. 

2009). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

The Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) har utformats av WHO samt UNICEF och är ett 

globalt initiativ för bland annat sjuksköterskor, som syftar till att främja, skydda och stödja 

amning med hjälp av tio olika steg. Denna deklaration lanserades 1991-1992 och de sjukhus 

som använder sig av dessa tio steg har som mål att erhålla en så bra vårdstandard som möjligt. 

Att mödrar känner sig trygga och har kontroll över den nya situationen som nybliven moder, 

är viktigt för att få en väl fungerande amning. Här har sjuksköterskan en viktig roll genom att 

främja, stödja samt uppmuntra modern till amning. Därför är det oerhört viktigt att 

sjuksköterskan har grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna ge lämpliga råd 

och hjälp vid svårigheter med amning. Kunskap gällande födointag för spädbarn är i 

allmänhet låg hos exempelvis grundutbildade sjuksköterskor och läkare, vilket kan leda till att 

sjukvårdspersonalen inte vet hur de ska initiera och upprätthålla exklusiv amning (WHO 

2009). 

 

1.6 Teoretisk referensram Dorothea Orem 

Dorothea Orems behovsteori har använts i denna litteraturstudie då hon påpekar vikten av 

patientens egenvård. Samt vikten av sjuksköterskans roll i att erbjuda omvårdnad, stötta och 

undervisa patienten – vilket bidrar till att främja patientens egenvård. Orems behovsteori 

bygger på begreppen människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Denna teori kan även ses som en 

utvecklingsteori, eftersom Orem, när hon beskriver människans kapacitet att utföra 

målinriktade handlingar, visar en stor optimism till människans olika resurser samt potential 

till problemlösning, växande och utveckling på det personliga planet. Angående miljön, 

lägger Orem störst vikt vid detta när hon beskriver kulturens och den sociala gruppens 

betydelse för att en människa ska kunna få kunskap i egenvårdssammanhang. Egenvård, anses 

enligt Orem, vara ett viktigt delmål gällande hälsotillståndet. Orem menar att egenvård är 
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förutsättningen för att upprätthålla eller återfå hälsa. Omvårdnad anser Orem är en samhällelig 

hjälpinsats, samt att sjuksköterskan ska vara utbildad såväl som haft praktiskt träning för att 

kunna hjälpa patienten med dennes egenvårdsbehov. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

känner till patientens egna upplevelser av sina symtom, sin sjukdomsbild, sin egenvård, av 

samarbete med personalen samt vilken insikt patienten själv har i sin vårdsituation. Det sätt 

som sjuksköterskan erbjuder vård, ska formas utifrån hänsyn till patientens personlighet och 

livssituation. Orem beskriver fem generella metoder av hjälp som sjuksköterskan kan använda 

sig av för att tillgodose patientens terapeutiska egenvårdskrav: att agera eller göra något för en 

annan individ, att handleda en annan individ, att ge fysiskt och/eller psykologiskt stöd, att 

skapa en utvecklingsfrämjande miljö samt att undervisa. Användandet av Dorothea Orems 

behovsteori kan bidra till att stärka patientens självförtroende och ge denne rätten att 

bestämma över sig själv (Orem 2001, Kristoffersen et al. 2006). Sjuksköterskan ska förmedla 

kunskap om amningens villkor och ge stöd till modern, oavsett hennes beslut gällande amning 

(WHO 2009). 

1.7 Problemformulering  

Fördelarna med amning är många, både ekonomiskt, immunologiskt, psykologiskt, socialt och 

ur miljösynpunkt. Bröstmjölken är den naturliga första födan och är en idealisk 

nutritionssammansättning för den nyfödde (Dewey et al. 1992). Det finns forskning om 

amningens positiva egenskaper, men trots det visar trenden idag att allt fler mödrar tar 

beslutet att delvis amma eller att överhuvudtaget inte amma sina nyfödda barn 

(Socialstyrelsen 2011). Det finns många studier som belyser amning från olika perspektiv, 

men det finns endast ett fåtal studier som belyser faktorer som kan påverka mödrars egna 

beslut till att amma eller inte amma sitt barn. Det är därför av intresse att sammanställa dessa 

faktorer i en litteraturstudie för att belysa problemet samt för att se vilka faktorer som kan ha 

en inverkan på mödrars beslut gällande amning. 

 

1.8 Syfte/frågeställningar 

Syftet med denna studie var att få mer kunskap om samt undersöka vilka faktorer som 

påverkar mödrars beslut att amma/inte amma sitt barn.  

 

Vilka faktorer beskriver litteraturen påverkar mödrars beslut att amma? 

Vilka faktorer beskriver litteraturen påverkar mödrars beslut att inte amma? 

Hur är kvaliteten gällande de valda artiklarnas urval och bortfall? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med en deskriptiv design (Olsson & Sörensen 2011, Forsberg & Wengström 

2008, Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Vetenskapliga artiklar har sökts via högskolan i Gävles databas Medline via Pubmed.  

 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

För att ta fram relevanta, vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie, användes MeSH 

sökord; breast feeding, attitude, behavior och choice. Sökord utöver MeSH termerna var; 

parents, mothers, fathers, women, perspective och Scandinavia. Begränsningar gjordes genom 

att söka efter vetenskapliga artiklar med fri full text, abstract och som var peer reviewed. De 

artiklar som valdes till denna studie utfördes mellan år 2007 till år 2012.  Denna begränsning 

valde författarna till föreliggande studie att göra innan artiklar började sökas, för att kunna ta 

del av aktuell forskning. Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar angående ammande 

eller inte ammande mödrar och kostnadsfria artiklar, tillgängliga via Högskolan i Gävles 

bibliotek. Exklusionskriterier var de mödrar som inte kan amma på grund av medicinska skäl, 

annat språk än svenska och engelska, ej kostnadsfri full text samt de artiklar som inte var 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Artiklar som inte var relevanta innehöll till 

exempel information om för tidigt födda barn eller om postpartum deprimerade mödrar. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar användes till denna litteraturstudie, detta för att ge en ökad 

styrka (Polit & Beck 2012). Sökord, antal träffar och valda källor presenteras i tabell I. 

 

2.3.1 Tabell I. Översikt av databaser, söktermer och antal träffar. 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

(exl.dubletter) 

Medline (Pubmed) Attitude (MeSH) 

AND Breast feeding 

(MeSH) 

65 5 

Medline (Pubmed) Breast feeding 

(MeSH) AND 

behavior, choice 

7 1 
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(MeSH) 

Medline (Pubmed) Breast feeding 

(MeSH) AND 

Scandinavia AND 

mothers 

7 1 

Medline (Pubmed) Breast feeding 

(MeSH) AND fathers 

11 1 

Medline (Pubmed) Breast feeding 

(MeSH) AND 

women AND 

perspective 

5 1 

Medline (Pubmed) Breast feeding 

(MeSH) AND 

parents 

146 3 

Totalt: 12 

 

2.4 Dataanalys 

Vid sökningarna i databasen Medline via Pubmed, blev antalet träffar 241. Författarna till 

denna litteraturstudie läste titlarna på de 241 artiklarna, av dessa valdes 102 relevanta artiklar 

ut. Sedan lästes abstract och författarna diskuterade gemensamt artiklarnas relevans. Av dessa 

valdes 30 artiklar ut, som lästes enskilt och sedan diskuterades tillsammans. Slutligen valdes 

