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Sammanfattning 

Bakgrund: Mamman till ett prematurt barn behöver upprätthålla sin 

bröstmjölksproduktion med hjälp av en bröstpump, till dess att hennes barn orkar 

amma. Sedan 2004 har amningsstatistiken i Sverige minskat drastiskt för prematura 

barn, trots god amningskultur och fördelaktig föräldraförsäkring. Syfte: Syftet med 

studien var att beskriva hur mammor till barn födda före graviditetsvecka 35 upplevde 

upprätthållandet av bröstmjölksproduktionen under vårdtiden på neonatalavdelning. 

Metod: Studien utfördes som en integrerad litteraturstudie och bygger på tio 

vetenskapliga artiklar. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes, och innehållet 

analyserades sedan enligt en metod av Whittemore och Knafl. Resultat: Mammorna 

motiverades att starta upp sin bröstmjölksproduktion då de fick reda på fördelarna 

som bröstmjölken gav deras barn. Problem som att hitta rutiner för bröstpumpning 

och kunna upprätthålla mjölkmängden var förekommande. Vikten av information, 

samt av att ha gott stöd från parter, anhöriga och sjuksköterskor var stor. Konklusion: 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift att stötta mamman genom information, 

individuellt stöd och hjälp att hitta fungerande strategier.  
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Abstract 

Background: The mother to a premature baby needs to maintain her breastmilk 

production with help of a breast pump, until her baby is mature enough to breastfeed. 

Since 2004, the statistics of breastfeeding premature babies in Sweden has fallen 

drastically, despite being known as a pro-breastfeeding country with beneficial 

parental financial support. Objective: The aim of the study was to describe how 

mothers to babies born before 35 gestational weeks experienced the maintenance of 

breastmilk production during their stay at the neonatal ward. Method: The study was 

conducted as an integrative literature review based on ten scientific articles. The 

scientific quality of the articles was assessed, and the content was analyzed by a 

method of Whittemore and Knafl. Results: The mothers were motivated to start their 

breastmilk production when they knew what benefits their breastmilk gave their baby. 

Problems with finding routines for breast pumping and maintaining their milk volume 

was common. There was great importance of receiving information, as well as having 

good support from their partner, relatives and nurses. Conclusion: The nurses have a 

great task to support mothers with information, individual support and help finding 

strategies.  
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Inledning 

På en neonatalavdelning bedrivs vård av prematura och nyfödda sjuka barn. I Sverige 

föds cirka 100 000 barn varje år (Socialstyrelsen, 2014). Barn som är i behov av vård 

på en neonatalavdelning uppgår till cirka 10 - 15 procent (Kleberg & Lundqvist, 

2015). Barn födda innan 37 fullgångna veckor är enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO, 2014) födda för tidigt, det vill säga prematura. Föds barnet mellan 

graviditetsvecka 28 och 32 definieras det som mycket prematura. Barn födda före 

graviditetsvecka 28 definieras som extremt prematura (WHO, 2014). För barn som är 

prematurfödda är fördelarna med att få bröstmjölk många, bland annat 

immunologiskt, näringsmässigt och neurologiskt (Ishrat, Moniruzzaman, Kamrul & 

Shaheen, 2011). Amningsstatistiken har för dessa barn drastiskt minskat sedan 2004, 

detta trots att Sverige anses ha en god amningskultur och fördelaktig 

föräldraförsäkring (Ericson, Flacking, Hellström-Westas & Eriksson, 2016). 

Vårdtiden för det prematura barnet kantas ofta av många medicinska problem 

(Socialstyrelsen, 2014). Att lära sig amma kan ta lång tid för barnet och det kan 

behöva sondmatas fram till fullgången ålder, med successiv upptrappning av amning 

(Bennett, Galloway & Grassley, 2017). Detta kan innebära en lång tid för mamman 

att upprätthålla sin bröstmjölksproduktion, innan barnet orkar amma själv.  

 

Bakgrund 

Vanligt förekommande problem hos prematura barn 

Tiden på en neonatalavdelning kantas ofta av en rad problem för det prematura 

barnet. Vad gäller andningen så är den omogna hjärnans andningscentrum inte fullt 

utvecklat, vilket leder till respiratorisk instabilitet (Decima, Fyfe, Odoi, Wong & 

Horne, 2015). En ofta förekommande lungsjukdom hos prematura barn är Respiratory 

Distress Syndrom (RDS), som kräver att barnet vårdas i continuous positive airway 

pressure (CPAP) och även i vissa fall i respirator (Bhatia, Davis & Tingay, 2017). I 

efterförloppet är det vanligt förekommande med ett långvarigt syrgasbehov 

(Socialstyrelsen, 2014). Cirkulationsproblem är också vanligt. En fosterförbindelse i 

cirkulationen (ductus arteriosus) ska normalt slutas vid födseln, men kvarstår ofta hos 

prematura barn, vilket kan ge negativa konsekvenser. Prematura barn är även mycket 

infektionskänsliga (Socialstyrelsen, 2014). Prematura barn har problem att hålla sin 

temperatur (Måstrup & Greisen, 2010). Termoregleringen är inte är fullt utvecklad. 

De extremt för tidigt födda barnen har mindre fett på kroppen och huden släpper 

igenom mer vätska, vilket resulterar i att barnet behöver hjälp att hålla sin temperatur 

genom kuvösvärme med extra fukt. Prematurfödda barn är omogna i sitt beteende. 

Enligt Westrup (2007) är dessa barn hyperkänsliga för stimuli, har svårt att hålla 

uppmärksamheten på föräldern och behöver mer hjälp att uppnå balans och stabilitet i 

kroppen. Barnets signaler är otydliga och föräldrarna behöver hjälp att tolka dessa. 

Med hjälp av Newborn individualized develompmental care and assessment program 



 

 2 

([NIDCAP] Als & McAnulty, 2011) hjälper personalen föräldrarna att tolka barnets 

signaler, vilket skyddar den omogna hjärnan från för mycket stimuli och stödjer 

barnets utveckling.  

Bröstmjölkproduktion och vägen till amning 

På grund av omogenhet hos det för tidigt födda barnet, kan processen att lära sig 

amma bli lång (Bennett et al., 2017). Barnet upplevs trött, då det inte har förmåga att 

reglera sina sömn- och vakenhetscykler. På många neonatalavdelningar vårdas de 

prematura barnen hud mot hud hos sina föräldrar, vilket triggar en rad biologiska 

amningsbeteenden (Oras et al., 2016). Initialt kan barnet sondmatas i famnen (Pineda, 

2011). Successivt orkar barnet försöka amma kortare stunder. Den lägre 

muskeltonusen som det prematurfödda barnet har, gör att det har svårare att behålla 

taget om bröstet. Barnet har även ett omoget sätt att suga och svälja. Successivt byts 

sondmålen ut mot amning, men denna process kan pågå ändå upp i fullgången tid 

(Pineda, 2011). Fördelarna med att få bröstmjölk är för det prematura barnet många 

(Oras et al., 2016). Den ger ett extra skydd då prematura barn är mycket 

infektionskänsliga. Bröstmjölken innehåller speciella fettsyror som har stor betydelse 

för nervsystemets och hjärnans utveckling (Hedberg Nyqvist, 2013). Bröstmjölken 

har även en skyddande effekt mot nekrotiserande enterokolit ([NEC] Socialstyrelsen, 

2014). 

För att en mamma till ett prematurfött barn ska få igång sin bröstmjölksproduktion 

ska hon snarast efter förlossning erhålla information angående urpumpning av 

bröstmjölk (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). Urpumpningen av bröstmjölk 

kommer fortsättningsvis beskrivas som pumpning. Första pumpningen bör ske inom 

sex timmar efter förlossningen. Därefter bör pumpning ske regelbundet dygnet runt, 

cirka sex till åtta gånger (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). För mamman kan 

det bli många veckor eller månader av regelbunden pumpning, innan barnet orkar 

amma helt (Pineda, 2011). För att stötta både mamman och barnet i 

amningsprocessen, vårdas många prematura barn enligt kängurumetoden, Kangaroo 

Mother Care ([KMC] Oras et al., 2016). För mammas del är denna vårdmetod ofta 

fördelaktig för bröstmjölksproduktionen (Hedberg Nyqvist et al., 2010). Barn som 

vårdas många timmar dagligen hud mot hud har även en kortare tid innan det orkar 

helamma, jämfört med barn som vårdas kortare tid (Oras et al., 2016). 

Mammor till prematura barn har ofta svårare med etablering och upprätthållande av 

bröstmjölksproduktionen än mammor med barn födda i fullgången tid (Jones & 

Spencer, 2007). Både fysiologiska och känslomässiga utmaningar som mamman 

möter under tider på neonatalavdelningen kan ha en negativ inverkan på 

bröstmjölksproduktionen (McGrath, 2007). För många föräldrar är upplevelsen av att 

få ett prematurt barn traumatisk (Ionio et al., 2016). Ibland avslutas graviditeten på 

grund av sjukdom hos mamman, vilket gör situationen traumatisk både för barnet och 

henne. Krisreaktionen som uppstår får många föräldrar att känna sig kraftlösa, 
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hjälplösa och undvikande av situationen. Det är en komplex situation för föräldrar och 

eventuella syskon, som plötsligt får lämna sin vardag och spendera mycket tid på 

neonatalavdelningen. Många mammor till prematura barn bär även på skuldkänslor 

över den avbrutna graviditeten (Ionio et al., 2016).   

Amningstrender 

Genom åren har amningsstatistiken i Sverige varierat (Socialstyrelsen, 2017). År 1992 

genomförde WHO och UNICEF ett program som kallades Baby-Friendly Hospital 

Initiativ (BFHI), som bidrog till att mellan åren 1995 och 2004 var amningsstatistiken 

för alla barn i Sverige som högst. Sedan dess har den långsamt försämrats. År 2004 

ammades 83 % av alla barn vid fyra månaders ålder, jämfört med barn födda 2014 var 

denna siffra 74 % vid samma ålder (Socialstyrelsen, 2017). I en studie av Ericson et 

al. (2016) jämfördes amning vid utskrivning av extremt för tidigt födda barnen från 

neonatalavdelningar i Sverige, totalt 1936 barn. Amningsstatistiken hade sjunkit från 

55 % 2004, jämfört med 16 % 2013. Anledningarna till den sjunkande 

amningsstatistiken kan vara många. Mödrars fysiska och mentala hälsa har försämrats 

senaste tio åren, vilket kan ha en negativ inverkan på amningen. Det har även skett en 

negativ förändring av föräldrarnas attityder mot amning (Ericson et al., 2016). I 

studien av Pineda (2011) framkom att många mammor har problem med minskande 

bröstmjölksproduktion och slutar att pumpa efter några veckor.  

 

Teoretiska referensramar 

Albert Bandura teori om self-efficacy 

I teorin om self-efficacy (Bandura, 1997) definieras self-efficacy som tron på den 

egna förmågan att organisera och utföra handlingar som krävs för att uppnå det 

önskade resultatet. Kraften i self-efficacy visar sig främst i situationer där det finns 

besvärliga omständigheter. Vidare påverkas self-efficacy av hur mycket individen 

anstränger sig, hur mycket motgångar och stress denne klarar av och hur högt 

individen uppskattar sin framgång (Bandura, 1997). Det finns fyra källor till self-

efficacy enligt Bandura (1997): tidigare självupplevda erfarenheter, vilka kan ha en 

effekt på individen. Goda erfarenheter ökar self-efficacy medan dåliga minskar den. 

Observationsinlärning kan öka self-efficacy genom uppfattning av uppsatta mått, eller 

genom att iaktta någon som utför en uppgift och jämföra sig själv. Verbal övertygelse 

där individen påverkas av uppmuntran ifrån andra för att öka self-efficacy. Slutligen 

menar Bandura (1978) att fysiska och psykiska påfrestningar kan påverka self-

efficacy. 

