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Abstrakt  
Bakgrund: Sedan 2004 har hel- och delamningen i Sverige sjunkit. Orsaker som ligger till 

grund för detta har visats vara medicinska, fysiska eller psykiska. Rekommendationer finns att 

helamning ska pågå till dess att barnet uppnått en ålder av sex månader. Studier har 

genomförts med fokus på orsakerna till amningsavsluten samt på kvinnors upplevelse av att 

sluta amma. Dock är upplevelserna hos kvinnor som slutar amma begränsad i utbudet och mer 

forskning behövs på området. 

Syfte: Syftet var att undersöka mödrars upplevelse av att sluta amma innan barnet uppnått sex 

månaders ålder. 

Metod: Studien genomfördes som en empirisk kvalitativ intervjustudie där nio kvinnor 

intervjuades utifrån syftet. Materialet spelades in och transkriberades i anslutning till 

intervjuerna för att därefter analyseras utifrån en innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet av analysen resulterade i fyra huvudkategorier; Längtan efter amning, 

Närhetens förändring vid amningsavslut, Redo att sluta amma, Omgivningens och samhällets 

påverkan på upplevelsen av amningsavslutet. Kvinnorna i studien upplevde att de saknade 

amningen efter de slutat amma. Positiva känslor såsom mer närhet upplevdes, men även 

negativa känslor där närhetsförlust förekom efter avslutad amning. Kvinnorna visade även att 

de var redo att sluta amma mentalt och fysiskt innan barnet var sex månader. Omgivningen 

och samhällets påverkan på beslutet om att fortsätta eller avsluta amningen 

uppmärksammades också och stödet från hälso- och sjukvården beskrevs vara relevant för 

deras upplevelse av amningsavslutet. 

Slutsats: Kvinnor upplever amningsavslut olika beroende på omständigheterna runt om 

avslutet. Studien som genomförts är för begränsad för att dra någon utförlig slutsats och mer 

forskning på ämnet är relevant för att ge ammande kvinnor mer kunskap om de känslor som 

kan uppkomma vid amningsavslut. Hälso- och sjukvården behöver även en utökad kompetens 

kring ämnet för att kunna möta sina patienter ur ett personcentrerat perspektiv i 

amningssituationer.   

Nyckelord 
Amning, amningsavslut, upplevelse, känslor, närhet. 
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Problemområde  
Det finns de kvinnor som gör ett informerat val innan förlossningen att inte amma, men det 

finns även de som väljer att avbryta sin amning efter förlossningen på grund av bristande 

kunskap och stöd samt tron om att barnet inte är tillfreds eller mjölken är slut (Ahluwalia, 

Morrow & Hsia, 2005). Att kvinnan väljer att sluta amma kan bero på prestationskrav, 

otillräcklig information eller stöd (Keevash, Norman, Forrest & Mortimer, 2018). En viktig 

aspekt vid stödet av amning är att respektera moderns val att amma eller att avluta amningen 

(ibid.). Keevash et al. (2018) visar att kvinnor som ammar upplever bristfällig information om 

hur de skall hantera eventuella problem som kan uppstå samt vart de skall vända sig för att få 

hjälp. I Sverige skall hjälp och stöd finnas till ammande kvinnor genom barnhälsovården 

(BHV) samt amningsmottagningar (Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2018). Stödet 

brister dock och kvinnorna som är i behov av hjälp uppger att personalen ofta ger olika råd 

som går emot varandra (ibid.). Palmér (2015) beskriver i sin avhandling hur upplevelsen av 

amning kan påverkas när avslutet sker utan fysiska orsaker. Ett fullgott stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal samt det personliga kontaktnätet kan vara av betydelse för att få en bra 

amningsupplevelse (ibid). I studien som Lamontagne, Hamelin och St-Pierre (2008) utförde 

framkom känslor hos mödrarna såsom glädje, välmående, ledsamhet och uppgivenhet, något 

som även Palmér (2015) bekräftar i sin avhandling. Mödrar som ammar upplever därmed 

amningsavslutet olika och bör därmed bemötas olika från sjukvården.  

 

Att förstå hur mödrar upplevt sitt amningsavslut kan utöka kompetensen hos 

barnsjuksköterskor och annan personal som jobbar med ammande kvinnor (Lamontagne, 

Hamelin & St-Pierre, 2008). Det är även av vikt för hälso- och sjukvårdspersonal att 

införskaffa relevant kunskap om amning för att kunna ge ett fullgott stöd till kvinnorna 

(Palmér, 2015). Det har även visats att amningskunskapen hos barnsjuksköterskor kan 

påverka kvinnans upplevelse (ibid). Många av de tidigare studier som genomförts har främst 

syftat till att undersöka orsaken till varför kvinnor slutar amma ur ett kvantitativt perspektiv 

snarare än ur ett existentiellt perspektiv hos mödrarna. Resultatet ur ett kvalitativt perspektiv 

är av vikt för att få en djupare förståelse för kvinnornas egna upplevelser. Resultatet kan ge 

sjukvårdspersonal underlag för att öka sin förmåga att bemöta kvinnorna i deras unika känslor 

och få en förståelse för kvinnornas upplevelser, oavsett hur lång tid de ammat. Därmed kan 

sjukvårdspersonalen applicera en ökad förståelse för vikten av den personcentrerade vården.  

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Tron på den egna förmågan samt ett fullgott stöd från hälso- och sjukvården är väsentlig för 

att kunna etablera en lyckad amning (Kylberg et al., 2014). Utgångspunkten i studien utgick 

från den personcentrerade omvårdnaden som McCance och McCornmack (2019) beskriver. 

Perspektivet i studien var mödrarnas egna upplevelser.  

Personcentrerad omvårdnad 

Den personcentrerade omvårdnaden syftar till att ha patienten i centrum. Att visa förståelse 

för individen och beakta vad hen upplever samt ge respekt och möjlighet till 
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självbestämmande kan en personcentrerad vård utvecklas (McCance & McCornmack, 2019). 

Sjuksköterskan roll innebär ett engagemang och fokus på patienten som en unik individ. 

Medkänsla och omsorg är centrala begrepp för sjuksköterskan att arbeta utifrån för att skapa 

en optimal personcentrerad omvårdnad (ibid).  

 

Personcentrerad vård baseras på fyra centrala begrepp: vara i relation, vara i en social värld, 

vara på plats och vara med sig själv (McCance & McCornmack, 2019). Att Vara i relation 

syftar till de relationer som skapas och utvecklas runt och med personen. Att Vara i en social 

värld innebär att människan är en del av världen och skapar mening genom att länka med den 

sociala omvärlden. Grunden är att definiera människan som person utifrån värderingar och 

uttryck. Genom att lägga tyngdpunkten på den plats patienten befinner sig i framträder 

begreppet Vara på plats. Det visar upplevelsen av platsen eller vården som patienten befinner 

sig i. Sjuksköterskan kan skapa en bild av patientens värderingar i livet och stödjer därmed 

patienten att finna en förståelse för vad som händer inom och runt hen vilket leder till Vara 

med sig själv. Det är även av vikt att sjuksköterskan ser inom sig själv på samma vis och 

definierar sina värderingar för att förstå de beslut som präglas av dem (ibid).  

 

En del av ramverket kring personcentrerad vård såsom McCance och McCornmack (2019) 

beskriver är personcentrerade processer. Processen skapas genom ett fokus på patientens 

värderingar genom att visa ett engagemang av medmänsklighet vilket bidrar till en delaktighet 

för patienten i vården. Ett arbete med fokus på patientens egna värdering genom engagemang 

med medkänslighet som skapar en delaktighet för patienten i vården. Genom att anamma 

personcentrerad vård kan patienten känna trygghet och välbefinnande (ibid). 