12 artiklar ut, vilka var relevanta utifrån denna litteraturstudies syfte och frågeställningar.  De 

utvalda artiklarna lästes ingående samt analyserades enskilt och författarna tillsammans 

sammanställde de valda artiklarna till ett resultat i tabeller samt i löpande text genom att 

belysa de mest betydande delarna i artiklarnas resultatdel, som svarade på föreliggande 

studies syfte och frågeställningar. Artiklarnas kvalité gällande analysavsnittet bedömdes 

utifrån delar av Forsberg & Wengströms (2008) mall för kvantitativa och kvalitativa artiklar. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes genom att studera de metodologiska aspekterna 

urval och bortfall. Granskningen gjordes gällande vilket urval som utförts, hur många som 

erbjöds att vara med samt hur många som bestämde sig för att delta i studien. Analysering 

skedde gemensamt och presenteras i tabell 2, utfallet diskuteras även i löpande text. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som har använts i litteraturstudiens resultatdel bör innehålla etiska överväganden 

för att de skall vara så trovärdiga och pålitliga som möjligt. Någon etisk prövning ansågs inte 

vara nödvändig då denna studie är en litteraturstudie, då ingen person riskerar att komma till 

skada. Forsberg och Wengström (2008) menar att det är oetiskt att bara redovisa de artiklar 

som stämmer överens med forskarnas egna åsikter. Därför har inga artiklar valts bort, på 

grund av detta genomfördes studien objektivt för att undvika egna, förutfattade meningar som 

kunde påverka resultatet. Detta för att litteraturstudien inte skall kunna bryta mot några 

forskningsetiska regler (Forsberg & Wengström 2008). 
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3. Resultat 

I denna litteraturstudies resultatdel har rubriker formulerats med utgångspunkt från studiens 

frågeställningar. Artiklarnas metodologiska aspekter presenteras i tabell II. De 12 valda 

artiklarna har sammanställts i tabell III och IV(se bilaga 1 och 2) och presenteras i löpande 

text. I tabell III presenteras artiklarnas sammanfattning efter granskning och i tabell IV 

presenteras artiklarnas syfte och resultat. Citat har använts eftersom det i artiklarna styrker 

vad de intervjuade ansett, vilket i sin tur leder till att styrka resultatet i denna litteraturstudie. 

Underrubriker formulerades utifrån relevans från samlad fakta ur artiklar, dessa underrubriker 

ställdes upp för att göra resultatdelen lättförståelig. Dessa är: Kunskap gällande amning, 

Betydelsen av stöd för amning, Fäder och amning, Anledningar till att inte amma samt 

Anledningar till fortsatt amning. Resultatartiklarna i föreliggande studie har i referenslistan 

markerats med en stjärna för att synliggöra dem bättre. 

 

3.1 Kunskap gällande amning 

I studier av Nabulsi (2011) och Zhou et al. (2010) menar nyblivna mödrar att kunskap har 

betydelse för initiativtagandet till amning. I en studie av Zhou et al. (2010) svarade 87 % av 

mödrarna att huvudanledningen till att amma är att bröstmjölk anses vara bättre för barnets 

hälsa. Fler än 82 % av mödrarna instämde att bröstmjölk är den ultimata födan för barnet. 

Över 70 % av mödrarna var medvetna om bröstmjölkens hälsofrämjande egenskaper och fler 

än 60 % hade kunskap om att bröstmjölk har en förebyggande effekt mot vissa 

sjukdomstillstånd. Det finns en del missförstånd hos mödrarna gällande amning, exempelvis 

att bröstmjölksersättning skall ges till alla nyfödda tills dess att amningen kommit igång, eller 

att modern inte skall amma om denne är förkyld (Zhou et al. 2010). Även i en studie av 

Nabulsi (2011) framkommer det att mödrar ansåg att bröstmjölk är den ultimata födan för sitt 

spädbarn, mödrarna hade kunskap om att bröstmjölken är naturlig och helt fri från tillsatser. 

De flesta mödrar i studien visste om amningens fördelar för både mor och barn. 

”Breastfeeding is beneficial for a mother’s health..her uterus returns to normal size 

quickly..she also loses weight… It decreases the risk of breast, uterine and ovarian 

cancers..how can I not breastfeed?” (Nabulsi 2011 s. 3). 

 

En del mödrar har uppfattningar om att sjukdom hos modern, stress, medicinering och/eller 

graviditet kan orsaka dålig eller skadlig bröstmjölk (Nabulsi 2011). I en annan studie av 

Laanterä et al. (2010), ansåg 54 % av mödrarna att det bör vara en jämlik fördelning 
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föräldrarna emellan, gällande spädbarnets födointag. De föräldrar som erkände sig ha god 

kunskap om amning känner en trygghet till sin partner angående fördelningen av spädbarnets 

födointag, vilket i sin tur leder till att föräldrarna anser jämlikhetsfrågan som irrelevant 

(Laanterä et al. 2010). 

 

3.2 Betydelsen av stöd för amning 

I Müller & Silvas (2009) studie framkom mödrars tankar om stöd och amning. Vårdmiljön, 

information och en bra relation till vårdpersonal får mödrar att känna sig omhändertagna och 

stöttade. Att familjen erbjuder praktiskt stöd till modern anses vara viktigt, exempelvis hjälp 

med hushållsarbetet så att modern kan få mer tid till spädbarnet samt att kunna amma i lugn 

och ro. Mödrar som ammar och börjar arbeta, får bristfälligt stöd från allmänheten, vilket 

försvårar fortsatt amning. Ett bra och strukturerat stöd tillåter mödrar att vara mödrar, i både 

den offentliga och den privata miljön (Müller & Silva 2009). 

“Support is important. Something we need both at home and outside. So that we have more 

energy to breastfeed.” (Müller & Silva 2009 s. 656). 

 

Enligt Rudman och Waldenström (2007) tyckte många mödrar att en del av BB personalen 

inte förstår eller har sympati för moderns utmattning, trötthet och amningssvårigheter. Detta 

resulterar i att den nyblivna modern kan känna sig otillräcklig som mamma, då hon 

exempelvis känner att hon inte får tillräckligt med stöd gällande amning. En del mödrar ansåg 

att vårdpersonalen är stressade, förvirrade och att förväxlingar sker oftare, allt detta på grund 

av tidsbrist. Detta leder till att en del föräldrar känner tveksamhet inför att ställa frågor, på 

grund av personalens höga stressnivå, vilket i sin tur leder till bristfällig individanpassad 

information som kan ha en negativ inverkan på amningen (Rudman & Waldenström 2007). 

En studie av Ogbuanu et al. (2009) visar att en större del av de mödrar som inte tar initiativ 

till amning inte får tillräckligt med stöd och information från vårdpersonalen (Ogbuanu et al. 

2009). I en studie av MacArthur et al. (2009) framkommer det däremot att stöd från 

vårdpersonal inte har någon påverkan på initiativtagandet till amning. I en annan studie av 

Deave et al. (2008) framkommer det att mödrar i allmänhet känner ett stort stöd från 

allmänheten. Mödrarna i studien identifierade fem olika grupper av människor som har en 

viktig stödjande roll vid amning. Dessa fem stödgrupper är: mödrarnas partner, föräldrar, 

vänner och/eller kollegor, vårdpersonal samt föräldragrupper. En del av kvinnorna i studien 

medverkar i föräldragrupper efter födseln, dessa träffar anses av mödrarna vara ett bra tillfälle 

för att utbyta erfarenheter samt få stöd och information om amning. Föräldragrupperna är 
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oftast schemalagda under dagtid, vilket resulterar i att de arbetande fäderna får svårigheter att 

delta (Deave et al. 2008). 