Dorothea Orems egenvårdsmodell 

Dorothea Orems egenvårdsmodell presenterades 1971 och består utav tre olika teorier 

enligt Marriner-Tomey och Alligood (2006). Den första är teorin om egenvård och 
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innefattar aktiviteter som patienten utför själv för att uppnå optimal hälsa. Den 

förmåga som finns för detta kan variera med exempelvis ålder, hälsotillstånd, 

livserfarenhet och miljöfaktorer. Egenvård är en förutsättning för att upprätthålla eller 

återfå hälsa. Den andra teorin är egenvårdsbrist som infaller när patienten är 

oförmögen att tillgodose sina egna behov av vård och är i behov av omvårdnad. Den 

tredje teorin är omvårdnadssystem vilken beskriver hur egenvård kommer att 

tillgodoses genom att någon annans hjälp till exempel patienten, sjuksköterska eller 

båda tillsammans. Sjuksköterskan kan i omvårdnaden av patienten identifiera både 

patientens förmågor och egenvårdsbrist. Utifrån detta kan sjuksköterskan hjälpa 

genom att agera med patienten, vägleda patienten eller andra inblandade i sjukvården, 

stötta patient eller närstående. Sjuksköterskan kan sträva efter att se till att miljön 

uppmuntrar patienten och anhöriga att utveckla egenvårdsförmågor. Orem anser att 

sjuksköterskan ska vara utbildad och ha praktisk träning i att kunna hjälpa patienten 

med egenvårdsbehoven. Det är då viktigt att sjuksköterskan känner till patientens 

egna upplevelser av vårdsituationen, egenvård och samarbetet med personalen. Det 

sätt som vilket sjuksköterskan erbjuder vård, ska utformas utifrån hänsyn till 

patientens livssituation och personlighet (Marriner-Tomey & Alligood, 2006). 

Omvårdnad handlar enligt Orem framförallt om att främja egenvård.  

 

Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby på 1950-talet, och handlar om 

samspelet mellan barnet och dess vårdare (Bowlby, 2010). Vid födseln har barnet 

behov som det inte själv kan tillgodose, utan är beroende av sin vårdare. I rent 

överlevnadssyfte söker barnet tröst, trygghet och beskydd hos sin vårdare, som då 

hjälper barnet. Vårdarens viktigaste uppgift är att vara barnets trygga bas. Denna 

trygghet gör att barnet känner sig säker och kan utforska miljön. Anknytningen kan ha 

olika kvalitét, beroende på hur väl vårdaren svara på barnets signaler. Ett barn med 

trygg anknytning utvecklar en starkare och socioemotionell förmåga, än barn med en 

otrygg anknytning. Den tidiga omvårdnaden av barnet är mycket viktig för att kunna 

hantera senare händelser i livet (Bowlby, 2010). 

 

Problemformulering 

Mammor till prematura barn befinner sig i en komplex situation som är förknippat 

med vården på en neonatalavdelning, vilket kan försvåra upprätthållandet av 

bröstmjölksproduktionen. Amningsstatistiken för dessa barn har minskat drastiskt 

sedan 2004. Genom litteraturstudien önskas en fördjupad förståelse av mammors 

upplevelse utav upprätthållande av bröstmjölksproduktion, i avsikt att som 

sjuksköterska kunna stötta mammor. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur mammor till barn födda före graviditetsvecka 35 upplevde 

upprätthållandet av bröstmjölksproduktionen under vårdtiden på neonatalavdelning. 

 

Metod 

Design 

Studien har genomförts som en integrerad litteraturstudie (Whittemore & Knafl, 

2005). Den integrativa litteraturstudiens metod är ett tillvägagångsätt där teoretiska 

och empiriska forskningsresultat förenas, vilket ger ett varierat perspektiv över 

fenomen. Både experimentell och icke experimentell forskning med både kvantitativa 

och kvalitativa resultat inkluderas. Det medför att ämnet kan studeras ur olika 

perspektiv och kan ge en bättre förståelse för verkligheten (Whittemore & Knafl, 

2005). Genom en modell som tagits fram av Whittemore och Knafl (2005) har fem 

steg utformats i den integrativa litteraturstudien, för att systematiskt kunna utföra den 

och minska risken för olika sorters metodfel. Det fem stegen är: att identifiera 

problemet och utforma ett syfte, litteratursökning, kvalitetsgranskning, analys, 

tolkning utav data och presentation av data.  

Urval 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga originalartiklar vilka var peer reviewed. Artiklarna som valdes skulle 

vara skrivna på engelska och ej vara äldre än tio år för att innefatta aktuell forskning. 

Artiklarna skulle vara skrivna utifrån mammans perspektiv, innefatta prematura barn 

födda före vecka 35, och barnen med föräldrar vara inneliggande på en 

neonatalavdelning. Exklusionskriterierna var litteraturöversikter. 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en pilotsökning enligt Axelsson (2012) för att se 

omfattningen av material relevant för studien. De ord i syftet som bäst beskrev 

problemet plockades ut som sökord. Dessa ord var mammors erfarenhet, prematura 

barn, bröstmjölksproduktion. Översatta till engelska blev det premature, mothers 

experience, breastfeeding. Fritextsökning tillämpades med begränsningar av språk 

och publiceringsdatum på tio år (Axelsson, 2012). Antal träffar blev 159 stycken. I 

sökningen lästes först titlarna och därefter abstrakten för att avgöra om de var av 

intresse för litteraturstudien. Författarna till föreliggande studie bedömde att det fanns 

tillräckligt mycket material för att genomföra studien. 

Databaserna som därefter valdes ut till de slutgiltiga sökningarna var CINAHL 

(Cumulative Index for Nursing and Allied Health Literature), vilken innehåller 
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tidskriftsartiklar från bland annat ämnet omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och 

medicin. PubMed (Public Medline), vilken är en medicinsk databas och innehåller 

referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi. PsycINFO 

vilken utges av APA (American Psychological Association), vilken innehåller 

referenser till artiklar och böcker inom främst psykologi, men även medicin, 

omvårdnad, sociologi, pedagogik, lingvistik och antropologi (Karlsson, 2017). Orden 

mamma, prematura barn och bröstmjölksproduktion plockades återigen ut från syftet, 

för att utgöra grunden för sökningarna i de olika databaserna. Orden letades upp i de 

olika databasernas ämnesordsregister. Registren gav förslag på andra ämnesord som 

kunde väljas, specifika för varje databas (Bilaga, A). Att göra sökningar på ämnesord 

i databaser gör sökningen mer exakt enligt Karlsson, (2017), då de beskriver 

innehållet i artikeln. Orden överst i ämnesordsträdet står för breda områden, medan 

termer som ligger längre ner på listan automatiskt kommer med i sökningen. Även 

metoder som booleska operatorn AND användes i de olika databaserna för att lägga 

ihop ämnesorden och kombinera dem, vilket fungerar avgränsande och gör sökningen 

mer specifik. Avgränsningen OR användes i en databas för att öka sensitiviteten i 

sökningen, detta genom att minst ett av orden måste finnas med i artikeln. Utifrån 

vetenskapliga artiklars referenslistor, bland annat i översiktsartiklar, har även 

manuella sökningar tillämpats (Karlsson, 2017). Begränsningsfunktioner användes i 

alla databaser i form utav publiceringstidpunkt tio år, peer reviewed och eventuellt 

språk om det framkommit artiklar på språk som författarna ej behärskar (Karlsson, 

2017). Efter genomförda sökningar kontaktades en bibliotekarie för diskussion 

angående sökningarna som gjorts och ämnesorden. Detta resulterade i att de sökord 

som plockats ut utifrån syftet bekräftades vara relevanta Ämnesordsregistret gicks 

igenom i de olika databaserna, då de är uppbyggda på olika sätt. Detta medförde att i 

databasen CINAHL explode (+) användes ämnesordet ”Breasfeeding+” för att utöka 

ämnesträdet. 

Artiklar som exkluderades i de olika databasernas sökningar var artiklar som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa exkluderades artiklar som inte beskrev barn 

födda före graviditetsvecka 35, beskrev tiden efter hemgång från neonatalavdelningen 

eller var skriva ur sjuksköterskors perspektiv. Vidare togs artiklar bort som handlade 

om bröstmjölkens sammansättning, dess påverkan på olika sjukdomstillstånd, hur 

länge mammor ammade, hur mycket mjölk som producerades med olika metoder och 

hur mammors psykiska hälsas påverkade bröstmjölksproduktionen. Sedan uteslöts 

även de artiklar som handlade om amning och sjukhusvistelsens längd, vikten av att 

ge sitt prematura barn bröstmjölk, att ha sitt barn hud mot hud och effekter på 

bröstmjölksproduktionen. Vidare så uteslöts artiklar som handlade om vårtnappar och 

familjecentrerad vård på neonatalavdelning. Flera artiklar togs bort då de handlade 

om hur man bäst stödjer mammorna i amningen och även de artiklar med orsaker till 

minskad bröstmjölksmängd, då det inte var skrivna utifrån mammors perspektiv. 

Artiklar uteslöts även då de som handlade om hur länge mammor valde att amma sina 

barn. 
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De artiklar som ej gått att få fram i fulltext har beställts (Axelsson, 2012). Utav de 

beställda artiklarna var det två stycken som inte gick att få fram. De slutgiltiga 

sökningarna gjordes under januari 2018 (Bilaga, A & B). 

CINAHL  

I databasen CINAHL användes ämnesord vid namn Cinahl Headings (MH). Vilka var 

”Infant, Premature”, ”Mothers” och ”Breast feeding+” med booleska operatorn 

AND, vilka resulterade i 62 träffar. Begränsningar med publiceringsdatum, tio år och 

språk, engelska och peer reviewed gjordes. Av dessa 62 artiklar lästes 57 abstrakt, och 

20 stycken lästes i helhet. Två artiklar inkluderades i resultatet.  

PubMed  

I PubMed användes ämnesord vid namn Medical Subjekt Headings (MesH). Vilka var 

”Infant, Premature”, ”Breast Feeding”och ”Mothers” med booleska operatorn 

AND, vilket resulterade i 92 träffar. Begränsningen av publiceringsår på tio år 

användes. Av dessa lästes 86 abstrakt och 37 lästes i helhet. Fyra artiklar inkluderades 

i resultatet.  

PsycINFO 

I databasen PsycINFO användes ämnesorden vid namn Theasurus (DE). Vilka var 

”Premature Birth”, ”Mother”, ”Breast feeding” och ”Neonatal Intensive Care”. 

Båda ämnesorden ”Premature Birth” och ”Neonatal Intensive Care”, användes för att 

öka sensitiviteten i sökningen med avgränsningen OR i databasen. Den booleska 

operatorn AND användes därefter. Begränsningar utav publiceringsdatum, tio år, 

språk: engelska och peer reviewed användes i sökningen. Sökningen resulterade i 48 

träffar. Av dessa lästes 45 abstrakt och 15 granskades i helhet. Utav dessa ingår två 

artiklar i resultatet.  

Genom manuell sökning i litteraturöversikternas referenslistor vilka framkom i 

sökningarna, hittades en artikel som ingår i resultatet. Denna söktes fram i databasen 

PubMed. En artikel är funnen i referenslista via annan tidskrift, ej via 

databassökningar. De slutgiltiga sökningarna i de olika databaserna genererade 

tillsammans tio artiklar som svarade mot syftet.  