Sveriges amningsfrekvens 

Sedan 2004 har en markant minskning av hel och delamning skett (Socialstyrelsen, 2018). 

Hel- och delamningen gick från 83% till 74% mellan 2004 och 2016, en minskning med nio 

procentenheter (ibid.). Livsmedelsverkets (2019) rekommendation att amma exklusivt upp till 

fyra månader för att sedan ge tillägg med smakportioner av fast föda har Socialstyrelsen 

(2019) lyft som en eventuell orsak till att den största minskningen av amning sker mellan fyra 

och sex månader.  

Ramverk kring amning 

Helamning rekommenderas pågå minst sex månader för att därefter kompletteras med fast 

föda i upp till två år eller längre enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017). 

Världshälsoorganisationens (WHO, 2020) mål är att 50% av alla barn skall helammas innan 

2025 på grund av de hälsoeffekter som finns för mor och barn. Genom att utbilda 

vårdpersonal och familjer i fördelarna med amning samt hur mödrarna kan undvika eventuella 

komplikationer ämnar WHO att lyckas med detta mål (ibid.). En bra start på amningen 

resulterar i en fortsatt bra amning enligt WHO (2017). En guide har därför utformats för 

vårdpersonal där information om hur mödrarna etablerar en god amning från start är 

essentiell. Guiden skall ses som ett komplement till de tio steg om amning som WHO tidigare 

utformat (ibid). Socialstyrelsen (2014a) har översatt WHO:s tio steg för amning (bilaga 1) 

som idag ligger till grund för den rådgivning som sker inom vården i Sverige.  
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Barnsjuksköterskans roll  

Svensk sjuksköterskeförening (2014) anser att vården som ges skall vara god och säker utifrån 

patientens individuella behov och situation. All hälso- och sjukvårdspersonal skall följa och 

grunda sitt arbete på evidensbaserad omvårdnad samt beprövad erfarenhet. Sjuksköterskans 

enskilda kompetens avgör huruvida hen uppfyller det i den praktiska vården (ibid). 

Sjuksköterskan skall följa Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(2018:1197) vilken trädde i kraft den 1 januari 2020. Denna lag baserar sig på 

Barnkonventionen och innebär att barn har rätt till sig egen hälsa vilket kan uppnås genom att 

delge information om amning och dess fördelar till föräldrarna samt bistå med rådgivning 

(ibid). Ett stöd som är sakligt grundat med information baserat på fakta och beprövad 

erfarenhet skall erbjudas alla nyblivna mödrar i amningssituationen (Socialstyrelsen, 2014b). 

 

De mödrar som erhållit ett personcentrerat stöd känner en ökad trygghet (Keevash et al. 2018) 

och amningsfrekvensen kan öka om kvinnan erhåller ett personcentrerat stöd (Dietrich Leurer 

& Misskey, 2015). Enligt WHO (2020) skall ett stöd erbjudas för att undvika eventuella 

svårigheter eller problem och därmed stödja modern till att upprätthålla en fungerande 

amning. Stöd som ges genom motiverande samtal ger en ökning i amningslängden jämfört 

med de mödrar som endast fått information om amningen (Wilhelm, Stepans, Hertzog, 

Rodehorst & Gardner, 2006)  
 

Barnsjuksköterskan har som uppdrag att stärka mödrarna och få dem att skapa en tillit till sig 

själva och sin kropps förmåga att kunna producera tillräckligt med bröstmjölk för en adekvat 

nutrition hos barnet (Kylberg, Westlund & Zwedbeg, 2014). Keevash et al. (2018) utförde en 

studie med 41 stycken ammande kvinnor som fick svara på vad som påverkade deras förmåga 

att amma samt upprätthålla amningen. Resultatet visade att de faktorer som påverkade var 

rollen som moder, informationen de fått under graviditeten, sociokulturella aspekter samt 

bindningen. I studien framgick hur en välfungerande kommunikation mellan mödrar och 

hälso- och sjukvårdspersonal kan påverka positivt för en lyckad amning (ibid.). Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om information som avser uppfödning genom 

amning eller med modersmjölksersättning (SOSFS 2008:33 § 3) skall en bedömning av 

amningen och barnets behov av bröstmjölksersättning genomföras innan en eventuell amning 

avslutas alternativt bröstmjölksersättning ges som tillägg. 

Bröstmjölkens och amningens innehåll och betydelse  

Nutritionen under de första levnadsåren är viktigt för barnets tillväxt och utveckling (Blincoe, 

2007). Bröstmjölkens unika sammansättning av proteiner, vitaminer, mineraler och fetter 

innehåller allt som det nyfödda barnet behöver (ibid.). World health organisation (2020) 

förespråkar att det nyfödda barnet får möjlighet att amma under de första levnadstimmarna för 

att ta del av råmjölken. Råmjölken är den första mjölken som barnet får i sig som efter cirka 

en veckas tid ombildas till övergångsmjölken (Xavier, Rai & Hegde, 2011). Övergångmjölken 

ombildas i sin tur till den mogna mjölken som barnet tar del av resterande tid av amningen 

(ibid). En exponering av allergena födoämnen genom bröstmjölken minskar risken för 

framtida allergier (Tawia, 2015). Victora et al. (2016) beskriver de hälsoeffekter som finns för 

barn och moder i samband med amning. För modern förekommer en minskad risk för 

bröstcancer, diabetes typ två samt äggstockscancer framgår i studien. För barnet ökar 

motståndskraften för infektioner, risken för undernäring minskar och barnet har en ökad chans 

till högre intelligens samt minskad risk att utveckla en övervikt i ett senare stadie av livet 

(ibid). 
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Hinder och utmaningar med att amma 

Litteraturen visar att amningen minskat globalt för varje år och att allt fler mödrar avslutar 

helamning i ett tidigt skede, det vill säga innan barnet uppnått sex månaders ålder (WHO, 

2020; Socialstyrelsen, 2019). I en studie utförd av Sun, Chen, Yin, Wu och Gao (2017) 

framträdde medicinska indikationer, tron att mjölken inte räcker, såriga bröstvårtor, känsla av 

att inte vara mentalt redo eller ett dåligt tag om bröstet som orsaker till ett tidigt 

amningsavslut. Att uppleva amningen som svår eller frustrerande ansågs vara problematiskt 

(Dietrich Leurer et al., 2015). En del mödrar beskrev amningen som negativ och ammade 

endast på grund av de fördelar barnet fick av bröstmjölken och slutade när de kommit till den 

minsta rekommenderade amningslängden (ibid).  

Amning som närhet 

En tidig initiering av amning ökar möjligheten för en starkare anknytning beskriver Liu, 

Leung och Yang (2013) i sin studie utförd för att undersöka kognitiv påverkan hos barn. De 

moderliga känslorna påverkas positivt vid amning och öppnar upp för en starkare bindning 

mellan modern och barnet. Barnets signaler för bland annat amning och närhet ses som en 

överlevnadsinstinkt. Moderns förmåga att tyda signalerna ökar vid initiering av en tidig 

amning (ibid). 