 

3.3 Fäder och amning 

För att fäderna skall kunna stödja sin partner i rollen som ammande moder, kände de själva att 

de behöver mer stöd och information från omgivningen. Spädbarnens pappor känner att de har 

mindre stöd från omgivningen och vårdpersonal än vad deras partner har. Fäderna ville ha 

någon mer att tala med om amning och spädbarnstiden, förutom sin partner och sina kollegor 

(Deave et al. 2008). I en studie av Rudman & Waldenström (2007) berättade de deltagande 

mödrarna att de känner en besvikelse över att vård efter förlossningen nästintill bara är 

organiserat kring modern och spädbarnet, fadern får mindre uppmärksamhet och stöd, vilket 

får honom att känna sig mindre delaktig. Fäderna känner sig bortglömda och övergivna 

(Rudman & Waldenström 2007). I Tohotoa et al. (2010) studie om fäder som medverkade i 

stödgrupper, ledde information om amning till diskussioner, som i sin tur utvecklades av 

fäderna till olika strategier för att kunna stötta modern i sin roll att amma. Fäderna diskuterade 

att amning inte alltid är enkelt, att det finns många svårigheter, såsom för lite uppmuntran 

samt såriga och smärtsamma bröstvårtor på grund av bristfällig amningsteknik. Mödrarna i 

studien tyckte att fäderna ger det mest betydelsefulla amningsstödet. En far som var med i 

studien, ansåg att stödgruppen var ett bra hjälpmedel för att fäder skulle lära sig mer om 

amning och för att kunna stötta sin partners initiativtagande till att amma/ inte amma (Tohotoa 

et al. 2010): 

”I’m glad I’m here, the talk was informative, I learned things I didn’t know, particularly 

about breastfeeding and it was well presented.” (Tohotoa et al. 2010 s. 357). 

 

3.4 Anledningar till att inte amma 

En av de vanligaste orsakerna i mödrars beslut att sluta amma är att spädbarnet inte är 

tillfredsställd av endast bröstmjölk. En orsak till att sluta amma vid två månaders ålder är 

oroligheter gällande den näring bröstmjölken ger. Vid tre månaders ålder är orsakerna: att 

barnet biter i bröstvårtan, att barnet förlorar intresset och att barnet själv slutar amma. Vid nio 

månaders ålder är en orsak till avslutande av amning att bröstmjölken inte räcker till (Li et al. 

2008). Andra orsaker till att amning upphör kan vara moderns rädsla för att gå upp i vikt, få 

hängiga bröst och sömnbrist (Nabulsi 2011). Mödrar ansåg att amning kan vara svårt och 

utmattande (Laanterä et al. 2010, Nabulsi 2011, MacArthur et al. 2009). Modern kan även 
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behöva återgå tidigt till arbetet, om denne exempelvis inte har råd att stanna hemma med 

spädbarnet (Nabulsi 2011, Tarrant et al. 2010).  

”You are instructed to eat well when breastfeeding..I ate and became much fatter..then 

decided to stop breastfeeding and go on diet..The husband may not care about your weight 

problem but may looking at other women..” (Nabulsi 2011 s. 3). 

 

I en studie av Wojcicki et al. (2010), undersöktes mödrars olika inställningar till amning. 

Mödrarna ansåg att amning är genant eller svårt att genomföra i offentlig miljö, samt att det 

kan vara svårt om vänner och familj inte har samma tankegångar gällande amning (Wojcicki 

et al. 2010). Smärta och obehag vid amning är ytterligare anledningar till att inte amma, 

(Wojcicki et al. 2010, Nabulsi 2011). Genom sammanställning av demografisk data, såg 

Tarrant et al. (2010) att yngre mödrar är mer benägna till att trappa ned amningen innan 

barnet blivit en månad gammalt (Tarrant et al. 2010). I en studie av Ogbuanu et al. (2009), 

utförd i Arkansas, USA, visade det sig att en stor del av de mödrar som inte tar initiativ till att 

amma jämfört med de som tog initiativ till att amma, är mörkhyade, ensamstående, ogifta, har 

ett eller flera barn och är låginkomsttagare. Av de mödrar som inte vill amma är personliga 

orsaker en stor anledning. Andra anledningar som anges är att mödrar helt enkelt inte tycker 

om att amma, förlossningskomplikationer, att modern har för mycket ansvar i hemmet, att hon 

vill att andra familjemedlemmar skall mata spädbarnet samt att modern har problem med 

mjölkavsöndringen. I en studie av MacArthur et al.(2009), där man sammanställde data från 

mödravårdscentraler, framkom det att etnicitet, jämlikhet och förlossningssätt förutspår 

initiativtagandet till amning.  

 

3.5 Anledningar till fortsatt amning 

Mödrar som ammar länge är mer förberedda och har större beslutsamhet att möta svårigheter 

för att de känner sig övertygade om amningens fördelar för både modern och spädbarnet. 

Detta gör att mödrarna har lättare för att överkomma olika barriärer och kunna fortsätta 

amma. Mödrarna ansåg att detta är till stor del på grund av hjälpen som anhöriga erbjuder 

(Nabulsi 2011). Mödrar med högre utbildning, tidigare erfarenhet av amning samt de som 

själva blivit ammade är mer villiga att fortsätta amma efter att barnet blivit en månad 

gammalt. Om mödrarnas partner föredrar amning jämfört med ersättning på flaska, kan även 

detta leda till fortsatt amning (Tarrant et al. 2010). Även Wojcicki et al. (2010) betonar att 

sannolikheten är större att mödrar med en högskoleexamen fortsätter att amma sitt spädbarn 

och inte kombinerar bröstmjölk med ersättning (Wojcicki et al. 2010). Enligt Müller & Silva 
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(2009) anser mödrar att ett bra stöd från vårdpersonal har direkt inverkan på initiativtagandet 

till amning samt durationen på amningen (Müller & Silva 2009). Enligt mödrar i studier av 

Laanterä et al. (2010), Nabulsi (2011) och MacArthur et al. (2009) är amning ett praktiskt och 

lättillgängligt sätt för att mata sitt spädbarn. Vidare tyckte mödrarna att amning leder till en 

bra sammanhållning i familjen och ger lycka till både modern och spädbarnet (Laanterä et al. 

2010, Nabulsi 2011, MacArthur et al. 2009). Mödrar beskriver amningen som en glädjefylld, 

trevlig och avslappnande upplevelse, vilket stärker det emotionella bandet mellan modern och 

spädbarnet (Nabulsi 2011). 

” ..a beautiful feeling!...relaxing…your private time with baby away from the world.. as if 

you´re walking in nature…your relation with him becomes stronger… he is happier, 

comfortable and secure. I loved it so much and would wait for the time to breastfeed!” 

(Nabulsi 2011 s. 3) 

 

3.6 Kvaliteten gällande artiklarnas metodologiska aspekter 

De granskade vetenskapliga artiklarnas urval och bortfall presenteras i tabell IV. Av de tolv 

vetenskapliga artiklarna fanns bortfallet beskrivet i alla förutom i artikeln av Muller & Silva 

(2009). Anledningen till att Müller & Silva (2009) inte har beskrivit sitt bortfall är att 

fullföljandet av intervjuerna var 100 % i deras studie. I samtliga artiklar beskrevs urvalet.  

I tio av 12 artiklar diskuteras urval och i fem av 12 artiklar diskuteras bortfall. 