De utvalda artiklarna granskades enligt Caldwell, Henshaw och Taylor (2011) 

kvalitetsgranskningsmall, vars frågor är utformade för att värdera både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar. Detta utfördes för att bedöma artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet och användbarhet i studien. Summan av poängen gör att artikelns kvalitet kan 

bedömas (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Den lägsta poängen för var fråga var 

en poäng och den högsta tre poäng. Kvalitativa artiklar kunde som mest generera 51 

poäng, kvantitativa artiklar 54 poäng, och den som var både kvalitativ och kvantitativ 

72 poäng. Den totala poängsumman för var och en av dessa delades på tre för att 
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kunna klassificera artiklarna i låg kvalitet, medelhög kvalitet och hög kvalitet. 

Artiklarna som valts ut till resultatet delades upp mellan författarna och 

kvalitetsgranskades var för sig. Efter genomförandet gicks artiklarna igenom 

gemensamt av författarna, för att säkerställa bedömningarna. Åtta artiklar bedömdes 

ha hög kvalitet och två artiklar medelhög kvalitet. Urvalet bestod utav tio 

originalartiklar (Bilaga C). Av dessa var åtta stycken kvalitativa, en var kvantitativ, 

och en hade mixad metod. Artiklarna sammanställdes därefter i en artikelöversikt 

(Bilaga C). De utvalda artiklarna till litteraturstudiens resultat markerades med * i 

referenslistan.  

Dataanalys 

Dataanalysen enligt Whittemore och Knafl (2005) innefattar fyra steg: Reducering av 

data, sammanställning av data, jämförelse av data och sista steget slutsatser med 

verifieringar. Reducering av data genomfördes genom att enskilt gå igenom de 

utvalda artiklarnas resultatdelar. Meningsbärande enheter som besvarade syftet 

plockades ut och lades i ett dokument. Steget att sammanställa och därefter jämföra 

data gjordes först enskilt av varje författare till föreliggande studie, och sedan 

gemensamt. Innebörden av de meningsbärande enheterna diskuterades i den 

gemensamma sammanställningen av data. Varje meningsenhet klipptes ut och 

därefter utfördes en sammanställning av data genom att enheter med likartad innebörd 

fördes samman i grupper. Därefter analyserades data för att se samband, mönster i 

förhållande till varandra. Jämförelser gjordes därefter för att se så att de 

meningsbärande enheterna inom samma grupp hade en likartad innebörd. Kategorier 

och subkategorier kunde därefter identifieras. Resultatet växte fram utifrån dessa. 

Därefter verifierades resultatet som framkom med aktuell forskning enligt fjärde 

steget i analysprocessen.     

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är enligt Kjellström, (2017) till för att försvara människors 

grundläggande värde och rättigheter. Det innebär att skydda de personer som 

medverkar i en studie. Det bygger på respekt för andra människor och att ta dem på 

allvar och bemötas med respekt. Forskningen ska värna om människors lika värde, 

integritet och självbestämmande hos alla som berörs utav forskningen. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att skydda 

den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen 

innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avses göras på människor. 

Vid genomförandet av litteraturstudien har endast artiklar inkluderats i resultatet som 

blivit godkända av en etisk forskningskommitté (Polit & Beck, 2013). All data och 

resultat som överensstämmer med syftet har presenterats, även då artiklar motsagt 

varandra och ej stöttat författarnas egna åsikter (Codex, 2017). Förförståelsen 

diskuterades för att öka medvetenheten om hur den indirekt kan påverka resultatet av 

studien (Polit & Beck, 2013). Båda författarna till föreliggande studie har erfarenhet 

av att arbeta som sjuksköterskor på en neonatalavdelning. Förförståelsen utifrån den 
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erfarenheten kan både vara ett hinder och en möjlighet för att skapa en ny förståelse 

(Friberg & Öhlén, 2017). Medvetenhet finns i att begränsningar i engelska och 

metodologiska kunskaper kan innebära att bedömningarna av artiklarna i 

litteraturstudien kan innebära en risk för feltolkningar (Kjellström, 2017). Därför har 

båda författarna läst artiklarna för att sedan jämföra sina resultat. Vid behov har 

externa granskare använts (Henricson, 2017). Det är viktigt att forskningen är till 

nytta för individen, samhället och professionen (Kjellström, 2017).  

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier med subkategorier, presenterade i 

figur 1 nedan. 

 

  Figur 1. Översikt av resultatets kategorier med subkategorier. 
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Bröstpumpningens inverkan på mammans relation till sitt 

barn 

Känslan av närhet  

Ett flertal studier beskrev mammors födelseberättelser, som hade varit traumatiska, 

givit dem mycket stress, oro och skuld för den förkortade graviditeten (Niela-Vilén, 

Axelin, Melender &
, 
Salanterä, 2015; Rossman, Kratovil, Greene, Engstrom & Meier, 

2013). Under graviditeten kände mammorna en anknytning till sitt barn (Rossman et 

al., 2013). Efter förlossningen upplevde de att ge sitt barn sin bröstmjölk, var ett sätt 

att återskapa denna anknytning. En mamma uttryckte det så här:” It was a way for me 

to still feel that she was a part of me.” (Rossman et al., 2013, s. 5). Genom att ge sitt 

barn sin bröstmjölk upplevde många mammor att de kunde fortsätta att hjälpa sitt barn 

att växa. Detta var ett sätt för mammorna att kompensera för den för tidiga födseln 

(Niela-Vilén et al., 2015). Mammorna såg sin bröstmjölk som en unik biologisk 

bindning mellan sig själv och barnet, som startat i magen och sen blivit avbruten. 

Genom att ge sin bröstmjölk upplevde mammorna att de gav sitt barn omtanke och 

kände sig närmare sitt barn (Rossman et al., 2013). Den dagliga rutinen att pumpa ur 

sin mjölk gjorde att de fortsatte bevara bindningen till sitt barn.  

Pumpningen upplevdes av mammorna som en väg mot målet att amma. När de fick 

börja lägga sitt barn till bröstet blev mammorna mer motiverade att fortsätta pumpa. 

Även i Alves, Magano, Amorim, Nogueira och Silva (2016) upplevde cirka nio 

procent av mammorna (av totalt 120 mammor i studien) att en positiv faktor för 

upprätthållandet av bröstmjölksproduktionen var möjligheten att hålla sitt barn och 

känna närhet till det. Även den fysiska närheten upplevdes som en positiv faktor 

(Bujold, Feeley, Axelin & Cinquino, 2018), då mammorna kände en ökad närhet till 

sitt barn när de fick börja lägga barnet till bröstet. Den fysiska närheten gav en känsla 

av emotionell närhet. I studien av Flacking, Ewald och Starrin (2007) beskrevs hur 

amning i Sverige är en stark symbol för gott moderskap. Mammans erfarenheter av 

amning är ofta sammanvävt med anknytningen mellan mamma och barn. Positiva 

eller negativa upplevelser av amning fick mammorna att känna antingen stolthet och 

tilltro till sin bindning till barnet, eller skam och misstro (Flaking et al., 2007). 

Känslan av separation  

Pumpning var en påminnelse för mammorna av att vara separerade från sina barn 

fysiskt (Bujold et al., 2018). Fysisk separation var också kopplad till känslomässig 

separation, när de behövde lämna barnets sida för att pumpa. Känslor som sorg, 

ensamhet, frustration och längtan efter barnet kunde förekomma. I de ögonblicken 

kände sig mammorna omotiverade och såg pumpningen som en skyldighet (Bujold et 

al., 2018). Motstridiga känslor av att spendera tid med barnet och att pumpa skapade 

känslomässig stress vilket kunde bidra till en lägre bröstmjölksproduktion (Bower, 

Wright, Kavanagh, Burnette & Lewis, 2017). Känslor av skuld uppstod då en mamma 

måste pumpa istället för att hålla sitt barn, där hon föredragit att vara fysiskt nära sitt 
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barn (Bujold et al., 2018). Bröstpumpen kunde upplevas både som en länk och en kil 

till barnet. Där vikten utav att ge näring, konkurrerade med behovet av att knyta an till 

barnet (Hurst, Engebretson, & Mahoney, 2013). Pumpning var även en påminnelse 

för mammorna att vara separerade från sina barn då de inte kunde mata barnet vid 

bröstet (Bujold et al., 2018). Mammor förklarade att det var svårt att känna sig nära 

barnet när de förutom pumpningen skulle få ihop livet med andra krav de upplevde. 

De upplevde också en större separation ifrån sitt barn och mindre motivation kvällar 

och nätter, på grund utav utmattning (Bujold et al., 2018). Mammor som pumpade 

hemma upplevde vid fler pumpningstillfällen separation från sitt barn (Bujold et al., 

2018). 

Känslan av att använda en pump 

I studien av Hurst et al. (2013) beskrev en mamma som pumpade hemma att när hon 

vaknade fick hon sätta sig och pumpa, istället för att ta barnet till bröstet. Hon kunde 

inte ens se sitt barn, som befann sig på sjukhuset. Andra mammor upplevde pumpen 

som en konstant påminnelse att den representerade sin mekaniska bebis vilket gav 

upphov till känslor av oro. För mammor som hade tidigare erfarenhet av att amma var 

pumpprocessen särskilt svår. De kunde lättare jämföra erfarenheten av att amma med 

aktuell upplevelse, och kände att det inte var samma sak (Hurst et al., 2013). Mammor 

i studien av Bower et al. (2017) fann ibland att de vaknade upp på natten och 

upplevde det svårare att veta att de, i stället för att få amma sina barn, var tvungna att 

få ett intimt ögonblick med en maskin. I studien av Rossman et al. (2013) uttryckte 

mammor upplevelser av att pumpningen kändes nedsättande och pinsam, men att det 

behövde göras ändå. En mamma uttryckte “kind of embarrassing and demeaning 

almost. Ya know, ‘cause you feel like a cow hooked up to a machine.” (s. 363). 

Attityder till att pumpa påverkade mammors villighet att pumpa i studien av Sisk, 

Quandt, Parson & Tucker (2010). Då några fann den läckande bröstmjölken som 

motbjudande och pumpningen konstig och obekväm, då de upplevde att det inte var 

så som amning skulle kännas. Detta ledde till fördröjd pumpning eller att de slutade 

helt. Mammorna i Rossman et al. (2013) ogillande den fysiska handlingen att använda 

en bröstpump och den oangenäma livsstilen som krävdes för att upprätthålla en 

tillräcklig bröstmjölksvolym. Mammorna beskrev att den intimitet som amningen ger 

gick förlorad vid pumpning (Hurst et al., 2013) Pumpen kunde ses som en förlängning 

av kroppen. Att pumpa och sedan ge sin bröstmjölk till barnet kändes konstigt. Det 

skulle vara annorlunda om barnet låg direkt till bröstet. Att knyta 

pumpningsprocessen till sitt barn upplevde en mamma som känslor av att försöka 

älska sitt barn även om hon var ansluten till en maskin (Hurst et al., 2013). 

Det bästa för barnet 

Att tillhandahålla mjölk till barnet värdesattes högt av mammorna (Alves et al., 2016; 

Bower et al., 2017; Bujold et al., 2018; Rossman, Engstrom, Meier, Vonderheid, Norr 

& Hill, 2011; Rossman et al., 2013; Sisk et al., 2010). Det var en väg för mammorna 
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att hjälpa barnet att gå upp i vikt och växa (Alves et al.,2016; Periera Padovani, 

Duarte, Martinez & Martins Linhares, 2011; Rossman et al., 2011; Rossman et al., 

2013). Vissa mammor upplevde det som att det var det de kunde göra för att främja 

eller bibehålla barnets hälsa (Rossman et al., 2011; Rossman et al.,2013; Sisk et al., 

2010). För vissa mammor ledde ångest angående barnets hälsa till att de blev 

motiverade att pumpa regelbundet (Sisk et al., 2010). En del mammor såg det som att 

de upprätthöll barnets liv eller gav liv till barnet (Rossman et al.,2013), vilket också 

kunde leda till att mammor pressade sig själva i pumpningen (Bower et al., 2017). 