 

I en studie utförd av Matthiensen, Ransjö-Arvidson, Nissen och Uvnös-Moberg (2001) 

framgick hur barnet med hjälp av handrörelser kan öka hormonet oxytocin hos modern vid 

hud mot hudkontakt i anslutning till förlossningen. Studien utfördes på tio barn direkt efter 

födelse till och med första amningstillfället. Syftet var att utforska barnets rörelsemönster 

samt hur barnet kunde påverka nivån av oxytocin i moderns blodomlopp (ibid.). Oxytocin 

påverkar utdrivningen av bröstmjölk samt bindningen till det nyfödda barnet enligt en 

litteraturstudie genomförd av Moura, Canavarro och Figueiredo-Braga (2016).  

Känslor hos ammande mödrar 

Mödrar kan uppleva motstridiga känslor vid amningsavslut (Palmér, 2015). Amningen kan 

upplevas positivt och kvinnorna kan känna en tillfredsställelse och ökad närhet vid amning. 

Dock kan sorg och stress upplevas i de situationer då kvinnans förväntade upplevelse av 

amningen inte tillfredsställs av verkligheten. Negativa känslor kan vara en känsla av obehag 

eller begränsning. En påverkan på hela moderskapet kan ske om problematik i amningen 

uppkommer. Relationen mellan den som ger stödet och den ammande modern har visats ha 

betydelse för amningen och amningslängden och upplevelsen av amningen kan påverkas av 

ett empatiskt stöd samt bekräftelse (ibid.)   

 

Kvinnors beskrivning av amningsavsluten och de känslor som uppkommit i samband med 

avslutet kan bidra till en ökad förståelse vilket stödpersonerna kan ta del av. Personen kan 

genom en personcentrerad vård möta de kvinnorna i de känslor de besitter.  
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Syfte  
Syftet var att undersöka mödrars upplevelse av att sluta amma innan barnet uppnått en ålder 

av sex månader. 

Metod 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor för att 

kunna ta del av mödrarnas egna erfarenheter samt få en ökad förståelse för deras känslor kring 

amningsavslutet. En beprövad metod enligt Billhult (2017). En kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004) genomfördes.  

Urval 

Urvalet bestod av mödrar som hade initierat en amning för att sedan avsluta den innan barnet 

uppnått en ålder av sex månader. Informanterna valdes utifrån ett ändamålsenligt urval som 

enligt Danielson (2017) innebär att informanterna besitter erfarenheter som behövs för att 

svara på syftet. En studie bör ha inklusionskriterier för att säkerställa att deltagarna i studien 

skall svara på syftet (Billhult, 2017). Inklusionskriterierna i studien var därmed kvinnor som 

fött barn tidigast 2019-05-01, hade initierat en amning efter förlossningen, hade slutat amma 

innan barnet fyllt sex månader och var svensktalande. Urvalsprocessen påbörjades genom att 

en annons (bilaga 3) lades ut på sociala medier efter att rådgivande yttrande från Vårdetiska 

nämnden inhämtats. 

Instrument  

Intervjuerna grundades på en intervjuguide som beskrev de frågor som var relevanta för syftet 

och hjälpte författaren att leda informanten tillbaka till syftet vid behov såsom Danielsson 

(2017) beskriver är fördelaktigt. Intervjufrågorna i intervjuguiden användes bara i de fall 

informanten inte redan belyst området. Inledande demografisk information om informanternas 

ålder samt barnets ålder vid amningsavslutet ingick även i guiden. Genom att ha en 

semistrukturerad intervjuguide framkommer ett bredare material än vid en strukturerad 

intervju vilket enligt Danielsson (2017) lämpar sig till studier som ämnar belysa upplevelsen 

hos deltagarna då de får möjlighet att ge uttryck för den individuella erfarenheten och 

kunskapen som deltagarna besitter. Intervjuguiden som användes i studien går att återfinna i 

bilaga 2.  

Datainsamling  

Författaren skickade ut ansökan att gå med i fyra olika forum med fokus på mödrar som fött 

barn 2019 och 2020 via Facebook. Författaren hade ingen tidigare anknytning till kvinnorna i 

forumen. I forumen publicerades annonsen (bilaga 3) med information om studien samt den e-

postadress de skulle kontakta i de fall de ville vara delaktiga i studien. I och med 

intresseanmälan visade informanten att de tagit del av studieinformationen och medgivit sitt 

deltagande. Informanten fick efter inskickad intresseanmälan ett brev innehållande utförligare 

information om studien samt hur materialet skulle komma att behandlas. Utöver 

informationen framgick även att deltagaren kunde avbryta sitt deltagande när som under 
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processens gång. Informanten fick en samtyckesblankett att skriva på och skicka tillbaka via 

e-post innan intervjun påbörjades.  

 

Intervjuerna genomfördes via videosamtal på grund av rådande omständigheter relaterade till 

Covid-19 och pågick i 20–45 minuter. En inspelning av intervjuerna gjordes med hjälp av en 

mobiltelefon försatt i flygplansläge. Efter varje utförd intervju flyttades materialet över på ett 

separat USB-minne och originalfilen på mobiltelefonen raderades. En ostörd miljö på 

respektive sida av skärmen var av vikt då det enligt Danielsson (2017) kan öka informantens 

trygghet och därmed optimera förutsättningarna för intervjun och dess innehåll. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av den semistrukturerade intervjuguiden samt enstaka följdfrågor för 

att leda tillbaka informanterna till syftet i de fall det fanns behov för det (se bilaga 2). Totalt 

genomfördes nio intervjuer inklusive pilotintervjun som togs med i det slutgiltiga resultatet. 

Pilotintervjun genomfördes i ett tidigt skede för att säkerställa intervjuguidens relevans. 

Intervjuguiden ansågs vara relevant till syftet efter att en transkribering av intervjun samt 

analys hade genomförts av författaren till föreliggande studie. Materialet som inkom från 

resterande intervjuer transkriberades i anslutning till intervjun av författaren.  

Analys av data 

En innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004). Det transkriberade 

materialet lästes igenom upprepade gånger för att få en fördjupad känsla för materialet. Nästa 

fas innebar att de meningsbärande enheterna, som svarade på syftet, togs ut från det 

transkriberade materialet. De meningsbärande enheterna speglade innehållet i intervjuerna i 

sin korthet. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna för att korta ner materialet. 

Följande steg i processen var att utvinna koder från det kondenserade materialet. Utifrån 

föregående process identifierades de olika subkategorierna som skapade likartade mönster 

från det kodade materialet. Totalt upptäcktes 12 subkategorier. Analysen av subkategorierna 

resulterade i fyra övergripande kategorier; Längtan efter amning, Närhetens förändring vid 

amningsavslut, Redo att sluta amma och Omgivningen och samhällets påverkan. Graneheim 

och Lundman (2004) menar på att en viss tolkning är oundviklig under processen. I bilaga 4 

framgår exempel på hur analysprocessen gick till för att få fram kategorierna.  

