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ABSTRAKT 

Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av amningsproblematik som kan 

föranleda användande av modersmjölksersättning.  

Bakgrund: Amningsstatistiken har sjunkit i Sverige det senaste årtiondet och 

distriktssköterskor har en viktig roll i att vända den trenden genom sin rådgivning, detta 

eftersom amning ger hälsofördelar för barnet både på kort och lång sikt. Ett tidigt stöd 

är viktigt för att främja amningen eftersom det är då mamman behöver som mest råd 

och stöd för att etablera en fungerande amning. Det finns mycket som kan påverka 

amningen och om den inte fungerar finns det ett alternativ i modersmjölksersättning. 

Metod: I denna studie användes en kvalitativ metod där data samlades in genom att 

intervjua sju distriktssköterskor som hade minst 3 års arbetslivserfarenhet inom 

barnhälsovården. Materialet analyserades utifrån Lundman och Hällgren Graneheims 

kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: Ur resultatet framkom tre kategorier som handlade om distriktssköterskans 

erfarenheter: Hinder för distriktssköterskan att främja amning och undvika 

modersmjölksersättning där barnets och mammans hälsa och välbefinnande berörs 

men även brister i vårdkedjan och synen på amning och ersättning i dagens samhälle. 

Konsekvenser av insättande av modersmjölksersättning som innehåller föräldrarnas 

reaktioner när modersmjölksersättning satts in och vilken inverkan 

modersmjölksersättningen har på amningen. Distriktsköterskans roll för att främja 

amning beskriver deras stödjande förhållningssätt och vilka råd och åtgärder som kan 

främja amning och undvika modersmjölksersättning men också hur användning av 

modersmjölksersättning kan främja amningen.  

Slutsats: Distriktssköterskorna förespråkar amning och arbetar stödjande kring den. 

Om amningen inte kan etableras trots vidtagna åtgärder finns det ett alternativ i 

modersmjölksersättning som i vissa fall också kan ses som främjande för amningen.  

 

Nyckelord: amning, modersmjölksersättning, barnhälsovård, distriktssköterskor, 

erfarenheter, mammor, kvalitativ innehållsanalys. 

*  Författarinstruktioner enligt Journal of Advanced Nursing har följts. 

 



 
 

ABSTRACT 

Aim: To describe experiences of primary health care nurses from breast feeding 

problems which can cause use of infant formula. 

Background: In the past decade, the number of mothers breast feeding has decreased 

in Sweden. Primary care nurses have an important role to turn around this trend as 

advisors, highlighting the short- and long-term benefits of breast feeding for the child. 

In particular, it is important to support the mother in the beginning as that is the time 

when she needs advice and support the most in order to breast feed. Many things can 

affect breast feeding, and if it is not working, one alternative is infant formula. 

Methods: In this qualitative study data was gathered through interviews of seven 

primary care nurses who had at least three years of experience within child health. The 

data set was analyzed using Lundman and Hällgren Graneheim’s qualitative content 

analysis. 

Results: The results included three categories of primary care nurses’ experiences: 

Obstacles for the primary care nurse to promote breast feeding and avoiding infant 

formula where the health and well being of the mother or child is concerned as well as 

inadequacies in the health care chain and the perspective on breast feeding and infant 

formula in today’s society. Consequences of usage of infant formula that include the 

parents’ reactions when infant formula is added and the effect infant formula has on 

breast feeding. The primary care nurses’ role to promote breast feeding describes their 

supportive approach and not only what specific advice and actions that can promote 

breast feeding and avoid infant formula but also how the usage of infant formula can 

promote breast feeding. 

Conclusion: The primary care nurses advocates breast-feeding and work actively to 

support this. If breast-feeding cannot be established despite several actions, one 

alternative is infant formula which in some cases also can be seen as a promotion of 

breast feeding. 

 

Keywords: breast feeding, infant formula, child health, nurses, experiences, mothers, 

qualitative content analysis. 

* Authors guidelines according to the Journal of Advanced Nursing has been followed. 
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INTRODUKTION 

Amningsfrekvensen har historiskt sett varierat i Sverige under det senaste århundradet. 

Under 1930-talet gick man från att de flesta förlossningar skedde i hemmet till att de 

istället skedde på sjukhus. Denna övergång medförde att amningsfrekvensen sjönk. 

Orsaker till detta tros vara att rutinerna på svenska barnbördshus (BB) inte gav 

mödrarna tillräckligt med stöd till amning samtidigt som industrin började 

marknadsföra modersmjölksersättning och andra barnmatsprodukter. Under början av 

1970-talet var amningsfrekvensen som lägst, för att sedan toppa 1996. Även om Sverige 

fortfarande har hög amningsfrekvens internationellt sett så har andelen som helammar 

minskat för varje år det senaste årtiondet. Statistisk från 2011 visar bl a att helammande 

minskar från 82,5 % till 66,9 % under barnets första två månader och Västerbotten är 

ett av de län som har bland den lägsta amningsstatistiken. På grund av denna 

landsomfattande minskning har Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet, 

Konsumentverket och Socialstyrelsen utifrån WHO:s rekommendationer enats om en 

plan för att främja amning (Socialstyrelsen 2013, 10-15). Målet är att amningen ska öka 

genom att alla nyblivna föräldrar får samma råd och information kring amning från hela 

vårdkedjan. Råden som ges är att amma fullt i sex månader samt fortsätta amma under 

hela första året eller längre, så att barnet långsamt kan lära sig att äta annan mat 

(Livsmedelsverket 2011).  