Mammor i studien av Bujold et al. (2018) kunde se bröstmjölksproduktionen som 

något de var skyldiga barnet. Mammor uttryckte även att bröstmjölken var en väg att 

öka barnets välbefinnande (Rossman et al., 2011). I studien av Alves et al. (2016) 

berättade mammor vilka de viktigaste faktorerna var som underlättade 

bröstmjölksproduktionen och 51,4 % av deltagarna nämnde mjölkens bidrag till 

barnets välbefinnande. Totalt ingick 120 mammor i studien.  

Mammor såg bröstmjölksproduktionen som positiv då den gjorde dem användbara 

och unika i barnets vård (Bower et al., 2017; Bujold et al., 2018). Mammor hänvisade 

även till kunskap om fördelarna med bröstmjölk till barnen som en bidragande orsak 

till att pumpa (Alves et al., 2016; Bujold et al., 2018). Mammor i studien av Rossman 

et al. (2013) hade hopp att mildra effekterna av komplikationer hos sitt barn eller 

minska risken för komplikationer associerade med barnets prematuritet genom att 

pumpa. Mammorna kände att de kunde göra något för sitt barn, och att kunna ge sitt 

barn bröstmjölk kändes givande och det viktigaste de kunde göra för sitt barn 

(Rossman et al., 2013). De kände bemyndigande och stolthet i att tillhandahålla 

mjölk, vilket ingen annan kunde göra för barnet (Rossman et al., 2011). Mammornas 

upplevelser indikerade också att det fanns ett inbyggt moderligt värde förknippat med 

att tillhandahålla mjölk till sitt barn (Rossman et al., 2013). Av de mammor som inte 

planerat att amma sitt barn innan förlossningen ändrade vissa sitt beslut då de såg 

barnet gå upp i vikt (Rossman et al., 2011). Även om de flesta mammor i studien av 

Bower et al. (2017) planerat att amma, så var det hos de som ursprungligen planerat 

att ge bröstmjölksersättning som dessa planer ändrades då barnet föddes prematurt.  

Stressande faktorer av pumpningen 

Att pumpa regelbundet 
För de mammor som förlösts med kejsarsnitt försvårades bröstmjölksurpumpningen 

av den extrema trötthet de upplevde under de första dagarna, vilket gjorde att det var 

svårt både att komma ihåg pumpinstruktioner och att orka pumpa regelbundet. Även 

känslorna som framkallades under barnets första levnadsdagar påverkade pumpningen 

negativt, såsom stress och oro för barnet, hälsa, jobb och ekonomi (Sisk et al., 2010). 

För de mammor som lyckades hitta sätt att integrera pumprutinerna med de dagliga 

rutinerna och sina egna personliga behov, hade en mer positiv attityd gentemot 

pumpning (Bujold et al., 2018). Vissa upplevde att pumprutinerna skapade en struktur 

i vardagen, under denna tid som kantades av kaos och ovisshet (Rossman et al., 
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2013). Andra mammor upplevde det svårt att hitta en livsstil, där de kunde pumpa 

tillräckligt ofta för att upprätthålla en adekvat mjölkproduktion (Rossman et al., 

2013). De behövde pumpa regelbundet, både dag och natt, under flera veckors tid, 

vilket var svårt och betungande (Niela-Vilén et al., 2015). En del mammor hade svårt 

att etablera en pumprutin, då de upplevde en saknad av privatliv (Sisk et al., 2010). I 

Alves et al. (2016) uppgav drygt åtta procent, av 120 mammor totalt, att de kände en 

brist på privatliv, vilket upplevdes som ett hinder i pumpningen. De blev ofta 

avbrutna av både personal, familj och vänner, vilket inverkade negativt i avseende att 

lära sig pumpa, slappna av under pumpningen och att pumpa frekvent (Sisk et al., 

2010). Många mammor upplevde också en konflikt mellan sina egna behov och 

förpliktelser gentemot pumpningen. Till exempel ville de vila eller äta, men kände att 

de först behövde pumpa. För vissa försenades pumpningen då mamman exempelvis 

ville vara hos barnet när läkarronden kom (Sisk et al., 2010). 

Mammorna i studien av Bower et al. (2017) upplevde till en början av vårdtiden att de 

frekventa pumpningar som krävdes för att upprätthålla mjölkproduktionen var 

uppnåeligt. Efter en tid blev det allt svårare, och många kände sig utmattade. En 

mamma i Hurst et al. (2013) beskrev hur hon ställt klockan på natten för att gå upp 

och pumpa, men missade det, vilket skapade stort stresspåslag hos henne. De 

mammor som pumpade i sitt hem hade lättare att glömma pumpningen, då de inte 

hade sitt barn där som väckte dem (Bower et al., 2017; Hurst et al., 2013).  

Upplevelse av att pumpning är tidskrävande 

Mammorna i studien av Bower et al. (2017) kämpade med att få tiden att räcka till för 

att pumpa. De upplevde att det var tidskrävande att etablera en mjölkproduktion och 

att kunna bibehålla den, vilket skapade stor stress och känsla av överväldigande. Att 

hitta tid för att pumpa upplevdes svårt. En mamma uttryckte det sådär: 

” Pumping is the pits. I’ll be honest- it is not fun. Three hours… it seems like a long 

time but it’s not, so there’s always the stress of, oh my god, it’s almost time” (Bower 

et al., 2017, s. 191). 

Mammorna i studien av Hurst et al. (2013) fanns tidsaspekten av pumpning som en 

källa till oro och frustration. Även om de väl kände till fördelarna för barnet att få sin 

mammas bröstmjölk, gav ändå pumpningsprocessen upphov till dessa känslor. I 

studien av Sisk et al. (2010) framkom att den tidskrävande pumpningen kändes som 

en last på deras axlar. Mammorna upplevde tiden som gick åt för att pumpa togs från 

deras familj, vänner och deras barn (Bower et al., 2017). I de fallen då mammorna 

pumpade men inte tänkte amma sitt barn, var det fler som uttryckte att de hade svårt 

att hitta tid till att pumpa (Sisk et al., 2010). 
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Att pumpa ut en tillräcklig mjölkmängd 

Många mammor kände press över den mängd bröstmjölk de kunde pumpa ur (Bower 

et al., 2017; Bujold et al., 2018; Niela-Vilén et al., 2015; Pereira Padovani et al., 

2011). I Alves et al. (2016) upplevde 35,7 %, av totalt 120 mammor, oro för sin 

otillräckliga mängd bröstmjölk. Flera av mammorna pressade sig själva att pumpa ur 

en tillräcklig mängd bröstmjölk för att försörja barnets dygnsbehov (Bower et al., 

2017), för att de upplevde att detta var ett sätt att delta i vården av sitt barn. De 

mammor som valde att inte lägga lika mycket tid på pumpningen, fick ofta en mindre 

mjölkmängd. Att inte kunna försörja sitt barn med bröstmjölk stressade dem. De 

mammor som inte lyckades med detta fick känslor av besvikelse, skam, nederlag och 

depressivitet (Bower et al., 2017). I Rossman et al. (2013) hade 43 %, av totalt 23 

mammor, det svårt att helt försörja sitt barn med bröstmjölk, men fortsatte ändå att 

pumpa då de hade tilltro till de goda egenskaperna bröstmjölken de fick ut hade. För 

andra ammor orsakade den emotionella aspekten av att pumpa stor stress (Bower et 

al., 2017; Padovani et al., 2011). En mamma beskrev att stressen av att pumpa blev 

för stor, och att hon hade svårt att få ut någon mjölk, vilket resulterade i att hon inte 

längre ville pumpa.   

Faktorer som underlättar pumpningen 

Känslan av stödjande personer i omgivningen 

Vikten av stöd var en viktig faktor för många mammor (Alves et al., 2016; Bujold et 

al., 2018; Rossman et al., 2011; Sisk et al., 2010). I studien av Alves et al. (2016) 

uppgav drygt fyra procent, av totalt 120 mammor, att ha stöd från sin partner var en 

positiv faktor för att fortsätta pumpa. Det var för mammorna motiverande att fortsätta 

pumpa då deras partner gav dem uppmuntran och stöd (Bujold et al., 2018). I studien 

av Sisk et al. (2010) berättade flera mammor att de till en början känt stort stöd från 

sin partner, men att papporna inte förstod vikten av att pumpa frekvent. De förstod 

inte heller hur fysiskt dränerande det var för mammorna att pumpa. Stöd var inte bara 

viktigt att ha från sin partner, utan även från familj, vänner, personal och kyrkan (Sisk 

et al., 2010). Igenkänning och beröm motiverade mamman att fortsätta pumpa. Även 

stöd i form av barnvakt, matlagning och städning var faktorer som mamman upplevde 

som stödjande i pumpningsprocessen. Vikten var stor av att ha en förstående och 

stödjande sjuksköterska som jobbade med barnet (Bujold et al., 2018). Mammor 

kände mindre skuld då de la tillbaka sin bebis i kuvösen, när sjuksköterskan 

uppmuntrade till att pumpa. Vissa önskade ha mer kommunikation med 

sjuksköterskan, för att minska på känslan av isolation och ha någon att ställa frågor 

till. 

Många mammor blev stöttade av att prata med andra kvinnor i samma situation 

(Bujold et al., 2018; Rossman et al., 2011). Av mammorna i Alves et al. (2016) 

uppgav drygt fyra procent (av 120 mammor) att en av faktorerna som påverkade 

pumpningen positivt var att få dela sina erfarenheter med andra föräldrar i samma 
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situation. I Rossman et al. (2011) fick mammorna höra stödpersoners erfarenheter. Av 

mammorna uppgav 62 % av 21 mammor, att det gav dem hopp att höra 

stödpersonernas berättelse om att deras barn hade överlevt. Detta gav dem styrka och 

motivation till att fortsätta pumpa. Tillsammans med stödpersonerna kunde 

mammorna diskutera frustrationen av att pumpa under lång tid och känslan att 

producera för lite mjölk. När mammorna tvivlade på att fortsätta pumpa, kunde 

stödpersonen återupprepa fördelarna med att ge barnet bröstmjölk, och hjälpa 

mamman att hitta hanteringsstrategier för att orka fortsätta.  

Informations inverkan på pumpning 

I flera av artiklarna togs vikten av information angående bröstmjölk och pumpning 

upp (Alves et al., 2016; Bower et al., 2017; Pereira Pedovani et al., 2011; Rossman et 

al., 2011). Mammor som fick information av personal angående bröstmjölkens 

fördelar för deras barn jämfört med att ge modersmjölksersättning, motiverades mer 

till att börja pumpa (Bower et al., 2017). I Alves et al. (2016) uppgav drygt sju 

procent (av 120 mammor) att kunskap om bröstmjölken var en stöttande faktor under 

pumpningsprocessen.  

I Rossman et al. (2011) arbetade stödpersoner med rådgivning och stöttning angående 

pumpning och amning. Dessa stödpersoner var själva mammor som hade ammat och 

önskade hjälpa andra mammor. De hade utbildning i amning, kulturella känsligheten 

och effektiva rådgivningstekniker.  Mammorna upplevde att de fick djupgående 

information av stödpersonerna angående vikten av att ge sitt barn bröstmjölk och 

vetenskapliga belägg för detta. De fick också god information om pumpning och 

rutiner för detta, tips för att öka mjölkmängden samt hjälp att börja lägga barnet till 

bröstet. Stödpersonerna gav även information om hela pumpningsprocessen. En 

mamma i studien uppgav att stödpersonerna verkligen ville få mammorna att förstå 

vad de gav sig in på, och att detta sporrade mamman att fortsätta pumpa för att kunna 

amma. Mammorna uppgav också att de fick fortsatt information om nyttan med deras 

bröstmjölk, vilket hjälpte många att ta beslutet att pumpa eller bli ännu mer 

övertygade om att fortsätta pumpa. En av mammorna i studien hade redan vid 

förlossningen bestämt sig för att inte pumpa och amma, men ändade sig när hon fick 

höra stödpersonens erfarenheter och kunskaper om bröstmjölk (Rossman et al., 2011). 