 

3.6.1 Tabell II. Tabell över utvalda vetenskapliga artiklars urval och bortfall. 

Författare + publ.år Titel Urval/ bortfall 

Deave T., Johnson D. och 

Ingram J., 2008. 

Transition to parenthood: the 

needs of parents in pregnancy 

and early parenthood 

24 mödrar intervjuades, 

fullföljandet av intervjun var 

83.3 % (20 mödrar). Bortfall 

16,7 %. 

Laanterä S., Pölkki T., Ekström 

A. och Pietilä A-M., 2010. 

Breastfeeding attitudes of 

Finnish parents 

during pregnancy. 

417 frågeformulär skickades ut 

till familjer, svarsfrekvens 41.2 

% (172 formulär). Bortfall 58,8 

%. 

Li R., Fein S.B., Chen J. och 

Grummer-Strawn, L. M., 2008. 

Why Mothers Stop 

Breastfeeding: Mothers’ Self-

reported Reasons for Stopping 

During the 

First Year. 

2586 enkäter skickades ut till 

mödrar, svarsfrekvens  

51.2 % (1324 enkäter). Bortfall 

48,8 %. 

MacArthur C., Jolly K., Ingram 

L., Freemantle N., Dennis C-L., 

Hamburger R., Brown J., 

Chambers J. och Khan K., 

Antenatal peer support workers 

and initiation of breast feeding: 

cluster randomized controlled 

trial. 

Data samlades in om 2511 

gravida kvinnor, tillgänglig data 

blev 95.5 % (2398 data). 

Bortfall 4,5 %. 
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2009. 

Müller F. S. och Silva I. A., 

2009. 

Social representations about 

support for breastfeeding in a 

group of breastfeeding women. 

14 mödrar intervjuades, 

fullföljandet av intervjun var 

100 %. Bortfall 0 %. 

Nabulsi M., 2011. Why are breastfeeding rates low 

in Lebanon? 

a qualitative study. 

46 mödrar intervjuades, 

fullföljandet av intervjun var 

78,3 % (36 mödrar). Bortfall 

21,7 %. 

Ogbuanu C.A., Probst J., 

Laditka S.B., Liu J., 

Baek J-D., och Glover S., 2009. 

Reasons why women do not 

initiate breastfeeding. A 

Southeastern state study. 

7127 enkäter skickades ut till 

mödrar, svarsfrekvens  

40.9 % (2915 enkäter). Bortfall 

59,1 %. 

Rudman A. och Waldenström 

U., 2007. 

Critical views on postpartum 

care expressed by new mothers. 

4600 enkäter skickades ut till 

mödrar, svarsfrekvens  

75.1 % (3455 enkäter). Bortfall 

24,9 %. 

Tarrant M., Fong D. YT., Wu 

K. M., Lee I. LY., Wong E. 

MY., Sham A., Lam C. och 

Dodgson J. E., 2010. 

Breastfeeding and weaning 

practices among 

Hong Kong mothers: a 

prospective study. 

1417 frågeformulär skickades ut 

till mödrar med spädbarn, 

svarsfrekvens 92.9% (1316 

formulär). Bortfall 7,1 %. 

Tohotoa J., Maycock B., Hauck 

Y., Howat P., Burns S. och 

Binns C., 2010. 

Supporting mothers to 

breastfeed: the development and 

process evaluation of a father 

inclusive perinatal education of 

a father inclusive perinatal 

education support program in 

Perth, Western Australia. 

342 fäder intervjuades, 

fullföljandet av intervjun var 

86.3 % (295 fäder). Bortfall 

13,7 %. 

Wojcicki J. M., Gugig R., Tran 

C., Kathiravan S., 

Holbrook K., och Heyman M. 

B., 2010. 

Early Exclusive Breastfeeding 

and Maternal Attitudes 

Towards Infant Feeding in a 

Population of New Mothers 

in San Francisco, California. 

363 mödrar intervjuades, 

fullföljandet av intervjun var 90 

% (327 mödrar). Bortfall 10 %. 

Zhou Q., Younger K. M. och 

Kearney J. M., 2010. 

An exploration of the 

knowledge and attitudes 

towards breastfeeding among a 

sample of Chinese mothers in 

Ireland. 

343 frågeformulär skickades ut, 

svarsfrekvens 93.9 % (322 

formulär). Bortfall 6,1 %. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Denna litteraturstudie visade att de faktorer som påverkar mödrars beslut till att amma är att 

bröstmjölk anses vara den ultimata födan för spädbarnet och dess hälsa, att mödrar och fäder 

har en god kunskap gällande amning och att det finns ett bra stöd från närstående och 

vårdpersonal. Det visade även att högre utbildning hos modern, tidigare erfarenhet av amning, 

att partnern föredrar amning, att amning är praktiskt och lättillgängligt samt att det ger lycka 

till både modern och spädbarnet kunde påverka initiativtagandet till amning. De faktorer som 

påverkar mödrars beslut till att inte amma visade sig vara okunskap hos modern, fadern och 

sjukvårdspersonal, att modern tycker att amning är genant, fysiskt smärtsamt och obehagligt, 

att vårdpersonalen är stressade samt att föräldrarna får otillräckligt med stöd och information 

från vårdpersonal. Fler faktorer som kan påverka mödrars beslut till att inte amma kunde vara 

att modern måste återgå tidigt till arbetet efter förlossningen, att spädbarnet inte är 

tillfredsställt av endast bröstmjölk utan behöver komplettera med ersättning, att modern är 

orolig över att bröstmjölken inte innehåller tillräckligt med näring, samt att hon har en rädsla 

för viktuppgång, hängiga bröst och att modern får otillräckligt med sömn. Ytterligare faktorer 

som framkom var personliga orsaker eller att modern helt enkelt inte tycker om att amma. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kunskap gällande amning 

I föreliggande studies resultat framkom det att mödrar ansåg att huvudanledningen till att 

amma är att bröstmjölk anses vara bättre för barnets hälsa, har hälsofrämjande egenskaper och 

förebygger vissa sjukdomstillstånd (Zhou et al. 2010). Det framkom även att nyblivna mödrar 

tyckte att bröstmjölk är den ultimata födan för sina barn samt att mödrar har kunskap om dess 

positiva egenskaper (Nabulsi 2011, Zhou et al.2010). Detta stöds av WHO (2009) som menar 

att det finns evidens för att amning har positiva egenskaper samt av Socialstyrelsen (1999) 

som menar att bröstmjölken har betydelse för barnets tillväxt och ger bättre skydd mot 

infektioner. Även Duijts et al. (2010) och Dewey et al. (1992) stödjer att bröstmjölk anses 

vara bättre för barnets hälsa, genom att beskriva bröstmjölkens immunologiska fördelar. I 

föreliggande studie framkom det att det finns missförstånd och okunskap hos nyblivna mödrar 

gällande bröstmjölk och amning. Exempelvis att modern inte ska amma om hon är sjuk, 

stressad eller medicinerar (Zhou et al. 2010, Nabulsi 2011). Författarna i föreliggande 

litteraturstudie anser att dessa missförstånd skulle kunna förebyggas genom att utbilda 
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vårdpersonal så att de bättre kan stödja och informera nyblivna föräldrar. WHO (2009) menar 

att kunskap hos vårdpersonal gällande barns födointag i allmänhet är låg, vilket kan leda till 

att sjukvårdspersonalen inte kan hjälpa de nyblivna föräldrarna att initiera och upprätthålla 

exklusiv amning. Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem beskriver att sjuksköterskan har en 

viktig roll i att undervisa patienten så denne får kunskap och kan främja sin vårdsituation 

(Kristoffersen et al. 2006, Orem 2001).  