Förförståelse 

Författaren till studien har arbetat på förlossningsavdelning och eftervårdsavdelning (BB) som 

undersköterska samt på barnklinik som sjuksköterska och därmed varit delaktig i 

amningsrådgivning utifrån de lagar och styrdokument som hälso- och sjukvårdspersonal skall 

arbeta utifrån. Vidare har författaren uppdrag som doula som kan påverka analysen då 

amningsrådgivning skett i samband med uppdrag. Utöver de yrkesverksamma påverkningarna 

har författaren personlig erfarenhet av att amma och avsluta amning innan barnet uppnått en 

ålder av sex månader. Förförståelsen som författaren besitter var att amning är fördelaktigt 

och uppmuntran till amning skall ske enligt de styrdokument som författaren jobbat utifrån 

tidigare samt att var kvinna skall amma om hon anser att det är det bästa för hennes situation 

och hälsa. Författarens förförståelse kan bli ett hinder eller tillgång i analysprocessen som 

beskrivs närmare i metoddiskussionen.  
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Forskningsetiska avvägningar 

Det forskningsetiska i arbetet hade sin start redan vid syftesformuleringen och löpte genom 

hela processen (Kjellström, 2017). I processen av syftesbildning diskuterades kvinnornas 

eventuella lidande av ämnet som kunde beröra dem negativ. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

framgår informationskravet som en grundprincip inom forskningsetiken. Kravet innebär att 

information om studiens syfte skall delges till informanten. En kort beskrivning av studien 

lämnades därför ut i samband med annonsen. Autonomi ingår i Belmontrapporten (1979) som 

innebär att varje mänsklig individ har rätt och kompetens nog att bestämma över sig själva. 

Genom att beakta individens autonomi och ge rätten att bestämma över sig själv kunde varje 

individ ta beslutet om de vill deltaga eller inte. Detta gjordes med hjälp av en 

samtyckesblankett. Allt material som inkommit har avidentifierats i den mån det är möjligt för 

att uppnå konfidentialitet hos informanten (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet som samlades 

in sparades på USB-minne och låstes in för att uppnå konfidentialitet där inga obehöriga 

kunde komma åt materialet. Alla intervjuerna tilldelades slumpmässigt ett nummer från ett till 

nio för att skapa en ökad avidentifiering på ett sådant sätt att ingen data går att härleda till 

informanterna. Kodlistan och de avidentifierade materialet sparades på separata USB-minnen 

samt förvarades inlåsta på åtskilda platser för att öka konfidentialiteten. Informanterna fick 

information om avidentifieringen samt konfidentialiteten av materialet. All persondata 

skyddas i enighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Nyttjandekravet innebär att allt 

material som inkommit under studiens gång endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom informationsbrevet fick informanten information om att 

materialet enbart kommer nyttjas i forskningssyfte. Helsingforsdeklarationen (2013) menar att 

individens välmående skall övervägas i relation till forskningens nytta. Överväganden har 

gjorts där nyttan av att förstå informanternas upplevelse av amningsavslut väger över de 

nackdelar de skulle kunna skapa utav att diskutera ämnet då barnsjuksköterskor och annan 

personal i Sverige som tar del av materialet kan få en ökad inblick i hur mödrar eventuellt kan 

känna inför och under ett amningsavslut och därmed ge ett ökat stöd till mödrar som slutar 

amma innan barnet uppnått sex månaders ålder.    

 

I intervjun med mödrarna eftersträvades ett förtroende mellan informanten och författaren 

innan första frågan relaterat till syftet ställdes. Detta för att mödrarna skulle känna trygghet i 

att öppna upp sig och vara trygga med att besvara syftet. Att stödja individens mående och 

minska skadorna som kan uppstå hos individen i en forskningsstudie beskrivs med hjälp av 

göra-gott principen (Belmontrapporten, 1979). Informanten fick information om möjligheten 

att uppsöka en psykolog via BVC efter intervjun i de fall kvinnan kände att de fanns behov att 

tala ut om känslor som uppkommit under intervjun. Enligt Blincoe (2007) och Keevash et al. 

(2018) är det extra viktigt att mödrarna får det stöd de behöver för att upprätthålla en 

fungerande amning. Studiens betydelse blir aktuell då Keevas et. al (2018) lyfter fram 

behovet av förståelsen för mödrars upplevelse kring amningsavslutet. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan genom ökad kunskap för upplevelsen ge ett individuellt stöd för de 

mödrar som ämnar sluta amma. Även kvinnor som ämnar sluta amma kan ta del av resultatet 

och finna en trygghet i att de inte är ensamma i sina känslor samt få en förståelse för hur olika 

mödrar kan känna inför ett amningsavslut.  
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Resultat  
Resultatet nedan bygger på nio intervjuer med kvinnor som slutat amma innan barnet blivit 

sex månader. Kvinnorna som ingick i studien var alla förstagångsföräldrar mellan 27 och 36 

år. Amningsavslutet skedde när barnen var mellan en och drygt fem månader. Alla hade 

således avslutat sin amning innan barnet uppnått sex månader. Utifrån materialet som inkom 

vid intervjuerna kunde totalt 12 subkategorier utvinnas och därifrån fyra stycken 

huvudkategorier som går att tyda i tabell nr 1 nedan. Resultatet kommer presenteras utifrån 

huvudkategorierna. 

 

 

 
Tabell 1. Huvudkategorier och subkategorier 

Längtan efter amning 

I intervjuerna framgick kvinnornas längtan av att kunna amma och en saknad över att inte 

kunna amma. Kvinnorna belyste även de positiva upplevelserna av att få amma sitt barn och 

det samspel som skapades mellan mor och barn genom amningen.  

 

”…vi fick ett samspel som jag saknade och fortfarande saknar faktiskt. Jag ville ju så gärna 

att det skulle gå… Tror hon var kanske en månad när vi lyckades få rätt på allt (1)” 

 

Kvinnorna upplevde att de saknade att amma och önskade att de kunde amma nästa barn trots 

de bekymmer som uppkommit under deras första amningsupplevelse. De såg sig själva amma 

sina nästkommande barn i framtiden längre än vad de lyckats med under den beskrivna 

amningsresan. 

 

” Saknar fortfarande att amma, men får väl hoppas nästa barn går att amma längre (1)”   

 

En önskan om att kunna amma fanns när möjligheten till det saknades. En oro av att ha skadat 

sitt barn och en längtan av att räcka till och kunna ge sitt barn det som behövdes genom 

amningen beskrevs. 

Längtan efter amning

Inte redo att 
sluta amma

Önskan om att 
kunna amma

Otillräcklighet

Upprörande 
känslor

Närhetens förändring 
vid amningsavslut

Närhetsbehov

Närhetsförlust

Redo att sluta amma

Lättnad att 
sluta amma

Ökad 
livskvalitet

Stärkt 
moderskap

Positiva 
känslor

Omgivningen och 
samhällets påverkan på 

upplevelsen av 
amningsavslutet

Stöd från BVC 
och sjukvården 

påverkar

Känslor 
skapade från 
omgivningen
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”Det kändes verkligen som en käftsmäll när jag insåg att jag inte hade tillräckligt med mjölk 

och att han hade fått kämpa och jag misstolkat honom och det brast totalt för mig (8)” 

 

Beskrivningar om viljan av att amma längre om möjligheten fanns målades upp av kvinnorna. 

Kvinnorna förklarade en känsla av besvikelse när de behövde sluta tidigare än planerat. Att 

inte få möjlighet att sluta på sina egna villkor utan att bli tvingad att avsluta något som 

kvinnorna verkligen ville gav starka känslor och en längtan efter att få fortsätta amma. 

Amningen gav så mycket mer än bara mat till barnet samtidigt som de praktiska fördelarna 

med att amma var övervägande. 

 

”… det är ju inte fel att amma. De ger ju mycket för oss båda tyckte jag och enkelheten med 

amning slår ju allt! Vi hade en riktigt bra amningsresa får jag nog påstå ändå (2)” 

 

” … men jag ville amma så jag fortsatte och alla på bb sa att jag kommer kunna amma och 

jag skulle bara få igång mjölken (5)” 

 

Kvinnorna i studien uppvisade olika känslor av att sluta amma där glädje, sorg och saknad 

förekom. De upplevde känslor som de tydligt kunde beskriva trots att det gått en längre tid 

sedan amningsavslutet. Att avsluta ett kapitel som aldrig kommer tillbaka skapade en känsla 

av förlust.  