I Pereira Pedovani et al. (2011) framkom också vikten av att beskriva för mammorna 

hur pumpningsprocessen kan se ut. En mamma uttryckte sin känsla av att hon hade 

för lite mjölk. Hon blev hjälpt då läkaren förklarade att anledningen var att hennes 

barn inte hade börjat amma ännu, och att mängden inte alls var för liten. Mammorna 

upplevde att de fick olika information från olika sjuksköterskor, vilket gjorde dem 

förvirrade i pumpningsprocessen (Bujold et al., 2018). Av mammorna uppgav drygt 

åtta procent (av 120 mammor) att en anledning som försvårade pumpningen var 

inkonsekvent information från personalen (Alves et al., 2016). 
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Personalens bemötande av mammorna 

Under sjukhusvistelsen upplevde många mammor att sjuksköterskorna satte stor press 

på dem, när de dagligen pratade med mammorna om att deras mjölkmängd var 

tillräcklig för barnets behov eller inte (Niela-Vilén et al., 2015). Mammorna fick även 

dagligen frågor om de pumpade nattetid, vilket skapade ytterligare press. För de 

mammor som inte lyckades upprätthålla bröstmjölksproduktionen tills bebisen orkade 

börja amma, möttes ibland av frågor och kommentarer från sjuksköterskorna (Niela-

Vilén et al., 2015). Mammorna, som redan tagit det svåra beslutet att sluta pumpa och 

kände skuldkänslor för det, kände då ännu mer skuld. Deras behov av stödkamrater 

upplevdes då ännu större. Hur kulturen var på avdelningen påverkade mammorna i 

Flacking et al. (2007). Under vårdtiden på neonatalavdelningen fick mammorna höra 

från sjuksköterskorna att amning var det bästa för deras prematura barn. Att ge sitt 

barn bröstmjölk var det bästa valet med tanke på deras infektionskänslighet. Även 

personalens attityd hade inflytande på processen mot amning. I Niela-Vilén et al. 

(2015) framkom att sjuksköterskorna inte använde KMC för att underlätta vägen till 

amning. Ingen av mammorna hade blivit uppmuntrad till möjligheten att ha barnet vid 

bröstet under KMC. En mamma i Flacking et al. (2007) beskrev det som att 

amningsprocessen var väldigt resultatinriktad. ” You have to get a result! There’s no 

point in sitting there cuddling.” (Flacking et al., 2007, s 2411). 

Strategier för att hantera pumpningen 

Många mammor upplevde pumpningen som tråkig och tyckte inte om denna process 

(Hurst et al., 2013; Sisk et al., 2010). Sätten att hantera pumpningsprocessen varierade 

kraftigt mellan olika mammor. För vissa mammor underlättades pumpningen av att de 

tänkte på sitt barn under tiden (Bujold et al., 2018; Hurst et al., 2013), men för många 

behövdes distraktion för att orka fortsätta pumpa (Bujold et al., 2018; Hurst et al., 

2013; Sisk et al., 2010). De distraherade sig med att se på TV, läsa, spela TV-spel, 

lyssna på musik, äta och sova (Hurst et al., 2013; Sisk et al., 2010). För en mamma 

underlättades utdrivningen av mjölken då hon tänkte på pengar som föll från skyn 

(Hurst et al., 2013). Andra strategier som användes för att hantera 

pumpningsprocessen var upplägget av tidsåtgång och att bli bekväm med 

pumputrustning (Hurst et al., 2013). När och var pumpningen genomfördes påverkade 

också mammorna. Vissa föredrog att pumpa nära sitt barn, medan andra tyckte det var 

obekvämt och hellre ville vara ifred (Hurst et al., 2013; Sisk et al., 2010). Några såg 

pumpningen som chans för avskildhet, antingen från den stressfulla 

neonatalavdelningen eller från sitt hektiska liv (Sisk et al., 2010). Allt eftersom 

mammorna blev mer bekväma på neonatalavdelningen upplevde många att det var 

lättare att utarbeta hanteringsstrategier (Hurst et al., 2013). 

Mammorna i studien av Niela-Vilén et al. (2015) uttryckte också åsikter om KMC’s 

inverkan på pumpningen. Vissa upplevde att de dagliga stunderna med KMC var 

mycket viktiga, då de märke att deras bröstmjölk rann till lättare efteråt. Det var dock 

inte alla mammor som upplevde denna effekten. Vissa mammor blev motiverade att 



 

 17 

fortsätta pumpa då de märke att deras mjölkmängd ökade (Bujold et al., 2018). Andra 

fick övertyga sig själva om att stå fast vid motivationen om varför de borde pumpa 

och vad målet med pumpningen var. Några mammor i Hurst el al. (2013) motiverade 

sig till att pumpa genom att lockas av distraktionen de använde, till exempel att få 

fortsätta i boken de läste eller fortsätta på ett pussel. För vissa mammor blev 

utmaningarna med att pumpa överväldigande, speciellt då de inte hittade effektiva 

hanteringsstrategier (Bujold et al., 2018). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien är skriven som en integrativ litteraturstudie enligt de fem stegen av 

Whittmore och Knafl (2005). Både kvalitativa, kvantitativa och studier med mixad 

metod har använts i denna studie, vilket medfört att mammors upplevelser av att 

upprätthålla bröstmjölksproduktionen kan ses från olika synvinklar. I föreliggande 

studie ingår inga teoretiska artiklar. Trovärdighet i en studie kan påvisas genom att en 

tydlig beskrivning av studiens genomförande framgår (Henricsson, 2017). I 

föreliggande studie har metoden följts och beskrivits stegvis enligt Whittmore och 

Knafl (2005) för att undvika systematiska fel under arbetsprocessen och därmed anses 

resultatet vara trovärdigt. Genom följsamheten av den integrativa litteraturstudiens 

steg, bör den förförståelse som författarna har, minskat risken för ett missriktat 

resultat genom att vara objektiva och resultatet anses därför vara trovärdigt. 

Förförståelsen har även medvetandegjorts, vilket ses öka pålitlighet och 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Ämnet för litteraturstudien var från början att 

skriva om mammors upplevelser av att upprätthålla bröstmjölksproduktionen till 

extremt för tidigt födda barn under tiden på neonatalavdelningen. Detta fick ändras till 

barn födda före graviditetsvecka 35, då det inte fanns tillräckligt underlag för detta 

vid litteratursökningarna.  

Formulering av ett klart och tydligt avgränsat syfte har bidragit med tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier. Även sökorden till litteratursökningarna 

utformades utifrån syftet, vilket har underlättat processen i litteraturstudiens olika steg 

(Whittemore & Knafl, 2005). Litteraturöversikter ingick som ett exklusionskriterium, 

vilka dock inte uteslöts i sökningarna då deras referenslistor har gåtts igenom 

manuellt för att finna ytterligare artiklar. 

Litteratursökningarna utfördes i flera databaser. Att söka i flera databaser med 

omvårdnadsfokus stärker arbetets validitet och trovärdighet, då det ökar chansen att 

finna relevanta artiklar (Henricson, 2017; Whittemore & Knafl, 2005). 

Litteratursökningen genomfördes med endast ämnesord i de olika databaserna, vilket 

ger en mer systematisk sökning som fångar upp relevanta studier även då olika 
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terminologi använts (Polit & Beck, 2013). Att använda ämnesord anses öka studiens 

validitet (Henricson, 2017). Sökningen ska vidare utföras med relevanta sökord enligt 

Henricsson (2017), vilket genomfördes genom att plocka ut relevanta ord från syftet 

och därefter titta på dessa i de olika databasernas ämnesordregister. En utomstående 

granskare har använts i litteratursökningarna i form utav en bibliotekarie, för 

diskussion angående sökningarna som utförts och valet av ämnesorden. Detta kan ses 

öka validiteten i studien. Detta resulterade i att de sökord som plockats ut utifrån 

syftet bekräftades vara relevanta. Ämnesorden i de olika databaserna utgick ifrån 

”Mother” för att begränsa sökningen till att vara utifrån deras upplevelse. För att 

innefatta ord som hade med bröstmjölksproduktion användes ”Breastfeeding”. Ordet 

”Premature” användes för att få barn som ligger på en neonatalavdelning, då barn 

som är prematurt födda är inneliggande på en neonatalavdelning. För att bredda 

sökningen i databasen PsycINFO användes ordet ”Neonatal intensive care”, då 

ämnesordet för ”premature” var ”premature birth”, vilket författarna ansåg vara 

begränsande. Diskussion fördes om att föra in ord som ”experience”, i sökningarna 

men författarna avstod från detta, då det inte bedömdes tillföra något och kunde göra 

sökningarna mer begränsade. Därför bestämdes det att gå igenom ett större antal 

artiklar istället för att ej missa några relevanta artiklar. Ämnesordsregistret gicks 

igenom i de olika databaserna, då de är uppbyggda på olika sätt. Detta medförde att i 

databasen CINAHL explode (+) användes ämnesordet ”Breasfeeding+” för att utöka 

ämnesträdet. Ämnesordet ”Milk, human” som enskilt ämnesord lades inte till i 

databasen PubMed, då det vid en provsökning endast genererade artiklar om mjölkens 

sammansättning. I databasen PsycINFO beslöt författarna att endast söka på ”Breast 

feeding”, då ämnesordet ”Lactation” inte skulle medföra något enligt bibliotekarien.  

Sökningarna genomfördes genom avgränsningen peer reviewed i de olika 

databaserna, vilket stärker trovärdigheten då studierna är bedömda som vetenskapliga 

(Henricson, 2017). 

Efter litteratursökningen kvalitetsgranskades de utplockade artiklarna som var tänkta 

att ingå i resultatet. Detta för att säkerställa att de har en god vetenskaplig kvalitet. 

Studierna bedöms då objektivt, och dess styrkor och svagheter framkommer (Polit & 

Beck, 2013). Artiklarna som kvalitetsgranskades delades upp och granskades var för 

sig, vilket kan vara en svaghet och sänka reliabiliteten (Henricsson, 2017). Detta 

gjordes då det var tidskrävande och för att hålla tidsplanen. Däremot gick varje 

studies bedömning igenom gemensamt och diskuterades för att säkerställa de olika 

bedömningarna. Då kvaliteten på artiklarna ansågs som hög i åtta stycken och 

medelhög i två stycken, anser författarna att tillförlitligheten i litteraturstudien är hög 

(Henricsson, 2017). I kvalitetsgranskningens genomförande kan det finnas en risk att 

bedömningarna påverkats utav båda författarnas begränsade metodologiska kunskaper 

och även feltolkning utav engelska data, då båda författarna har svenska som 

modersmål (Kjellström, 2017). Poängsättningen av artiklarna har även tenderat att gå 

mot det höga hållet då det efter diskussion mellan författarna framkommit att man valt 

att sätta högre poäng för att inte sänka en artikel på grund utav låg metodologisk 
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kunskap. Externa granskare har dock tagits in vid uppenbara områden där kunskap har 

fattats. Kvalitetsgranskning och artikelöversikten gjordes för att stärka studiens 

trovärdighet. 

Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att båda författarna först enskilt utförde 

analysen och därefter jämfördes analyserna. En slutgiltig analys utformades 

gemensamt utifrån dessa. Under den gemensamma analysen diskuterades om olika 

tolkningar av innehållet i de meningsbärande enheterna, och även de kategorier och 

subkategorier som växte fram. Vid analysen diskuterades återigen förförståelsen för 

att kunna förhålla sig objektiv till det framkomna resultatet.enligt Henricsson (2017) 

styrker det trovärdigheten att först ha utfört analysen enskilt och därefter gemensamt. 

Kategorier och subkategorier har bearbetats om efter utomstående granskare för att de 

ska svara mot syftet, vilket också ses stärka trovärdigheten (Henricsson, 2017). 

För att främja överförbarhet av en studies resultat enligt Polit och Beck, (2013) är en 

grundlig beskrivning av forskningssammanhanget utfört av urval, deltagare, 

datainsamling och analys, så att andra kan göra slutsatser om kontextuella likheter. 

Flera olika nationer är presenterade i studien med övervägande fem stycken från 

USA. De övriga var från Canada, Sverige, Finland, Portugal och Brasilien. Två av 

artiklarna är gjorda i Norden vilket kan ses som en styrka, då resultatet är överförbart 

då sjukvårdsystemet är upplagt på liknande sätt. Skillnader i sjukvårdsystemen i 

övriga länder kan skilja sig ifrån Sverige, då det kommer till tillämpbarheten i svensk 

sjukvård. Däremot anser båda författarna att upplevelser utav upprätthållandet av 

bröstmjölksproduktionen hos mammor under vårdtiden på neonatalavdelningen har 

stora likheter globalt och därför är överförbart till svenska förhållanden. Detta kan 

också ses som överförbart, då studier från olika länder visar att mammor upplevt och 

uttryckt samma saker. Alla artiklar som ingår i studien har blivit godkända av en etisk 

kommitté (Polit & Beck, 2013).    

Resultatdiskussion 

Prematur födsel utgör tillsammans med psykologisk stress och brist på socialt stöd, en 

riskfaktor för att störa utveckling av en adekvat anknytning mellan mamma och barn 

(Pisoni, Garofoli, Baiardini, Tzialla & Stronati, 2014). Vilken sorts anknytning 

mamman skapar till sitt barn, är beroende av vilka erfarenheter mamman själv har 

från sin barndom (Scharfe, 2012). Mammorna i studien av Rossman et al. (2013) 

kände under graviditeten en anknytning till sitt barn. Efter förlossningen upplevde de 

att ge sitt barn sin bröstmjölk, var ett sätt att återskapa denna anknytning. Mammorna 

såg sin bröstmjölk som en unik biologisk bindning mellan sig själv och barnet. 

Bindningen hade startat i magen och sen blivit avbruten. Genom att ge sin bröstmjölk 

upplevde mammorna att de gav sitt barn omtanke och kände sig närmare sitt barn 

(Rossman et al., 2013).  
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Det är mycket viktigt att stödja anknytningen och minska mammans stress (Pisoni et 

al., 2014). Orem (Marriner-Tomey & Alligood, 2006) menar att sjuksköterskan bör 

känna till patientens tidigare erfarenheter, pågående livssituation och förmåga till 

egenvård, för att utifrån detta kunna ge stöd. Genom en ständig dialog måste 

sjuksköterskan fånga upp mammornas tidigare erfarenheter, förväntningar inför 

pumpandet och förmåga att klara situationen. Då kan sjuksköterskan lättare se om 

mamman har tillräckliga strategier för att klara av situationen. Bandura (1997) menar 

att det är mammans egna tro på sin egna förmåga som har betydelse för hur utgången 

blir i den stressfulla situationen. I studien av Bujold et al. (2018) framkom att vissa 

mammor själva kunde hitta strategier för att underlätta stressande faktorer, medan 

andra behövde stöd från personal och anhöriga. Orem (Marriner-Tomey & Alligood, 

2006) menar att sjuksköterskan bör ta hänsyn till patientens livssituation och utifrån 

denna utforma vården. Det styrks även av Hedberg Nyqvist et al. (2012), som menar 

att vården ska grundas på barnet och dess familjs behov, som ständigt ändras. Vikten 

av att ha stöd från sin partner framkom även i resultatet (Alves et al., 2016; Bujold et 

al., 2018 & Sisk et al., 2010).  I studien av Ionio et al. (2016) framkom att pappor ofta 

hade en stöttande roll efter att barnet fötts prematurt. I studien av Sisk et al. (2010) 

upplevde mammorna att papporna inte förstod hur fysiskt dränerande det var att 

pumpa dygnet runt. Som sjuksköterska är det viktigt att ge all information till båda 

föräldrarna, vilket inte bara motiverar mamman att pumpa, utan även ökar partnerns 

förståelse för mammans situation.  

 

Det framkom i flera av de olika resultatområdena att personalen inverkade på 

mammornas upplevelse av bröstmjölksurpumpning (Alves et al., 2016; Bowe et al., 

2017; Bujold et al., 2018; Flacking et al., 2007; Niela-Vilén et al., 2015; Pereira 

Padovani et al., 2011; Rossman et al., 2011; Sisk et al., 2010). Detta gällde både 

vilken information de gav, hur de stöttade mammorna och vilken attityd de hade mot 

mammorna. Mammorna blev motiverade att pumpa när de fick information om vilka 

nytta deras bröstmjölk gjorde för deras barn (Alves et al., 2016; Bujold et al., 2018). 

Detta gällde inte bara de som planerade att amma, utan även de som inte tänkt amma 

(Bower et al, 2017). De motiverades av känslan av att det bara var de själva som 

kunde ge barnet detta (Rossman et al., 2013). Detta styrks av Hedberg Nyqvist och 

Kylberg (2008), som skriver att information till mamman angående fördelarna för 

barnet att få sin mammas bröstmjölk kan motivera mammor att pumpa.  

Det framkom att det var mycket viktigt för mammorna att få information om hela 

pumpningsprocessen, från start till det slutgiltiga målet. Detta motiverade fler 

mammor att fortsätta pumpa (Pereira Pedoani et al., 2011; Rossman et al., 2011). 

Hedberg Nyqvist et al. (2012) skriver om vikten av att informera om 

bröstmjölksproduktionens olika faser och hur övergången från sondmatning till 

amning går till. I resultatet framkom att just inkonsekvent information försvårade 

pumpningsprocessen (Bujold et al., 2018 & Alves et al., 2016). Att ge inadekvat 

information och inkonsekvent information menar Hedberg Nyqvist et al. (2012) kan 

göra det svårare för mammor att starta och bevara sin bröstmjölkproduktion. Vården 

av barnet ska baseras på riktlinjer och föräldrarna ska stöttas genom individuell 
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rådgivning och skriftlig information. Ericsson (2016) skriver att det i Sverige råder 

brist på sjuksköterskor på neonatalavdelningar, vilket kan leda till både tidsbrist och 

mindre kunskap om amning. Detta kan påverka stödet mammorna får av 

sjuksköterskorna. Vikten av att ha en stödjande sjuksköterska var stor för mammorna 

(Bujold et al., 2018). De uppskattade att få stöd angående allt som stressade dem, till 

exempel mjölkmängd, och råd om hur de kunde öka denna (Rossman et al., 2011). 

Att få en förklaring till varför mjölkmängden var liten kunde också vara stöttande för 

mamman (Pereira Pedovani et al., 2011). Bandura (1997) menar att i stressfulla 

situation med fysisk prestation, tolkas ofta de kroppsliga reaktioner in. Mammorna 

kan då bedöma sin egen prestation av att pumpa ur bröstmjölk som till exempel 

tecken på svaghet om hon bara får ur en mindre mängd mjölk. I resultatet framkom 

också, att personalen inte alltid var stöttande, utan istället gav kommentarer och 

ställde frågor som gav mammorna skuldkänslor (Niela-Vilén, 2014). Mammorna i en 

studie av Hedberg Nyqvist & Kylberg (2008) menade att sjuksköterskorna inverkade 

negativt genom att ge indirekta meddelande till mamman att hon inte lyckades med 

amningen. Forskning visar att professionellt stöd utan värdering är viktigt i processen 

mot amningen, och att mammorna är beroende av råd och stöd från personalen 

(Ericsson, 2016). Detta styrks även av Hedberg Nyqvist et al. (2012), som skriver att 

information om bröstmjölkens fördelar, bröstmjölksproduktion och amningsstöd bör 

vara professionell och evidensbaserad. 

 

En annan form av stöd som mammorna i studien av Rossman et al. (2011) 

uppskattade var stödpersoner. Att höra om deras barns historier stärkte mammorna att 

fortsätta pumpa och tron på att de själva skulle klara av det. Bandura (1997) menar att 

genom att iaktta någon som tidigare genomfört samma uppgift som du själv ska göra, 

kan öka tron på den egna förmågan att nå det uppsatta målet. Scharfe (2012) beskriver 

i sin studie om mammors benägenhet att ta sig igenom amningsproblem. De mammor 

som själva hade en trygg anknytning drabbades av problem lika ofta som de med 

otrygg anknytning. Skillnaden var att de med trygg anknytning i större utstäckning 

sökte hjälp och stöd, och kunde bättre informera sina anhöriga om hur de ville bli 

stöttade. Sannolikheten att denna grupp skulle fortsätta amma var större än i gruppen 

med mammor med otrygg anknytning (Scharfe, 2012). 

 

 

Konklusion och implikation 

Studien visar att många mammor motiverades att starta upp en bröstmjölksproduktion 

när de fick reda på vilken nytta deras bröstmjölk gjorde för barnet. 

Pumpningsprocessen var dock inte enkel att klara av, då de hade svårt att hitta 

fungerande strategier för att få in bröstpumpningen i en fungerande vardag och kunna 

upprätthålla bröstmjölksproduktionen. Motstridiga känslor uppkom också, när 

mammorna ville vara nära sitt barn, men tvingades lämna barnet för att bröstpumpa. 
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Att få stöd av närstående och personal var av stor betydelse för att mammorna skulle 

klara av att upprätthålla bröstmjölksproduktionen. Litteraturstudiens resultat kan ge 

personal på neonatalavdelningar en ökad förståelse för mammornas situation. Den kan 

ge dem förståelse både om faktorer som stressar mammorna och vad som kan stötta 

dem. Litteraturstudien kan även ge en viss eftertanke angående personalattityder.  

Något som även framkom i studien var att mammorna fick olika information av olika 

sjuksköterskor, vilket upplevdes försvåra urpumpningen av bröstmjölk. Tydligare 

evidensbaserade riktlinjer behövs för att barnsjuksköterskorna ska kunna ge likartad 

information till mammorna, vilket kan stötta mammorna att upprätthålla sin 

bröstmjölksproduktion. 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1  

Referens Alves, E., Magano, R., Amorim, M., Nogueira, C., & Silva, S. (2016). Factors Influencing Parent 

Reports of Facilitators and Barriers to Human Milk Supply in Neonatal Intensive Care Units. 

Journal of Human Lactation, 32(4), 695-703. doi:10.1177/0890334416664071 

Land  

Databas 

Portugal 

PubMed 

Syfte Studien syftade till att bedöma föräldrarnas uppfattningar om faktorer som hjälper eller hindrar 

mjölkförsörjningen till det mycket för tidigt födda barnet på NICU, enligt sociodemografiska, 

reproduktiva och obstetriska egenskaper. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod.                                                                                                              

Observations – och tvärsnittsstudie (kohort). 

Urval 120 mammor och 91 pappor till mycket för tidigt födda barn inneliggande på nivå 3 NICU 

belägna i Northern Health Region i Portugal (sju stycken), mellan juli 2013 och juni 2014. Endast 

föräldrar utan allvarlig sjukdom och föräldrar som var närvarande under sjukhusvistelsen ingick i 

studien. De blev under denna tid inbjudna att delta i studien. 