 

4.2.2 Betydelsen av stöd för amning 

I föreliggande studie tyckte mödrarna att personalen på BB inte alltid förstår eller känner 

sympati för moderns utmattning, trötthet och amningssvårigheter. Vårdpersonalen ansågs vara 

stressade och förvirrade på grund av tidsbrist, vilket leder till bristfällig individanpassad 

information som kan ha en negativ påverkan på amningen (Rudman & Waldenström 2007). 

Ett bra stöd från närstående och vårdpersonal tillåter mödrar att vara mödrar, i både den 

offentliga och den privata miljön (Müller & Silva 2009). Det framkom att de mödrar som inte 

tar initiativ till amning inte får tillräckligt med stöd och information från vårdpersonalen 

(Ogbuanu et al. 2009). Dock visade det sig att stöd från vårdpersonalen inte verkar ha någon 

påverkan på initiativtagandet till amning (MacArthur et al. 2009). Omvårdnadsteoretikern 

Dorothea Orem (Kristoffersen et al. 2006, Orem 2001) beskriver i sin behovsteori att det är 

viktigt att sjuksköterskan känner till patientens individuella upplevelser gällande sin egenvård 

och sin vårdsituation. Samt att sjuksköterskan ska forma vården utifrån hänsyn till patientens 

behov (Kristoffersen et al. 2006, Orem 2001). Även WHO (2009) menar att om 

sjuksköterskan uppmuntrar modern till amning kan den nyblivna modern känna trygghet och 

ha kontroll över sin nya livssituation. Både WHO (2009) och Orems behovsteori 

(Kristoffersen et al. 2006, Orem 2001), belyser vikten av sjuksköterskans roll i att stötta 

patienten. Författarna till föreliggande litteraturstudie tycker att stöd är en viktig faktor för att 

föräldrar skall känna sig trygga i beslutet att amma eller att inte amma sitt barn.  

 

4.2.3 Fäder och amning 

I föreliggande studie framkom det att fäder behöver mer stöd och information från 

omgivningen för att kunna stödja sin partner i rollen som ammande moder (Deave et al. 

2008). Även mödrar beskrev sin besvikelse över att vården efter förlossningen är kretsat kring 

mor och barn och lämnar fadern utanför, vilket får honom att känna sig mindre delaktig 

(Rudman & Waldenström 2007). Fadern ger det mest betydelsefulla stödet till den nyblivna 

modern (Tohotoa et al. 2010). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att om mödrar 
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får ett bra stöd från sin partner kan det påverka amningen positivt, då detta stöd kan ge bättre 

självkänsla och trygghet hos modern. Pontes et al. (2008) stödjer detta genom att framhäva att 

det är viktigt att alla familjemedlemmar är involverade i amningen, särskilt fadern. Enligt 

Kylberg et al. (2009) bör mödravårdscentraler involvera och stötta fadern eftersom hans roll 

som förälder är lika viktig som moderns. I föreliggande studies resultatdel ansåg hälften av 

mödrarna att det bör vara en jämlik fördelning föräldrarna emellan, gällande barnets födointag 

(Laanterä et al. 2010). Detta stöds av Kylberg et al. (2009) som menar att fördelningen av att 

sköta barnet anses vara lika mycket faderns som moderns ansvar. Som nybliven moder 

behöver man mycket tid till barnet och amningen, därför är det viktigt att fadern avlastar 

modern genom att hjälpa till i hemmet. Jämlikhet mellan kvinnor och män är ett stort ämne i 

dagens samhälle och anses vara av stor vikt (Kylberg et al. 2009). 

 

4.2.4 Anledningar till att inte amma 

I föreliggande studie framkom olika anledningar till att sluta amma: att barnet inte är 

tillfredsställd av endast bröstmjölk, moderns oro gällande bröstmjölkens näringsinnehåll samt 

att barnet själv förlorar intresset att amma (Li et al. 2008). Sedan beskrevs moderns rädsla för 

att gå upp i vikt och att få hängiga bröst som några orsaker till att sluta amma sitt barn 

(Nabulsi 2011). Vidare uttrycktes att amningen kunde vara svårt och utmattande för modern, 

vilket leder till att mödrarna inte vill amma (Nabulsi 2011, Laanterä et al. 2010, MacArthur et 

al. 2009). Smärta och obehag vid amning anges som ytterligare anledningar till att sluta amma 

(Wojcicki et al. 2010, Nabulsi 2011). Vidare beskrev mödrarna att det var genant och svårt att 

amma i offentlig miljö (Wojcicki et al. 2010). Mödrar angav förlossningskomplikationer, att 

de inte tyckte om att amma, att modern hade för mycket ansvar i hemmet samt att modern 

hade eget ansvar gällande barnets födointag, som anledningar till att inte amma (Ogbuanu et 

al. 2009).  Mödrar skall inte behöva vara oroliga att bröstmjölken är näringsfattig då 

bröstmjölken innehåller bland annat proteiner, fettsyror, vitaminer och mineralämnen 

(Kylberg et al. 2009). Socialstyrelsen (1999) menar att enbart bröstmjölk under de sex första 

månaderna ger en komplett näring till barnet, men komplettering av vitamin D-droppar kan 

behövas. Enligt Kylberg et al. (2009) sågs kvinnobrösten förr i tiden som livgivande och 

näringsgivande, men detta har förändrats och nuförtiden ses kvinnobrösten som en sexsymbol 

samtidigt som offentlig amning blir mer och mer oacceptabelt i dagens samhälle (Kylberg et 

al. 2009). Författarna till föreliggande studie anser att mer stöd och uppmuntran till ammande 

mödrar kan ge dem bättre självkänsla till att amma, utan att de behöver känna en oro över sitt 

utseende eller över allmänhetens åsikter. Hjälp och information om bland annat 
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amningsteknik anser författarna kan leda till att amningen kan bli mindre smärtsamt, svårt och 

obehagligt. Vidare tycker författarna att mer hjälp från närstående i hemmet, särskilt från 

fadern, kan göra att modern får mer energi och tid till att amma. 

 

4.2.5 Anledningar till fortsatt amning 

I föreliggande studies resultatdel framkom det att om modern har kunskaper gällande 

bröstmjölkens fördelar för både henne och barnet var hon mer förberedd på eventuella 

svårigheter som kunde uppstå vilket ledde till att modern ammade längre. Mödrarna ansåg att 

detta var till stor del på grund av hjälp från anhöriga (Nabulsi 2011). Om modern är 

högutbildad, har tidigare erfarenhet av amning, blivit ammad själv samt om deras partner 

föredrar amning kan detta leda till att modern fortsatte att amma (Tarrant et al. 2010). Det 

framkom även att mödrar med en högskoleexamen har större sannolikhet att fortsätta amma 

sitt barn (Wojcicki et al. 2010). Ett bra stöd från vårdpersonal har en direkt inverkan på 

initiativtagandet till amning samt durationen på amningen (Müller & Silva 2009). Amningen 

beskrivs som en glädjefylld, trevlig och avslappnande upplevelse, vilket stärker det 

emotionella bandet mellan mor och barn (Nabulsi 2011). Enligt mödrar är amning ett 

praktiskt och lättillgängligt sätt att mata sitt barn samt att amning leder till en bra 

sammanhållning i familjen och ger lycka till både modern och barnet (Laanterä et al. 2010, 

Nabulsi 2011, MacArthur et al. 2009).  Boccolini et al. (2011), Kramer (2010) och Ip et al. 