 

”Jag kan än idag känna en förlust i att jag avslutade något som jag kanske kunnat fortsätta 

med… (6)” 

 

”Minns det som det var igår och det var så mysigt och när jag insåg att det var sista gången 

jag skulle få amma honom började jag gråta (6)” 

 

 

Känslan av att vara en dålig moder och inte kunna ge sitt barn mat på ett naturligt sätt 

framgick i upplevelserna när de berättade om sina avslut. Bristen på mjölk eller förmågan att 

inte kunna ge tillräckligt med mjölk var återkommande problem som påverkade amningen 

och möjligheten att fortsätta amma även när viljan fanns. Kvinnorna beskrev en känsla av 

otillräcklighet, att ensam inte kunna skapa och ge det som deras barn behövde.  

 

”Jag kände mig samtidigt som jag var glad och lättad som en urkass mamma som inte kunde 

amma mitt barn (4)” 

Närhetens förändring vid amningsavslut 

Kvinnorna beskrev hur en speciell närhet skapades mellan dem själva och deras barn medan 

de ammade. Amningen gav så mycket mer än bara mat förklarade dem. De beskrev även hur 

närheten kom att betyda mycket för dem. Den närheten som kom genom amningen gick inte 

att efterlikna med flaskmatningen.  

 

”Man får inte, eller jag fick i alla fall inte likadan närhet fast jag flaskade honom hud mot 

hud (6)” 
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Att gå miste om denna närhet beskrevs som en saknad, en förlust av det speciella mellan mor 

och barn. Kvinnorna ansåg det vara tragiskt att behöva sluta amma utifrån känslan av att mista 

närheten som de fick genom amningen.  

 

”Det var helt klart skönt att slippa värsta smärtan i ryggen och det var nog värt det i 

slutändan, men just där och då så var det lite trist och jag kände också att jag fortfarande 

hoppas innerligt att nästa barn kan ammas längre med tanke på närheten. Det kändes som 

jag tappade den lite när vi slutade amma… (1)” 

 

Det förekom även att närheten styrktes av att sluta amma. Amningsavslutet ledde till att 

kvinnorna kände sig tryggare i sin roll som moder och kunde fokusera på att vara den modern 

föreställt sig innan barnet föddes. Därmed kunde de lämna det psykiska och fysiska 

utmaningarna med amningsproblematiken bakom sig.   

 

”Dessutom så har jag känt att min och D:s närhet har varit precis lika bra med flaskmatning 

om än inte bättre än vid amning (7)” 

Ett speciellt band mellan mor och barn beskrevs. En känsla av närhet och mys. Vid 

amningsavslutet upplevdes en saknad av de beskrivna känslorna. En bild av lugn och trygghet 

beskrevs i samband med amningen. Saknaden efter lugnet och tryggheten i amningen sitter i 

hos kvinnorna månader efter avslutet.   

 

”Jag njöt verkligen av vår amning ihop och jag sörjer inte att vi slutade även om jag kan se 

tillbaka på när vi ammade och sakna den tiden och den myskänslan som det ändå var (9)” 

Redo att sluta amma 

Det framgick hur ett avslut av amningen upplevdes som en befrielse, något kvinnorna mådde 

bra av och som stärkte deras moderskap. En känsla av välbefinnande kunde infinna sig. Att 

amma kunde upplevas både som en fysisk, men också mental påfrestning. Amning som varit 

problematisk kunde genom ett avslut ge kvinnan styrka. Ett avslut kunde ses som en positiv 

upplevelse av situationen.  

 

”K mår bättre av att jag inte ammar för att jag mår bättre av att jag inte ammar (5)” 

 

Tankarna om att amma till vilket pris som helst förekom bland kvinnorna. Moderns 

välmående upplevdes sättas i skymundan och fokuseringen från kvinnornas håll låg i att 

upprätthålla en fungerande amning. Därmed skapades en vardag som enbart fokuserade på 

amning. Målbilder som upprättats innan förlossningen om en lätt amning framgick när 

kvinnorna delgav sina historier. Att inte nå målbilderna påverkade dem negativt. Mödrarna 

glömde bort sig själv och barnet när allt kretsade runt amningen. Genom att avsluta amningen 

kunde kvinnorna återfinna den målbild de haft tidigare om moderskapet och känna välmående 

igen.  

 

”jag började känna mig som en människa igen och som den mamma jag hade föreställt mig 

innan förlossningen (5)” 

 

Ett avslut på amningen kan ske ofrivilligt och frivilligt. Skedde avslutet frivilligt i takt med att 

kvinnorna kände sig redo för det blev upplevelsen av avslutet positivt även om kvinnorna 

ämnat amma längre initialt.   
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”Jag var rätt redo och min kropp visade tydligt att den, den också var redo (3)” 

Omgivningens och samhällets påverkan på upplevelsen av amningsavslutet 

Kvinnorna beskrev att stödet från omgivningen visades ha påverkan på förhållningen till 

amning och var en viktig del av amningsresan. Oron över till exempel en dålig viktuppgång 

hos barnet utan ett fullgott stöd från BVC kunde påverka om kvinnan fortsatte att amma eller 

inte. Det kunde i sin tur påverka kvinnan till att sluta amma innan en känsla av att vara redo 

infann sig.  

 

”så kan man lätt bli knäckt när man får höra att man borde amma och man vill amma och sen 

att man faktiskt inte kan amma. (5)” 

 

Ett bristande stöd från sjukvården lyftes fram upprepade gånger. Det saknade stödet 

påverkade kvinnorna att sluta amma innan de själva var redo för det. Kvinnorna beskrev en 

känsla av påtryckning från hälso- och sjukvården att fortsätta amma trots en negativ påverkan 

på kvinnans välmående relaterat till amningen. Ett agg mot sjukvården hade utvecklats till 

följd av de påtryckningar som förekom från vårdens sida. Det upplevdes finnas en bristande 

förmåga från vården att ge stöd i problematiska amningssituationer då vårdpersonalen endast 

påpekade det positiva med amningen och vikten av att amma.    

 

”Där kände jag ett visst agg mot sjukvården som inte hade stöttat mig i att sluta eller i varje 

fall hade frågat om jag ville fortsätta eller inte utan bara antog att jag ville fortsätta och 

därför peppade mig i det, vilket de gjorde bra, men jag hade nog behövt att någon sa att det 

var okej att sluta (4)” 

 

Ett bristande stöd från BVC upplevdes och kvinnorna beskrev en uppgivenhet och skam vid 

misslyckad amning. Att höra från BVC att de inte gjort det bästa för barnet vid svårigheter 

med viktuppgång trots flertalet försök att få stöd och hjälp påverkade negativt och var 

påfrestande för kvinnorna.  

 

”Att vi inte hade gett mer ersättning än vi gjorde var vårt fel och hon hade tydligen påpekat 

det också, att vi borde ge mer och sluta med amningen. Du kan ju tänka dig min självkänsla 

när jag gick därifrån. Jag har nog aldrig i hela mitt liv känt mig så dålig och mått så illa över 

något. Jag skämdes, kände mig uppgiven och helt genom jorden tung och när jag kom hem så 

grät jag floder och kunde inte sluta (8)” 

 

Stödet från BVC upplevdes som avgörande för fortsatt amning. Känslor som sorgsenhet och 

frustration uppkom när kvinnorna berörde stödet från sjukvården och BVC, men även 

samhällets förmåga att stötta och påverka dem i deras beslut om att amma eller inte amma. 