Datainsamling Strukturerade enkäter lämnades ut till mammorna och papporna separat, 15–22 dagar efter 

förlossningen. Sociodemografiska data samlades in, tidigare graviditeter och om graviditeten var 

en provrörsbefruktning. Upplevelsen av faktorer som hindrade eller stöttade mjölkproduktionen på 

NICU samlades in genom förälderns utsaga. I barnets journal samlades data om vikt, 

graviditetskomplikationer, födelsevikt, gestationsvecka, infektioner, flerbördsgraviditet. 

Dataanalys Statistiska analyser utfördes genom dataprogrammet Stata 11.0. Antalet föräldrar som nämnde 

varje faktor som hindrade eller hjälpte bröstmjölksproduktionen på NICU har presenterats enligt 

sociodemografiska, reproduktiva och obstetriska egenskaper. 

Odds ratio med 95 procent konfidensintervall uppskattades med binära logistiska 

regressionsmodeller, för att bedöma associationen mellan deltagarnas egenskaper och varje faktor 

som hjälper eller hindrar mjölkförsörjningen. Modellerna justerades för potentiell 

sociodemografisk (kön, ålder och utbildningsnivå), reproduktiv (graviditet) och obstetriska 

(extremt låga födelsevårdsbarn) förväxlingsfaktor. 

Bortfall Av 126 familjer som passade in i studien ville 122 delta. 120 mammor och 91 pappor. Under 

datainsamlingen var 2 mammor frånvarande på grund av medicinska orsaker. 31 pappor var 

frånvarande på grund utav professionella åtagande eller flytt. En stycken exkluderades då data 

angående faktorer som hjälper eller hindrar bröstmjölksproduktionen fattades. 120 deltagare ingår. 

Slutsats Faktorer som hjälper eller hindrar mjölkproduktionen på NICU uttrycker sig i breda 

sociokulturella normer och föräldraskap. Föräldrarnas upplevelse av fördelarna med att de är 

huvudvårdgivare till sitt barn, kvinnans oförmåga att producera tillräckligt mängd mjölk eller hög 

kvalitet av mjölk är huvudbarriärer. Till befintlig forskning angående metoder för att stödja 

mjölkmatning av spädbarn på NICU visar denna studie vikten av att överväga förälderns kön och 

utbildning, samt barnets födelsevikt. Den ökar även faderns förståelse av mammans erfarenheter 

av faktorer som hjälper eller hindrar moderns förmåga att möta hennes barns mjölkbehov under 

sjukhusets gång. Studien kan också bidra till att utveckla utbildningsåtgärder avseende 

urpumpning av bröstmjölk. Strategier och utmaningar är riktade till föräldrar med lägre 

utbildningsnivå och syftar till att förbättra förtroendet för mammans mjölkförsörjning bland 

föräldrar till extremt låga födelsevårdsbarn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 50 av totalt 54 poäng/Hög kvalitet 
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Artikel 2 

Referens Bower, K., Wright, C., Kavanagh, K., Burnette, T., & Lewis, D. (2017). “I Had One Job and That 

Was To Make Milk”. Journal of Human Lactation, 33(1), 188-194. 

doi:10.1177/0890334416679382 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Denna studie syftar till att beskriva mammors erfarenheter av bröstmjölksproduktion till sitt barn, 

med mycket låg födelsevikt, på en nivå tre NICU.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk ansats. Intervjuer. 

Urval 17 mammor till prematura barn födda med mycket låg födelsevikt. Mammor till nyfödda barn från 

en nivå tre NICU i sydöstra USA blev inbjudna att delta om de var över 18 år, engelskspråkiga, då 

bröstmjölksgivandet till barnet ej var kontraindicerat med sjukdom hos mamman, då mamman ej 

använda sig utav droger, föräldern skulle ha vårdnaden av barnet efter utskrivning, att 

bröstmjölksproduktionen hade påbörjats och att barnet skulle ha en födelsevikt på 1500 gram eller 

mindre. En neonatolog screenade efter dessa barn och en sjuksköterska tillfrågade mamman om de 

ville delta. Rekryteringen genomfördes från juni 2014 till februari 2015. De prematura barnen var 

födda i graviditetsvecka 26–30.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes i ett privat rum på avdelningen eller via telefon. Intervjuerna spelades in 

under tiden barnen var inskrivna på sjukhuset. 

Dataanalys Intervjun transkriberades och transkriptet analyserades med hjälp av Colaizzi sjustegsprotokoll. 

Teman identifierades för att illustrera de upplevda erfarenheterna hos mödrarna. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Denna studie ger insikt i den komplexa erfarenheten som mammor i sydöstra USA genomgår när 

de ska förse det mycket för lätta födda barnet med bröstmjölk. Mammorna gör personliga 

uppoffringar för att kunna ge sitt barn en god vård. Trycket de lägger på sig själva för att 

tillgodose barnets kostbehov kan överväldiga dem. Viktigt att stärka mammorna i att den mängd 

mammor producerar är viktig oavsett hur stora mängderna är. Och att trycket ej ska ligga på dem 

att de ska försörja barnet helt med egen bröstmjölk. Detta är extra viktigt hos de mödrar som har 

svårigheter att upprätthålla och behålla sin mjölkförsörjning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

46 av totalt 51 poäng/Hög kvalitet 
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Artikel 3        

Referens Bujold, M., Feeley, N., Axelin, A. & Cinquino, C. (2018). Expressing Human Milk in the NICU: 

Coping Mechanisms and Challenges Shape the Complex Experience of Closeness and Separation. 

Advances In Neonatal Care: Official Journal Of The National Association Of Neonatal Nurses, 18 

(1), 38-48. 

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Att undersöka om mammor fick en känsla av närhet eller separation då de pumpade ur mjölk till 

sina prematura barn och vilka faktorer som gav dessa uppfattningar.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv design. Tematisk innehållsanalys. 

Urval 15 mammor till barn födda i graviditetsvecka 23–32. 

Datainsamling Med en applikation i en smartphone pratade mammorna in sina känslor vid 

utpumpningstillfällena.  

Dataanalys En tematisk innehållsanalys. Ljudfilerna transkriberades. Texterna lästes sen av författarna flera 

gånger. Dataanalysprogrammet NVivo användes som hjälpmedel. Resultaten delades in i 

huvudkategorierna ”närhet” och ”separation”. Subkategorier arbetades sen fram. För att öka 

trovärdigheten diskuterades resultaten i en stödgrupp varje vecka, och få in fler perspektiv i 

studien.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Det som påverkade både känslor av närhet och separation var uppfattningen om utmaning med 

pumpandet, sättet att hantera utmaningarna och miljön. Slutsatsen är att sjuksköterskor måste vara 

medvetna om utmaningarna med att pumpa. De kan hjälpa mammor att hitta sätt att känns sig nära 

sina barn, hitta rutiner för att få in pumpningen i det dagliga livet och hitta stöd från omgivningen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

46 av totalt 51 poäng/Hög kvalitet 



Bilaga C 

 

Artikel 4 

 

Referens Flacking, R., Ewald, U., & Starrin, B. (2007). 'I wanted to do a good job': Experiences of 

'becoming a mother' and breastfeeding in mothers of very preterm infants after discharge from a 

neonatal unit. Social Science & Medicine, 64(12), 2405-2416. 

doi:10.1016/j.socscimed.2007.03.008 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att ta reda på hur mödrar till mycket för tidigt födda barn upplevde 

processen att bli mamma och amningen efter utskrivningen från neonatalavdelningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory. Intervjuer. 

Urval Tjugofem mödrar, vars mycket förtidigt födda barn, födda på någon av sju neonatalavdelningar i 

Sverige. Tre stycken universitetssjukhus och fyra länssjukhus. Mammorna skulle tala svenska, inte 

ha några inga livshotande sjukdomar eller psykisk ohälsa, och barnen skulle vara födda före 

graviditetsvecka 32. Mammorna skulle ha använt bröstpump eller ammat barnet under tiden på 

neonatalavdelningen.  

Datainsamling Mammorna blev intervjuade en gång, 1–12 månader efter utskrivning i hemmet. Intervjuerna 

spelades in. En intervjuguide användes. Intervjuns inledande frågor bestod av om hur de hade 

upplevt amningen och hur de upplevt föräldrarollen fram till tillfället för intervjun. Därefter 

ställdes frågor om mammors upplevda oro, deras identifierade hinder och upplevda resurser, de 

strategier som används och konsekvenserna av dessa erfarenheter.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med inspiration av grounded theory. Öppen kodning användes, som 

involverade undersökande ord, fraser och stycken i transkriptionerna. Alla data kodades till så 

många kategorier och egenskaper som möjligt, vilka sedan jämfördes. Processen flyttades fram 

och tillbaka mellan data och framväxande mönster. Dessa växlingar mellan data och framväxande 

mönster menade också att den öppna kodningen gradvis 

ersattes av selektiv kodning. Idéer bildade under denna process och skrevs ner som memorandum, 

"korta historier" och "kartor", som ett sätt att förstå hur kategorier / indikatorer var länkade eller 

separerade från varandra.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Mammors känslor pendlade från att känna sig känslomässigt utmattade till lättade, från att känt sig 

osäkra och till stärkta i anknytning till sitt barn, och även att betrakta amningen som att vara 

ömsesidig till icke ömsesidig. Även obearbetad sorg, upplevelser av skam och den neonatala 

institutionen var tre centrala begrepp som föräldrarna upplevde som hinder för ett säkert och 

ömsesidigt förhållande.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

33 av totalt 51 poäng/Medelhög kvalitet 



Bilaga C 

 

Artikel 5 

Referens Hurst, N., Engebretson, J., & Mahoney, J. S. (2013). Providing mother's own milk in the context 

of the NICU: a paradoxical experience. Journal Of Human Lactation: Official Journal Of 

International Lactation Consultant Association, 29(3), 366-373. doi:10.1177/0890334413485640 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att bättre förstå mammor till mycket förtidigt födda barns upplevelser av dagliga 

pumprutiner under NICU-vistelsen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Etnografisk studie. Narrativa anteckningar/berättelser. 

Tematisk analys. 

Urval 14 mammor som pumpade bröstmjölk till sina barn på en nivå två NICU avdelning och en 

avdelning med specialistvård i sydöstra Texas.  

 

Ändamålsenlig provtagning användes i studien för att registrera kvinnor med olika åldrar, 

omföderskor, etniska bakgrunder, tidigare erfarenheter av amning och amningsavsikter.  
 

Datainsamling Inspelade individuella intervjuer genomfördes vid 2 olika tidpunkter: inom 2 veckor efter 

förlossningen, när mammorna bara pumpade, och 4 till 6 veckor när amning hade kommit igång. 

Intervjun utfördes i ett privat pumpningsrum på avdelningen. En intervjuguide användes och 

fokuserade på mammors upplevelser av förlossningen, bröstmjölksproduktion och amning. 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och transkriberades och lades in i ett kvalitativt dataprogram. 

(Atlas.ti 5.0, 2004, Berlin, Germany) för att hantera data. Tematisk analys, tillsammans med 

observationsfältnoteringar, användes i en iterativ process för datareduktion, datadisplay, slutsatser 

och verifieringar.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Paradoxala fynd att mammors upplevelser av bröstmjölkspumpning kan vara både upplevelsen av 

separation och anknytning till det mycket för tidigt födda barnet. Komplexiteten i tankar, 

handlingar och beteenden i mammors berättelser ger en vägledning till framtida skötsel och 

amningsåtgärder. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

34 av totalt 51 poäng/Medelhög kvalitet 



Bilaga C 

 

Artikel 6 

Referens Niela-Vilén, H., Axelin, A., Melender, H-L. &
, 
Salanterä, S. (2015). Aiming to be a breastfeeding 

mother in a neonatal intensive care unit and at home: a thematic analysis of peer-support group 

discussion in social media. Maternal & child nutrition, 11 (4), 712-726. 