(2007) stödjer föreliggande studies resultatdel genom att beskriva att bandet och 

samhörigheten mellan mor och barn stärks genom amning. Även Kylberg et al. (2009) 

beskriver hur hormonerna prolaktin och oxytocin, som produceras vid amning, påverkar både 

modern och barnet positivt och stärker bandet dem emellan. Duijts et al. (2010) belyser att 

exklusiv amning till sex månaders ålder minskar risken för olika sjukdomstillstånd hos barnet. 

Vidare beskrivs fördelar för modern, såsom minskad risk för bröst- och äggstockscancer, 

minskad postpartumblödning, att tillbakabildning av livmodern sker tidigare och att risken för 

höftfrakturer senare i livet kan bli minskad. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser 

att fördelarna med amning är många, både för mor och barn, och om mer stöd samt 

information om amningens fördelar ges till nyblivna eller blivande föräldrar kanske färre 

skulle välja bort amningen. Vidare tycker författarna att det är intressant men svårt att 

diskutera om hög utbildning och/eller erfarenhet av amning hos modern är en bidragande 

faktor till att mödrar väljer att amma sitt barn. 
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4.2.6 Metodologiska aspekter 

I samtliga artiklar beskrevs urvalet. Detta ger en ökad styrka till resultatartiklarna i 

föreliggande litteraturstudie, då Forsberg & Wengström (2008) menar att urvalet bör göras på 

ett sätt som motsvarar föreliggande studies syfte. I alla de valda artiklarna har 

urvalskriterierna överensstämt med syftet i studierna. Enligt Polit och Beck (2012) kan ett för 

litet urval öka risken för fel i studier vilket kan leda till bristfälliga resultat. Dock anser 

författarna till föreliggande studie att det beskrivna urvalet i valda artiklar verkar tillräckligt 

stort, eftersom deltagarnivån ligger som minst på 14 mödrar i en kvalitativ studie av Müller & 

Silva (2009) och på 417 i en kvantitativ studie av Laanterä et al. (2010), där frågeformulär 

skickades ut till nyblivna föräldrar. I tio av 12 artiklar diskuteras urval, detta anser författarna 

till föreliggande studie ger en styrka till studierna då diskussion om urval kan ha betydelse för 

artiklarnas pålitlighet. Forsberg och Wengström (2008) menar att om bortfallet i procent är 

stort eller litet varierar i olika studier. Därför är det av stor vikt att forskaren alltid analyserar 

och diskuterar hur bortfallet kan påverka resultatet. I alla valda artiklar till föreliggande studie 

finns bortfall väl beskrivet, förutom i Müller & Silvas (2009) studie, eftersom fullföljandet av 

intervjuerna var 100 %. I endast fem av de 12 valda artiklarna diskuteras bortfall, detta anser 

författarna till föreliggande studie kan vara en svaghet. I en studie av Ogbuanu et al. (2009) 

skickades 7127 enkäter ut och bortfallet var 59,1%. Detta kan tyckas vara ett stort bortfall, 

men det behöver inte ha en negativ inverkan på studiens kvalitet då så många som 2915 

enkäter besvarades. Detta kan jämföras med en studie av Laanterä et al. (2010) där 417 

frågeformulär skickades ut och bortfallet var 58,8 %. I detta fall kom 172 av formulären 

tillbaka ifyllda. I denna studie kan det dock tänkas att kvaliteten är försämrad då inte lika stort 

antal formulär skickades ut från början (Forsberg & Wengström 2008). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Då syftet i föreliggande studie var att få kunskap om samt undersöka vilka faktorer som 

påverkar mödrars beslut att amma/inte amma, kändes det adekvat att använda litteraturstudie 

som metod för att få en översikt om den senaste forskningen inom området (Polit & Beck 

2012). Sökord valdes utifrån syfte och frågeställningar. Sökningar gjordes på databasen 

Medline via PubMed. Författarna valde att från sökningens början begränsa med fem år 

tillbaka i tiden, för att artiklarna skall beröra den senaste forskningen om amning så att den 

föreliggande litteraturstudies aktualitet ökar. Ytterligare begränsningar var fri full text, 

abstract, engelska och svenska. Detta för att inte få ett för stort antal träffar. Genom att 

sökningarna på Medline via PubMed var tillfredställande, utgick vi endast från denna databas. 
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En svaghet i föreliggande litteraturstudie är att endast kostnadsfria artiklar i bibliotekets 

databas vid Högskolan i Gävle användes. Vissa relevanta artiklar valdes ej, då dessa måste 

köpas. Dock anser författarna till föreliggande studie att utbudet var tillräckligt stort för att 

denna litteraturstudie skulle kunna genomföras. Av 30 granskade vetenskapliga artiklar valdes 

12 artiklar ut till föreliggande litteraturstudie, eftersom dessa stämde in på våra 

inklusionskriterier och svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar. Artiklar 

med både kvalitativt och kvantitativt perspektiv användes i föreliggande litteraturstudie, detta 

styrker studien då olika perspektiv används för att komplettera varandra och minska 

begränsningarna (Polit & Beck 2012).  Av de valda artiklarna hade fem kvalitativ ansats, sex 

kvantitativ och en med både kvalitativ och kvantitativ ansats. De valda artiklarna lästes och 

analyserades enskilt av författarna till föreliggande litteraturstudie, för att sedan diskutera och 

sammanställa artiklarnas resultat. Författarna anser att det är en styrka att först läsa artiklarna 

var för sig för att sedan diskutera tillsammans vad i resultatdelen som kan vara av betydelse 

för föreliggande studie. Artiklarnas kvalité gällande analysavsnittet bedömdes utifrån delar av 

Forsberg & Wengströms (2008) mall för kvantitativa och kvalitativa artiklar. 

 

4.4 Allmän diskussion 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att majoriteten av de valda artiklarna i studien 

innehåller en röd tråd som belyser hur viktigt det är med stöd från vårdpersonal till ammande 

mödrar och dess partner, för att initiera amning. Om sjuksköterskans kunskap gällande 

amning ökar och om denne inser vilken effekt bra stöd och information kan ha på de nyblivna 

föräldrarna, kan fler mödrar ha en bredare grund att stå på inför deras val att amma eller inte 

amma. Författarna till föreliggande studie anser att blivande eller nyblivna mödrars 

individuella behov bör uppmärksammas mer av vårdpersonal, så att adekvat stöd och 

information ges vid den personliga vårdsituationen.  Om sjuksköterskan ger individuellt stöd 

och korrekt information vid rätt tillfälle, kan detta leda till att fler kommande eller nyblivna 

mödrar ser över sin situation och därefter tar beslut om att amma eller inte amma. Författarna 

till föreliggande studie anser även att fäderna inte får glömmas bort.  Fäderna, samt andra 

närstående, är viktiga för moderns känsla av sammanhang. Att modern kan känna en trygghet 

i sitt beslut oavsett om hon väljer att amma eller inte amma. Det är av betydelse att som 

sjuksköterska ha i åtanke att det är alla mödrars eget val att amma eller inte amma och att 

sjuksköterskan skall respektera detta utan att döma.  
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Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det behövs mer forskning inom detta 

område. Det finns relativt mycket forskning om amning i allmänhet, men det finns få studier 

om mödrars tankar och funderingar gällande amning. Det skulle även behövas fler studier om 

fäders tankar och funderingar gällande amning. Ytterligare studier skulle behöva belysa 

sjuksköterskans kunskap gällande amning, för att se vilken utbildning och kunskap som 

behöver kompletteras för att främja amning. Kunskap hos vårdpersonal, mödrar och fäder 

känns bristfällig, vilket kan leda till missförstånd angående amning. Därför behövs det fler 

studier som belyser amningens fördelar och kan minimera de olika missförstånd som kan 

uppstå.   