Utåt sett visades en fasad av lycka upp i samband med avslutet för att tillfredsställa 

omgivningen trots att känslan inombords var sorg. En känsla av att inte kunna vara ärlig 

gentemot omgivning och sjukvård beskrevs. Omgivningens försök till att vara hjälpsamma i 

att inte döma kvinnorna när de slutade amma kunde upplevas både positivt och negativt. 

Kvinnorna beskrev hur de inte fick möjlighet att sörja sitt avslut eller glädjas åt det på grund 

av omgivningens tankar och åsikter.  

 

”Och när jag nu väl hade tagit mitt beslut att sluta amma så fanns det liksom ingen återvändo 

och jag kände att jag var tvungen att visa omvärlden att jag stod för mitt beslut och inte 
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ångrade mig så satte väl på en mask för att låtsas som att allt var bra och detta var det bästa 

som kunde hända och så (6)” 

 

Kvinnorna beskrev känslan av tvång att amma vilket skapade negativa känslor gentemot 

hälso- och sjukvården. Omgivningens påtryckningar avseende fördelarna med amning och de 

hälsofrämjande effekterna skapade en känsla av bristande stöd när kvinnorna inte kunde 

amma längre. En lättnad beskrevs när en barnsjuksköterska förklarade att det var okej att sluta 

amma och att alla inte kan amma. Barnsjuksköterskans ord behövde höras, att det var okej, 

innan ett avslut kunde påbörjas för att sedan må bättre.  

 

”Men det var verkligen en lättnad att få sluta och känna att jag inte var en dålig mamma för 

den sakens skull även om skuldkänslorna fanns där, men det är väl för man blir så påverkad 

av omgivningens åsikter och tankar (5)” 

 

Kvinnorna beskrev hur deras beslut om att fortsätta amma och när de skulle sluta amma 

påverkades av sjukvården och myndigheternas uppmaning av att amma. Betoningen på de 

hälsoeffekterna som gynnar både kvinnan och barnet upplevdes ha en avgörande påverkan. 

Amningsavslut sköts upp framförallt efter att informationen inkommit från omgivningen. Det 

fanns en känsla av skam i att sluta amma.   

 

”Skammen över att sluta med något som jag vet har så bra hälsoeffekter och som är så viktigt 

för barnet tog över på något sätt så jag drog ut på beslutet (7)” 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet diskuteras utifrån begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Arbetet har även granskats av studenter från 

samma studieprogram och vid två tillfällen under processen har granskning skett av 

examinatorn innan examination. För att få olika synvinklar samt stöd med tydligheten av 

arbetet bad författaren fyra utomstående personer läsa igenom arbetet. Därmed genomfördes 

en observatörstriangulering som stärker pålitligheten i studien (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Pålitligheten i studien stärks genom att en välbeprövad analysprocess har genomförts 

utifrån Graneheim och Lundman (2004). Greneheim och Lundmans (2004) analysmodell är 

en tydlig modell med meningsbärande enheter, kondenseringar, koder, subkategorier och 

kategorier. Modellen ämnar få fram ett resultat som bygger på informanternas egna 

upplevelser och citat (ibid). Dock kan en svaghet vara att författaren ensam utfört 

intervjuerna, analysen och transkriberingen av materialet. Författaren valt att beakta 

svagheten genom användandet av peer debrifing (Petersson, 2017) som innebär att författaren 

låtit handledaren läsa igenom hela analysprocessen för att öka pålitligheten i studien. Genom 

en medvetenhet om förförståelsen har författaren haft möjlighet att se på analysen och 

resultatet med kritiska ögon (Henricson, 2017). En svaghet i studien kan vara att 

förförståelsen har präglat studien som därför måste tas i beaktande trots åtgärderna som 

presenterats (ibid). I en kvalitativ intervjustudie kan resultatet bli beroende av författaren 

genom att författaren ses som en medskapare av materialet vilket är oundvikligt enligt 
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Henricson och Billhult (2017). Författaren skrev ner den förförståelse som fanns innan 

studien påbörjades enligt Mårtensson och Fridlund (2017) vilket ökar pålitligheten i studien. 

För att svara på syftet genomfördes individuella intervjuer utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide. Under intervjuernas gång tilläts deltagarna att berätta sina historier utan att 

författaren försökte leda dem tillbaka till syftet om det inte fanns självklara skäl till det vilket 

bidrog till att deltagaren kunde delge sin syn på upplevelsen utan påverkan av författarens 

förförståelse. Ur en positiv synvinkel kan författarens förförståelse bidragit till en vidgad syn 

på resultatet och upplevelserna hos kvinnorna. Något en person med en annan förförståelse 

skulle kunnat förbisett. Som tidigare nämnts finns en viss tolkningsrisk hos författaren vid 

dataanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Egna tolkningar av resultatet kan sänka 

pålitligheten i studien (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Bekräftelsebarheten i föreliggande studie stärks genom att metoden är grundligt beskriven i 

metodavsnittet samt att resultatet är presenterat med citat som styrker kvinnornas egna 

upplevelser (ibid).  

 

Det låga antalet studiedeltagare kan ha påverkat överförbarheten negativt (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Antalet studiedeltagare var ett medvetet val av författaren relaterat till den 

tidsbegränsning på arbetet som fanns. Detta leder dock till att överförbarheten av studiens 

resultat på Sveriges ammande kvinnor minskar. För att rekrytera deltagare till studien 

publicerades en annons på sociala medier. Totalt tio informanter hörde av sig och planerades 

in för intervju där endast nio genomfördes då en valde att avstå från deltagande innan 

intervjun påbörjats. Antalet intresserade beräknades vara mer än de önskade antalet intervjuer 

innan annonsen publicerades och därför meddelades de intresserade, genom annonsen, att ett 

slumpmässigt urval skulle genomföras i de fall fler än tio personer hörde av sig. Författaren 

har reflekterat över det låga antalet intressenter där en hypotes var att rådande omständigheter 

i världen relaterat till Covid-19 orsakade kvinnorna att fokusera på annat än deltagande i en 

studie. Hypotesen grundar sig på det faktum att intervjuer som genomfördes fick bokas om 

flertalet gånger på grund av att kvinnorna behövde hantera situationer relaterat till pandemin. 

Ett medvetet val gjordes att utnyttja internet då det resulterat i möjlighet att rekrytera 

deltagare från hela landet och därmed nå ut till en större skala. Att använda internet som 

rekryteringsvektyg kan ha bidragit till det låga antalet deltagare då det kan vara lättare att 

ignorera en annons på internet än om till exempel BVC sköterskan hade givit personen 

informationen direkt till mödrarna. Utöver detta kan en annons på internet inte innehålla 

samma information och svara på samma frågor som en BVC sköterska kan vilket också kan 

bidra till att kvinnorna aktivt fick ta kontakt med författaren för att få mer information och 

därmed skapat en svaghet i studien. Ytterligare en svaghet i att använda en digital plattform 

under intervjun är det saknade personliga intrycket och kroppsspråket vilket kan påverka 

deltagaren att inte känna samma förtroende för författaren att öppna upp sig och därmed kan 

intervjun bli mindre uttrycksfull. Utifrån det material författaren erhöll upplevdes det som att 

kvinnorna i föreliggande studie kände sig trygga trots omständigheterna för att delge ett djup i 

informationen som författaren sedan kunde utvinna ett resultat ur relevant till syftet. 