Land  

Databas 

Finland 

PubMed 

Syfte Att beskriva uppfattningarna som mammor till prematura barn hade om amning baserat på 

inläggen i en stödgrupp på Facebook.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Induktiv tematisk analys. 

Urval 30 mammor till barn födda före graviditetsvecka 35. 

Datainsamling 305 inlägg i stödgruppen på Facebook. 221 var skrivna av mammor, 36 från stödpersonerna och 

48 från barnmorskan. 

Dataanalys Induktiv tematisk analys användes. En av författarna gjorde en induktiv kodning av data och 

initierade de olika teman. En annan författare kodade sen detta. Genom diskussioner kom sen båda 

författarna fram till underliggande mönster, som delades in i subteman.  

Bortfall Av de 30 mammor som ingick i gruppen var det 22 stycken som skrev inlägg, det vill säga ett 

bortfall på åtta personer.  

Slutsats Mammorna uppgav att de stödet de fick varierade utefter vilken sjuksköterska de hade.  Studien 

visar att mer uppmärksamhet borde läggas på amningsrådgivning, både på 

intensivvårdsavdelningen och hemma. Även personalattityder bör uppmärksammas i högre 

utsträckning. Studien visar även att stödgrupper via sociala medier kan vara ett bra komplement 

för att stödja och uppmuntra mammor på en neonatalavdelning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

44 av totalt 51 poäng / Hög kvalitet 



Bilaga C 

 

Artikel 7 

 

Referens Pereira Padovani, F. H., Duarte, G., Martinez, F. E., & Martins Linhares, M. B. (2011). 

Perceptions of breastfeeding in mothers of babies born preterm in comparison to mothers of full-

term babies. The Spanish Journal of Psychology, 14(2), 884-898. 

doi:10.5209/rev_SJOP.2011.v14.n2.35 

Land  

Databas 

Brasilien 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att a) beskriva verbaliseringar om amning hos mödrarnas till prematurt 

födda barn och fullgångna födda barn; b) undersöka sambandet mellan teman och moderns ångest, 

depression indikatorer, socio-demografiska egenskaper och barns neonatala egenskaper.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod, kvantitativ/tvärsnittsstudie. 

Intervjuer, deskriptiv analys. 

Urval 50 mammor till prematurt födda barn och 25 mammor till fullgångna barn, indelade i två grupper. 

Prematura barn födda före vecka 37 med födelsevikt under 1500g var en grupp. Andra gruppen 

innehåll fullgångna barn med vikt över 2500 g. Prematurmammorna valdes ut genom 

inklusionskriterier, 167 födda från april 2001 till maj 2002 och inlagda på Neonatal avdelningar i 

São Paulo. De prematura barnen var födda i vecka 29–33. Mammorna till fullgångna barn 

samlades in under perioden april 2002 till oktober 2004 på Airport Complex Maternity Ward. Alla 

mammor var med i både den kvalitativa delen och den kvantitativa delen av studien. 

Datainsamling Strukturerad klinisk intervju enligt Structured Clinical Interview for DSM III – R - 

SCID/Non-patient användes för att identifiera och utesluta mödrar med psykisk ohälsa. En 

utvärdering av känslomässiga indikatorer gjordes i båda grupperna individuellt, genom intervjuer 

för ångest, depression med psykometriska skalor (STAI och BDI) State-Trait Anxiety Inventory 

and Beck Depression Inventory. Intervjun fokuserade på amningsfrågor. I den prematura gruppen 

genomfördes intervjun två gånger under sjukhusvistelsen. I den fullgångna gruppen utfördes 

intervjun mellan den tionde och femtonde dagen efter förlossningen. Barnens medicinska 

journaler användes, särskilt i den prematurgruppen för att samla in data om kön och hälsotillstånd. 

Dataanalys Analys av socio-demografiska data, ångest och depression utfördes där de två grupperna 

jämfördes. Mann-Whitneytestet användes för två oberoende test för de kontinuerliga numeriska 

variablerna. Chi-Squaredtestet och Fisher Exact Test for de kategoriska variablerna. Innehållet 

analyserades med hjälp av Biasoli-Alves (1998). Kategorier och underkategorier skapades. 

Pålitlighetsindex etablerades mellan utvärderare. En kvantitativ och deskriptiv analys utfördes. 

Slutligen genomfördes ett Spearman korrelationstest för varje grupp av deltagare mellan 

kategorierna av verbalt uttryckt innehåll och följande variabler: STAI poäng (State-Angst and 

Trace-Angst abonnemang), BDI poäng, ålder, år av utbildning, antal barn, civilstånd och 

anställning utanför hemmet. I den prematura gruppen gjordes dessutom korrelationer mellan 

kategorierna av uttryckta verbala innehåll och följande variabler för neonatalbarnet: kön, 

födelsevikt, gestationsålder, längd på sjukhusvistelsen i NICU, apgar poäng på 5 minuter, och 

kliniskt neonatalt riskindex. SPSS användes för statistisk behandling av data.  

Bortfall Av 90 aktuella mammor exkluderades 29 stycken i den prematura gruppen, sex stycken på grund 

utav psykisk ohälsa, fyra stycken på grund utav analfabeter, en var HIV-positiv, en med post 

partumkomplikationer och 17 stycken på grund utav dödfödsel. I den fullgångna gruppen på 52 

mammor exkluderades två på grund av psykisk ohälsa. 25 av dessa ville inte delta i studien då de 

inte hade tid eller inte var intresserade. 

Slutsats Prematurmammor hade signifikant mer symtom på ångest än de i gruppen med fullgångna barn, 

och rapporterade om mer osäkerhet och bekymmer med amningen. Detta associerades med barnets 

neonatala status, med lägre födelsevikt och en längre sjukhusvistelse. Strategier för att förbättra 

Amningsförutsättningar bör ta hänsyn till mammans psykologiska status och tankar och inte bara 

genom information om fördelarna med amning för barnets utveckling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

68 av totalt 72 poäng/Hög kvalitet 



Bilaga C 

 

Artikel 8 

Referens Rossman, B., Engstrom, J. L., Meier, P. P., Vonderheid, S. C., Norr, K. F., & Hill, P. D. (2011). 

“They’ve walked in my shoes”: mothers of very low birth weight infants and their experiences 

with breastfeeding peer counselors in the neonatal intensive care unit. Journal of Human 

Lactation, 27(1), 14-24. doi:10.1177/0890334410390046 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheterna hos mödrar av barn födda med mycket låg 

födelsevikt som fick amningsråd från certifierade BPC:s (Breastfeeding Peer Counselors) med 

speciell förberedelse i NICU vård.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv design. Innehållsanalys.  

Urval 21 mammor deltog i studien under en fem månaders period, från oktober 2008 till mars 2009. 

Mammor till barn som fötts med mycket låg födelsevikt som förväntades överleva ingick i 

studien. Mammorna skulle vara över 18 år och prata och förstå engelska. Mammorna skulle ha 

haft minst tre interaktioner med BPC. Barnen som deltog i studien var födda mellan vecka 24–31. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes i ett privat rum i närheten av NICU genom en semistrukturerad 

intervjuguide, utformad för denna studie. Frågorna var utformade för att fånga föräldrarnas egna 

upplevelser. Exempel på frågor var vilka utmaningarna med att förse sitt barn med bröstmjölk var, 

hur interaktionen med BPC:s fungerade och vad de gjorde som hjälpte. I slutet av intervjun fyllde 

varje mamma i en kort enkät om demografiska data. 

Dataanalys Innehållsanalys användes för att analysera data i studien. 3 kategorier och 10 subkategorier 

skapades. 

Bortfall Två mammor som gett sitt godkännande till studien deltog inte. En mamma var det svårt att 

planera in en tid för intervjun med. Den andra uttryckte att hon inte ville delta i någon 

forskningsstudie. 

Slutsats BPC:s representerar en modell där mammor stöttar mammor. Det är en samhällsbaserad stödgrupp 

som förser nyblivna mammor med assistans för att upprätthålla och bibehålla 

bröstmjölksproduktionen från de första veckorna upp till månader. 

Studien visar på att BPC:s främjar och underlättar bröstmjölksproduktionen för mammor till barn i 

NICU. Detta genom att delge sin erfarenhet av att tillhandahålla bröstmjölk till ett nyfött barn på 

en neonatal intensivvårdsavdelning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

44 av totalt 51 poäng/Hög kvalitet 



Bilaga C 

 

Artikel 9 

Referens Rossman, B., Kratovil, A. L., Greene, M. M., Engstrom, J. L. & Meier, P. P. (2013).  ''I Have 
Faith in My Milk'': The Meaning of Milk for Mothers of Very Low Birth Weight Infants 
Hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit. Journal of human lactation, 29 (3), 359-365. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att beskriva vad bröstmjölk betyder för mammor till barn med födelsevikt under 1500 g, 

som försörjer sina barn med bröstmjölk. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv design, semistrukturerade djupintervjuer. Innehållsanalys. 

Urval 23 mammor till med barn med födelsevikt under 1500 gram, födda i graviditetsvecka 23 - 33. 

Datainsamling Deltagarna träffades veckovis i en grupp, där deras tankar, handlingar och beteenden 

observerades. Resultaten jämfördes sen med vad deltagarna uttryckte under djupintervjuer.  

Dataanalys Frågor och intryck som diskuterats i gruppen togs upp under intervjuerna. Intervjuerna 

transkriberades. Materialet bearbetades sen enligt konventionell innehållsanalys. Allt innehåll 

relaterat till bröstmjölksförsörjning kodades sen och delades upp i teman.  

Bortfall Inget. 

Slutsats Mammorna till de prematura barnen bar på en känsla av misslyckande och skuld för den avbrutna 

graviditeten. Genom att förse till barn med mjölk gav det dem en känsla av att kunna förmildra 

komplikationer, ge liv till barnet och bevara det friskt och stabilt. Detta motiverade dem till att 

fortsätta pumpa. Detta gällde även mammor som inte tänkt pumpa, eller som inte tyckte om det.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

45 av totalt 51 poäng. /Hög kvalitet. 



Bilaga C 

 

Artikel 10 

Referens Sisk, P., Quandt, S., Parson, N. & Tucker, J. (2010). Breast Milk Expression and 

Maintenance in Mothers of Very Low Birth Weight Infants: Supports and Barriers. 

Journal of human lactation, 26 (4), 368-375.  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att identifiera faktorer som hindrade och stöttade mammor till initiering av utpumpning och 

upprätthållande av bröstmjölksproduktionen, oavsett vad de hade för uppfödningsplaner innan 

födseln.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade djupintervjuer. Innehållsanalys. 

Urval 32 mammor till barn med födelsevikt under 1500 gram, födda i graviditetsvecka 23 - 35. Hälften 

av kvinnorna var afroamerikaner och hälften var vita. Hälften hade som mål att amma, och hälften 

hade som mål att amma delvis eller bara ge mjölkersättning.  

Datainsamling En intervjuguide med öppna frågor gjordes. Tre övningsintervjuer hade gjorts tidigare för att och 

efter dessa omarbetades intervjuguiden. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades. Alla författarna till studien läste utskrifterna och identifierade 

problem och nya insikter. Koder utarbetades för de olika resultatdelarna, vilka diskuterades med 

alla författarna under regelbundna träffar.  

Bortfall Beskrivs ej. 

Slutsats Faktorer som störde uppstartande av pumpning var graviditetskomplikationer, oro över sitt barn 

och brist på privatliv. Faktorer som hjälpte mamman att upprätthålla bröstmjölksproduktionen var 

familjestöd, positiv attityd mot pumpning och förväntningar att kunna amma sitt barn.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

44 av totalt 51 poäng/ Hög kvalitet. 
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