 

4.5 Slutsats 

Bristande kunskap, information och stöd är faktorer som kan påverka moderns beslut till att 

amma eller inte amma. Föräldrar behöver mer information och stöd gällande amning både 

innan och efter förlossningen, så de kan grunda sitt beslut på relevant fakta. 
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6. Bilagor 

 
 

 

6.1 Tabell III. Kvalitetsgranskning av valda resultatartiklar. 

 

 

Författare, land & 

publ.år 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

 

Deave T., Johnson D. och 

Ingram J., England 2008. 

 

Transition to 

parenthood: the needs 

of parents in 

pregnancy and early 

parenthood. 

Kvalitativ beskrivande 

design. 

24 förstföderskor från 

två vårdorganisationer 

i sydvästra England. 

Semistrukturerad 

intervju. 

Intervjudata 

genomfördes manuellt 

med hjälp av 

innehållsanalys. 

Laanterä S., Pölkki T., 

Ekström A. och Pietilä A-

M., Finland 2010. 

Breastfeeding attitudes 

of Finnish parents 

during pregnancy. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

172 blivande föräldrar 

(123 mödrar och 49 

fäder). 

Webbaserad enkät. 

Skalan Breastfeeding 

Knowledge, Attitude 

and Confidence 

(BKAC) användes. 

The Statistical 

Package for Social 

Sciences (SPSS) 16.0, 

Kruskal- Wallis och 

Mann-Whitney U 

tests. 

Li R., Fein S.B., Chen J. 

och Grummer-Strawn, L. 

M., USA 2008. 

Why Mothers Stop 

Breastfeeding: 

Mothers’ Self-reported 

Reasons for Stopping 

During the 

First Year. 

Kvantitativ icke- 

experimentell design. 

1323 mödrar till friska 

spädbarn. 

Enkät via mail 

skickades till mödrar 

2,3,4,5,6,7,9,10 ½ och 

12 månader efter 

barnets födelse. 

Multipel logistisk 

regressionsanalys. 

MacArthur C., Jolly K., 

Ingram L., Freemantle N., 

Dennis C-L., Hamburger 

R., Brown J., Chambers J. 

Antenatal peer support 

workers and initiation 

of breast feeding: 

cluster randomized 

Kvantitativ. 

Kluster randomiserad 

kontrollerad studie. 

66 mödravårdskliniker 

med 2511 gravida 

kvinnor. 

Data har samlats från 

mödravårdscentralerna, 

samt från anteckningar. 

Beskrivande statistik, 

statistisk analys. 
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och Khan K., England 

2009. 

controlled trial. 

Müller F. S. och Silva I. 

A., Brasilien 2009. 

Social representations 

about support for 

breastfeeding in a 

group of breastfeeding 

women. 

Kvalitativ beskrivande 

design. 

14 kvinnor med barn 

som högst var 6 

månader gamla. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

frågeformulär samt 

djupgående intervjuer. 

Analyserats under 

förutsättningar av 

Social Representations 

Theory, manuell 

innehållsanalys. 

Nabulsi M., Libanon 

2011. 

Why are breastfeeding 

rates low in Lebanon? 

a qualitative study. 

Kvalitativ 

longitudinell studie. 

Steg ett: 10 nyförlösta 

friska mödrar. Steg 

två: 36 mödrar följdes 

upp tills de slutat 

amma. 

Steg ett: fokusgrupp, 

intervju med fem 

öppna frågor. 

Steg två: djupgående 

intervjuer samt 

uppföljande intervjuer. 

Induktiv tematisk 

analys. 

Ogbuanu C.A., Probst J., 

Laditka S.B., Liu J., 

Baek J-D., och Glover S., 

USA 2009. 

Reasons why women 

do not initiate 

breastfeeding. A 

Southeastern state 

study. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

2917 mödrar som inte 

tog initiativ till att 

amma. 

Data samlades in från 

Arkansas Pregnancy 

Risk Assessment 

Monitoring system. 

Enkäter skickades via 

mail. I vissa fall 

skedde telefonintervju. 

Chi- 2-test och 

multipel logistisk 

regressionsanalys. 

Rudman A. och 

Waldenström U., Sverige 

2007. 

Critical views on 

postpartum care 

expressed by new 

mothers. 

Kvantitativ icke-

experimentell design. 

2783 svensktalande 

kvinnor, från tidig 

graviditet under tre 

veckors perioder 

utspridda över 1 år. 

Enkäter delades ut vid 

3 tillfällen: en vid tidig 

graviditet, en två 

månader efter födseln 

och den sista ett år 

efter födseln. 

Statistisk analys med 

hjälp av SPSS 15.0, 

beskrivande statistik 

samt Chi-2 test och t-

test. 

Tarrant M., Fong D. YT., 

Wu K. M., Lee I. LY., 

Wong E. MY., Sham A., 

Lam C. och 

Breastfeeding and 

weaning practices 

among 

Hong Kong mothers: a 

Kvantitativ och 

kvalitativ prospektiv 

longitudinell 

kohortstudie. 

1417 nyblivna mödrar 

från fyra geografiskt 

utspridda offentliga 

sjukhus i Hong Kong. 

På förlossningen innan 

hemgång: 

sociodemografiskt 

frågeformulär. 

Deskriptiv statistik, 

Chi-2-test och 

logistisk regressions 

analys. 
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Dodgson J. E., Kina  

2010. 

prospective study. Efter hemgång: 

telefonintervju vid en, 

två, tre, sex, nio och 

tolv månader 

postpartum (eller tills 

nedtrappning av 

amning skett). 

 

Tohotoa J., Maycock B., 

Hauck Y., Howat P., 

Burns S. och Binns C., 

Australien 2010. 

Supporting mothers to 

breastfeed: the 

development and 

process evaluation of a 

father inclusive 

perinatal education of 

a father inclusive 

perinatal education 

support program in 

Perth, Western 

Australia. 

Kvalitativ.  Health 

Belief Model och 

Social Cognitive 

Theory. 

342 fäder i Perth, som 

har ammande barn. 

Fokusgrupper, 

intervjuer och 

frågeformulär. 

Beskrivande statistik. 

Wojcicki J. M., Gugig R., 

Tran C., Kathiravan S., 

Holbrook K., och 

Heyman M. B., USA 

2010. 

Early Exclusive 

Breastfeeding and 

Maternal Attitudes 

Towards Infant 

Feeding in a 

Population of New 

Mothers 

in San Francisco, 

California. 

Kvalitativ design. 363 nyförlösta mödrar 

(200 mödrar från ett 

sjukhus och 163 från 

ett annat sjukhus i San 

Fransisco). 

Strukturerad intervju 

(enkät samt intervju). 

Multipel logistisk 

regressionsanalys. 

Zhou Q., Younger K. M. 

och Kearney J. M., Irland 

2010. 