Överförbarheten minskar om pålitligheten och bekräftelsebarheten har avgörande brister 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I ovanstående diskussion framgår att det finns brister i 

studien som påverkar överförbarheten negativt.   

 

Syftet med studien var att undersöka mödrars upplevelse av att sluta amma innan barnet 

uppnått en ålder av sex månader. Ett medvetet val gjordes att undersöka amningsavslutet 

innan sex månader då Socialstyrelsen (2018) visar siffror på en minskning av hel- och 

delamning. Tidsspannet på drygt ett och ett halvt år mellan amningsavslutet och intervjuerna 
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valdes utifrån att författaren ville ha med färska upplevelser som dock hunnit bearbetas till 

viss del. Det var därför av vikt att det inte gått för lång tid sedan mödrarna slutade amma. 

Kvinnorna som deltog i studien hade slutat amma mellan 2019–06 fram till 2020–05. Det 

faktum att de hade hunnit reflektera över sin amningsresa visades genom utvecklande 

känslomässiga svar samt uppbyggnad av förståelsen för vilket stöd de hade eller inte hade fått. 

Resultatdiskussion 

De mödrar som deltog i studien delade med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. Det 

som visades genomgående i resultatet var hur omgivningen påverkat dem positivt och 

negativt, hur stödet från BVC varit delvis bristande, men även stöttande samt hur närheten till 

barnet efter amningsavslutet påverkade dem. Palmér (2015) beskriver känslorna som 

uppkommit vid amningsavslut hos kvinnor och lyfter bland annat en sorg, men även glädje 

som uppkommit i samband med amningsavslutet. De motstridiga känslor som Palmér (2015) 

beskriver bekräftar de känslor kvinnorna i föreliggande studie upplevt.  

Närheten till barnet 

Resultatet visar att kvinnorna upplevde en närhetsförlust, men även att närheten ökade då de 

slutade amma.  

 

Författarens hypotes utifrån materialet i studien är att närhetsförlusten kan bero på att 

kvinnorna inte längre var de enda som kunde ge sitt barn mat. Det antalet timmar kvinnan får 

ensam med barnet under amningen minskar i samband med amningsavslutet vilket leder till 

att partner och personer i närheten får möjlighet att avlasta och ge barnet mat via flaska. Att 

mista den speciella närhet som moden får i samband med amningen kan påverka anknytning 

då Bowlby (2010) menar att anknytningen stärks genom amning. Det finns dock möjlighet att 

åstadkomma en adekvat anknytning till modern genom till exempel hud mot hudkontakt utan 

amning samt att modern svarar tidigt på barnets signaler (ibid). Författarens hypotes att 

närheten stärks genom den ensamma tiden modern får med barnet genom amning kan därför 

ifrågasättas utifrån Bowlbys teori. Anknytningsperspektivet belyses genom fynden i studien 

som relaterat till kvinnornas upplevelse av närhetsförlusten. Winnicott (Brodén, 1992) menar 

på att en person i barnets närhet kan svara upp till de behov barnet har de två första 

månaderna i livet genom omvårdnad av barnet vilket bildar en länk till omvärlden samt att 

barnet kan skapa en uppfattning om sina behov. Först vid sex månader utvecklar barnet en 

förmåga att separera objekt och barnets närmaste person eller personer kan därmed ersättas 

korta stunder med till exempel en nalle (ibid).  

Att sluta amma 

Kvinnorna i studien beskrev att de slutade amma innan de var mentalt redo. De uppgav även 

att amningsavsluten berodde på psykiska, men även fysiska orsaker. 

 

Socialstyrelsen (2018, 2019) rapporterar att de mödrar som slutat amma innan barnet uppnått 

sex månaders ålder har ökat vilket kan bero på bristande kunskap eller motstridig information 

som ges utifrån Socialstyrelsen (2018) och Livsmedelsverket (2019). Anledningarna till att 

mödrarna slutar är medicinska, fysiska och psykiska enligt Keevash et al. (2018). Keevash et 

al. (2018) styrker prestationskravets påverkan som uppmärksammades i föreliggande studie 

då Keevash et al. (2018) menar på att kvinnorna även slutar amma innan de är mentalt redo 

för det relaterat till de prestationskrav som omgivningen skapat. Kvinnor har även rapporterat 
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känslor av misslyckande och sorg i samband med amningsavslutet (Ayton, Tesch, Hansen, 

2019). 

 

Den information som kvinnorna får från sjukvården grundas på de positiva hälsofaktorer som 

studerats tidigare (Socialstyrelsen 2014b). Informationen kan dock bidra till det 

prestationskrav som kvinnorna upplever. Dietrich Leurer et al. (2015) tar upp faktorer som 

påverkar amningen negativt och belyser även de kvinnor som ammat enbart på grund av de 

positiva hälsofaktorer som barnet får av amningen och slutat amma när minsta 

rekommenderade amningslängd uppnåtts. Om kvinnan slutar amma innan de 

rekommenderade sex månaderna riskerar de att mista de hälsofördelarna som kommer med 

amningen och kan ge långsiktig påverkan på barn och moder (Tawia 2015). Barnet mister ett 

utökat skydd mot infektioner, undernäring och övervikt samt en möjlig påverkan till ökad 

intelligens och minskad risk för diabetes i framtiden vid ett tidigt avslut av amning (Victora et 

al., 2016) och modern riskerar i högre utsträckning att utveckla bröstcancer, äggstockscancer 

samt diabetes typ två än de mödrar som ammar minst sex månader (ibid). Därför är det av vikt 

att uppmuntra till fortsatt amning om kvinnan önskar det. Dock finns en ökad risk för karies 

som ökar succesivt desto längre barnet ammar (Peres, Nascimento, Peres, Mittinty, Demarco, 

Santos, Matijasevich & Barros, 2017). 

Stödet från omgivningen och hälso- och sjukvårdspersonal 

Omgivningens prestationskrav och sjukvårdens brist på personcentrerat stöd 

uppmärksammades i resultatet. Åsikterna som förekommer i samhället om amning påverkar 

kvinnornas amningsresa och deras beslut att fortsätta eller avbryta amningen.  

 

Palmér (2015) beskriver hur ett amningsavslut kan påverkas av stödet kvinnan får från hälso- 

och sjukvården samt omgivning under amningen och hur amningsupplevelsens negativa 

påverkan resulterar i ett tidigare avslut än planerat. Studier har visat hur ett stöd i form av 

amningsteam kan minska risken för ett tidigt amningsavslut med 66% (Dallen, Wisse, 

Mobach & Dijkstra, 2019).  

 

Stödet från omgivningen är också av stor vikt för ammande kvinnor samt det 

individanpassade stödet (Palmér, 2015). Ett bristande stöd från de personer i kvinnans närhet 

kan påverka amningsfrekvensen och kvinnans beslut att fortsätta eller sluta amma innan 

barnet blivit sex månader (ibid). Något som bekräftas i föreliggande studie. Den 

personcentrerade vården skall fokusera på individen och vikten av att sätta patienten i centrum 

samt visa förståelse för hens beslut och anpassa stödet efter det (McCane & McCornmack, 

2019). Individen har även rätt till ett personbaserat stöd som anpassas till den unika 

individens amningsresa vilket i sin tur kan öka amningsfrekvensen (Dietrich Leurer & 

Misskey, 2015). För att skapa en personcentrerad vård krävs en förståelse för den unika 

individ som personalen möter samt att personens värderingar beaktas (McCane & 

McCornmack, 2019). Författaren anser att en ökad kunskap om den personcentrerade vården 

kan bidra till att möta kvinnorna där de befinner sig och en möjlig förändring kan därmed ske 

i statistiken över amningsfrekvensen för barn under sex månader. Kvinnan får delge sin åsikt i 

huruvida hon vill ha stöd i att avsluta eller fortsätta amma och personalen kan möta 

situationen utifrån kvinnans önskemål samt skapa en personcentrerad vård.  