An exploration of the 

knowledge and 

attitudes towards 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Snöbollsurval. 322 

kvinnor födda i Kina, 

som har bott på Irland 

Frågeformulär. Innehållsanalys med 

hjälp av SPSS, version 

15. Cross tabulations 
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6.2 Tabell IV. Sammanställning av resultatartiklarnas syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Deave T., Johnson D. och Ingram J. Att utforska behoven hos förstagångs föräldrar i 

relation till omvårdnad, stöd och information 

under graviditeten och inför föräldraskapet. 

Att identifiera om det finns olika problem, 

jämförande med kvinnor som har/inte har stabil 

partner. 

Kvinnor generellt, kände stort stöd från 

omgivningen. Männen vände sig till kollegor eller 

vårdpersonal när det gällde stöd. Männen kände 

sig inkluderad i graviditeten men exkluderad från 

sjukvårdsbesök, information och litteratur.  

De nyblivna föräldrarna hade velat ha mer 

information gällande föräldraskap, barnvård, 

relationsförändringar och partnerns perspektiv på 

graviditet samt efter förlossningen. 

Laanterä S., Pölkki T., Ekström A. och Pietilä 

A-M. 

Att beskriva föräldrars attityder gällande amning 

innan barnets födelse. 

Amning ansågs viktigt, men 54 % av deltagarna 

ville att båda föräldrarna skulle mata det nyfödda 

barnet. Deltagarna som väntade sitt första barn 

och hade en grundutbildning hade mer negativa 

känslor och var oroliga gällande amning än de 

deltagare som hade minst ett barn och högre 

utbildning. Deltagarna som hade god kunskap 

gällande amning var inte oroliga när det gäller 

jämställdhet rörande barnets födointag. 

Li R., Fein S.B., Chen J. och Grummer-Strawn, Att påvisa varför kvinnor slutar amma vid olika En av de vanligaste orsakerna i mödrars beslut att 

breastfeeding among a 

sample of Chinese 

mothers in Ireland. 

i minst två månader 

och som hade fött 

minst ett barn. 

och Chi-2 test, 

statistisk analys. 
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L. M. tidpunkter under barnets första levnadsår.  sluta amma var att spädbarnet inte var 

tillfredsställd av endast bröstmjölk. En orsak att 

sluta amma vid två månaders ålder var oroligheter 

gällande nutrition. Vid tre månaders ålder var 

orsakerna: att barnet bet i bröstvårtan, att barnet 

tappat intresset och att barnet själv slutat amma. 

Vid nio månaders ålder var en orsak till 

avslutande av amning att bröstmjölken inte räckte 

till. 

MacArthur C., Jolly K., Ingram L., Freemantle 

N., Dennis C-L., Hamburger R., Brown J., 

Chambers J. och Khan K. 

Att bedöma effektiviteten hos en prenatal tjänst 

med lokalt baserad amningsstödjande personal, 

för att initiera till amning. 

Etnicitet, jämlikhet och förlossningssätt 

förutspådde initiativtagande till amning, medan 

stöd från personal inte hade någon påverkan till att 

börja amma. 

Müller F. S. och Silva I. A. Att undersöka vad en socialt representativ grupp 

ammande kvinnor har för stöd gällande amning, 

samt att identifiera åtgärder i den sociala miljön 

som dessa kvinnor uppfattar som stödjande i 

amningsprocessen. 

Resultaten visade att kvinnorna i denna studie 

ansåg att amningsstöd överensstämmer med de 

åtgärder som finns tillgängliga på sjukhus, hos 

familjen och i arbetssammanhang. 

Enligt dessa kvinnor är stöd ett brett fenomen som 

involverar aspekter såsom uppmuntran, 

främjande/marknadsföring och skydd för amning. 

Nabulsi M. Att påvisa mödrars förhoppningar och erfarenhet 

gällande amning samt identifiera barriärer och 

främja amning i Libanon. 

Det fanns olika skäl (bl.a. rädsla för viktuppgång, 

hängiga bröst, smärta, utmattning och arbete) till 

att amning upphörde. Kvinnor som eftersträvade 

att amma i ett år var mer bestämda att lyckas 

överkomma barriärer och fortsätta amma till stor 

del pga. stöd från familjen. 

Ogbuanu C.A., Probst J., Laditka S.B., Liu J., 

Baek J-D., och Glover S. 

Att studera kvinnors självrapporterade orsaker till 

att inte börja amma och att undersöka om dessa 

orsaker varierade beroende på etnicitet och andra 

mödravårds faktorer eller stöd från sjukhusen.  

Ungefär 38 % av Arkansas ensamstående mödrar 

tog inte initiativ till att börja amma. Av de mödrar 

som aldrig ammade var personliga orsaker mest 

beskrivna som förklaring. En annan orsak till att 
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inte börja amma beskrevs vara relaterat till 

hushållsansvaret.  

Rudman A. och Waldenström U. Att beskriva kvinnors negativa erfarenheter 

(gällande vården) efter förlossningen. 

150 kvinnor gav negativa kommentarer på vården 

efter förlossningen. Kvinnorna kände att de inte 

fick chans att vila och återhämta sig, inte fick 

lämplig symtomlindring samt att de inte fick 

individanpassad information och amningsstöd. 

Tarrant M., Fong D. YT., Wu K. M., Lee I. LY., 

Wong E. MY., Sham A., Lam C. och 

Dodgson J. E. 

Att beskriva hur amning och nedtrappning av 

amning är bland mödrar i Hong Kong under 

spädbarnets första år för att påvisa de faktorer som 

är associerade med tidigt amnings avslut. 

Yngre mödrar samt de som skulle återgå till 

arbetet efter förlossningen var benägna att trappa 

ned amningen innan barnet blivit en månad. 

Mödrar med högre utbildning, tidigare erfarenhet 

av amning, de som själva blivit ammade eller vars 

män föredrog amning var mer benägna att 

fortsätta amma även efter att barnet blivit en 

månad. 

Tohotoa J., Maycock B., Hauck Y., Howat P., 

Burns S. och Binns C. 

Att beskriva utvecklingen och utvärdera processen 

av perinatal utbildning och stödprogram för att 

fäder ska kunna bistå samt uppmuntra sina partner 

till att amma. 

Fäder kunde efter denna stödgrupp och 

information minska ångest och öka sin 

problemlösningsförmåga. De lärde sig om 

amningssvårigheter, hur barnet utvecklades, om 

förlossningsdepression m.m. Fäderna ansåg att 

fler stödgrupper för män bör finnas. 

Wojcicki J. M., Gugig R., Tran C., Kathiravan 

S., 

Holbrook K., och Heyman M. B. 

Att bedöma förekomsten av exklusiv amning 

tidigt efter förlossningen samt mödrars attityder 

gällande amning på två sjukhus i San Fransisco. 

79,8 % av deltagarna i studien ammade exklusivt 

1-4 dagar efter förlossningen. De som hade 

högskoleexamen löpte mindre risk att kombinera 

bröstmjölk och ersättning. De som tyckte att 

amning var fysiskt smärtsamt och obehagligt 

associerades med att inte amma.  

Zhou Q., Younger K. M. och Kearney J. M. Att undersöka kunskaper och attityder gällande 

amning hos kineser på Irland. Samt beskriva 

influenser av socio-demografiska faktorer 

Det fanns vissa missförstånd gällande amning (att 

man bör sluta amma om man är förkyld m.m.) och 

negativa attityder (att det var genant att amma 
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gällande moderns kunskap och attityder. m.m.) 

De som hade mer negativ attityd, missförstod lätt 

och/eller hade sämre självkänsla, löpte större risk 

för att inte amma. 

 

 

 

 