 

Sjuksköterskan skall jobba utifrån de styrdokument som finns idag vilka beskriver vikten av 

att amma till dess barnet är sex månader samt delammas två år eller längre om mor och barn 

önskar (Socialstyrelsen, 2018). Uppmuntran till att initiera en amning och bibehålla den 
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tillhör även sjuksköterskans uppdrag (ibid). Hen skall även jobba utifrån de värdegrunder som 

vården baseras på vilket också tas upp i Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (2018:1197) för att verka för barnets hälsa.  

Konklusion och implikationer  
 

Resultatet i studien bygger på de nio kvinnornas egna upplevelser. Det är nio unika 

upplevelser som vårdpersonal och samhället, däribland ammande kvinnor, partners och 

anhöriga kan ta del av. Resultatet visar till stor del hur kvinnornas upplevelse av närheten 

förändras, i vilken utsträckning de ammar samt att stödet från hälso- och sjukvård brister. 

Personal som jobbar med gravida och ammande kvinnor kan med hjälp av studien få en 

inblick i de olika upplevelserna kvinnor kan känna i samband med en avslutad amning. En 

ökad förståelse för vikten av att anpassa råd och information efter patientens behov och 

erfarenheter skapas och personalen kan fokusera på att utveckla den personcentrerade vården i 

de fall det behövs. Studier på kvinnors upplevelse är av intresse för en ökad förståelse för 

ammande kvinnors känslor och öka förmågan att möta ammande kvinnor inom hälso- och 

sjukvården samt delge kunskap åt omgivningen. 

 

Personal inom sjukvården kan ta del av resultatet och studera den enskilda enhetens möjlighet 

och förmåga att möta patienten på en personcentrerad nivå. Om det finns brister i bemötandet 

kan eventuell fortbildning kring personcentrerad vård uppmuntras för att på så vis ge ett 

personcentrerat stöd åt de kvinnor som vill amma vilket kan leda till längre amningsperioder 

än minimumrekommendationen. Tidigare studier styrker upplevelsen som kvinnorna i 

föreliggande studie beskriver angående stödet från sjukvården samt de känslor som uppkom 

vid amningsavslutet (Palmer, 2015 och Dietrich Leurer & Misskey, 2015).  

 

Fortsatta studier om kvinnornas egna upplevelser hade varit intressant för att utöka förståelsen 

för de känslor som uppkommer i samband med ett amningsavslut. Tidigare forskning i stor 

skala är begränsad och därmed har resultaten en låg överförbarhet. Att se flera studier utförda 

med ett ökat studiedeltagande hade därför varit av intresse för överförbarheten samt 

medvetenheten kring känslor som uppstår vid amningsavslut. Kunskapen om ämnet hade 

breddats och kvinnor som slutar amma kan därmed få ett ökat personcentrerat stöd från 

omgivning och hälso- och sjukvård.  
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      Bilaga 1 
 

WHO:s riktlinjer för en lyckad amning 

 

1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om.  

2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet.  

3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur man 

kommer igång med och upprätthåller amningen.  

4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman under 

en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra 

mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och erbjuda hjälp om 

det behövs.  

5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de måste 

vara åtskilda från sina barn.  

6. Inte ge nyfödda barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat.  

7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans dygnet 

runt.  

8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill.  

9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn sug- 

och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att amningen ska komma 

igång.  

10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/ föräldrar när de 

skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid amningsmottagningar och 

barnavårdcetraler. 

(Socialstyrelsen, 2014a, s. 3) 
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      Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledande information och diskussion 

Om studiens syfte 

Samtyckesblanketten samlas in 

Deltagare får ställa eventuella frågor om studien 

Samtal för att skapa förtroende innan frågorna startar 

 

Intervjufrågor 

Hur gammal är du? 

Hur gammalt var barnet vid amningsavslut? 

Vill du berätta om upplevelsen av ert amningsavslut? 

Vill du berätta om upplevelsen av er amning? 

 

 

Avslutande fråga för att sammanfatta intervjun 

Är det något du vill tillägga? 

 

Följdfrågor 

Kan du utveckla 

Vill du beskriva närmre 

Hur menar du nu 

Du nämnde … 

Vill du berätta mer  
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Bilaga 3 

Annons på sociala medier 

Hej!  

Jag heter Mikaela Grekula och genomgår min specialistsjuksköterskeutbildning till 

barnsjuksköterska. Som en del av min utbildning kommer jag att genomföra ett 

examensarbete i form av en intervjustudie under sommaren och hösten 2020. Studien syftar 

till att undersöka mödrars upplevelser av sitt amningsavslut som skett innan barnet fyllt sex 

månader. Studien genomförs med en intervju på valfri fysisk plats i Lund eller Malmö med 

omnejd alternativt via digitalt system (Zoom eller Teams) online. Studien ämnar intervjua 10 

personer. I det fall fler är intresserade kommer ett slumpmässigt urval att ske av de som 

anmält sitt intresse. 

 

För att kunna delta i studien behöver du kunna tala och förstå det svenska språket, ha fött barn 

mellan 2019-05-01 och 2020-05-01, du skall ha initierat en amning efter förlossningen och 

avslutat amningen oavsett orsak innan barnet blivit sex månader. Om du uppfyller dessa 

kriterier, och är intresserad av att dela med dig av dina upplevelser är du välkommen att e-

posta kontaktuppgifter till Mikaelaexamensarbete@gmail.com. 

 

Materialet som inkommer i samband med intervjuerna kommer hanteras konfidentiellt och 

avidentifieras. Mer info kommer delges om ni kommer med i studien. 

 

Med vänlig hälsning 

Mikaela Grekula 
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      Bilaga 4 
Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag hade gärna velat 

amma längre och… 

eeeh… det blev 

liksom inte på våra 

villkor direkt 

Ville amma 

längre och 

sluta på våra 

villkor 

Längre 

amning 

Otillräcklighet Längtan efter 

amning 

Man får inte, eller 

jag fick i alla fall inte 

likadan närhet fast 

jag flaskade honom 

hud mot hud 

Inte samma 

närhet med 

flaska 

Minskad 

närhet 

Närhetsförlust Närhetens 

förändring vid 

amningsavslut 

 

när J var 4 månader 

ungefär kände jag 

mig rätt så färdig 

med amningen 

Rätt färdig 

med amningen 

Redo Lättnad att sluta 

amma 

Redo att sluta 

amma 

Och när jag nu väl 

hade tagit mitt beslut 

att sluta amma så 

fanns det liksom 

ingen återvändo och 

jag kände att jag var 

tvungen att visa 

omvärlden att jag 

stod för mitt beslut 

och inte ångrade mig 

så satte väl på en 

mask för att låtsas 

som att allt var bra 

och detta var det 

bästa som kunde 

hända och så 

En mask med 

positiva 

känslor och 

ingen ånger 

vid avslut för 

att bli 

accepterad av 

omgivningen i 

beslutet att 

sluta 

 

Att leva 

med en 

mask av 

fejkade 

känslor 

Känslor skapade 

från 

omgivningen 

Omgivningens 

och samhällets 

påverkan på 

upplevelsen av 

amningsavslutet 

 