 

Bakgrund 

Amning och samspelet mellan mor och barn var evolutionärt sett förutsättningar för 

barnets överlevnad. Barnet gav modern impulser som gjorde att hon kunde förstå hur 

barnet skulle näras och gav skydd och värme. Synen på amningens funktion skiftar idag 

i olika delar i världen. I västvärlden är ofta det primära syftet med amningen mat, vilket 

t ex kan göra att mamman nekar barnet bröstet om hon tror att barnet inte är hungrigt 

medan kvinnor i andra kulturer ger barnet bröstet förbehållslöst och det är tröst, närhet 

och njutning som är det viktigaste (Kaplan, Hildingsson, Hogg & Lundgren 2009, 59-

70). Bröstmjölk innehåller all den näring förutom D-vitamin som barnet behöver för att 

utvecklas och växa. Bröstmjölken innehåller ämnen som minskar risken för infektioner 

som öroninflammation och magsjuka hos barnet. Forskningen visar också att barn som 
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ammats har lägre risk för att bli överviktiga, få högt blodtryck och typ 2-diabetes som 

vuxna (Livsmedelsverket 2013). Amning kan även bidra till att minska risken för 

infektioner och förstoppning hos barnet samt är både hygieniskt och ekonomiskt. När 

det gäller mamman så minskar riskerna för att drabbas av osteoporos, bröstcancer och 

livmoderhalscancer (Idenstedt 2012a). Dessa hälsomässiga fördelar ligger som grund 

för WHO:s rekommendationer om helamning i sex månader (Livsmedelsverket 2014a, 

6-7).  

 

Att kunna amma är ingen medfödd förmåga. Många tror att man bara lägger barnet till 

bröstet så sköter naturen resten. I själva verket är amning ett komplicerat samspel 

mellan mamman och barnet som påverkas av biologiska, sociala och kulturella 

föreställningar men även hur man bemöts i vården och tidigare erfarenheter. Amning 

måste läras in och övas med sitt barn. För vissa går det lätt och oproblematiskt och för 

andra blir det något man får kämpa för (Olanders 2013, 15). Amningsproblem som 

uppstår kan vara allt ifrån små och lätta att lösa, t ex såriga bröstvårtor, till större 

problem som är mer tidskrävande och tar mer energi (Ahlqvist 2011). En del tar sig 

igenom problemen medan en del väljer att börja flaskmata (Olanders 2013, 15). 

Flaskmatning bör endast användas till barn där mamman inte önskar amma eller av 

medicinska skäl (Weimers, Gustafsson & Gustafsson 2008, 202). Om det är så att 

mamman önskar amma bör man undvika att introducera flaskmatning eftersom den lätt 

tar överhand och amningen avslutas i förtid. Många av amningsproblemen skulle inte 

behöva uppstå om mödrarna skulle känna tilltro till sin kroppsförmåga och vara 

förberedda på att amningen inte alltid fungerar felfritt (Kylberg, Westerlund & 

Zwedberg 2009, 32). Ofta finns risk att mammorna vid problem ger upp amningen i 

brist på egen tillit och kunskap (Idenstedt 2012b).   

 

Modersmjölksersättning är alternativet för barn under sex månaders ålder som inte kan 

ammas eller som ammas delvis (Olanders 203, 135). Den är anpassad till vad barnets 

kropp kan omsätta och ger barnet vad det behöver näringsmässigt, precis som 

bröstmjölk (Magnusson Österberg 2014). Den modersmjölksersättning som 

Livsmedelsverket (2014a, 12) rekommenderar är industritillverkad, vanligtvis 
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komjölksbaserad och har en strängt reglerad näringsmässig sammansättning. Orsaker 

som kan göra att mammor väljer att ge modersmjölksersättning istället för att amma 

redan från första början kan vara förändrad kropp, lättare att planera sina dagar, 

möjlighet att lämna bort barnet eller en föreställning om att amning är svårare (Brown, 

Raynor & Lee 2011). När det gäller tillmatning med modersmjölksersättning under de 

första dagarna kan det bidra till fördröjd mjölkbildning då barnet inte får amma så ofta 

som det skulle behövas och med det ökar risken för att man avbryter helamningen 

under de första månaderna (Häggkvist et al. 2010). På BB är det inte ovanligt att barn 

den första tiden tillmatas med modersmjölksersättning på lösa grunder, t ex om 

mamman är trött eller barnet stressat. Mjölkproduktionen styrs av tillgång och 

efterfrågan. Om ett barn regelbundet får modersmjölksersättning, om så endast ett mål 

per dygn, minskar mjölkproduktionen (Olanders 2013, 33-34). Önskvärt är att 

mamman väntar med att ge modersmjölksersättning tills mjölkproduktionen har 

kommit igång ordentligt och blivit stabil. Samtidigt så finns det mammor som ger 

modersmjölksersättning i början, men sedan kan övergå till att bara amma 

(Livsmedelsverket 2014b).  

 

Distriktssköterskan inom barnhälsovården (BHV) har en viktig del i att stödja och 

uppmuntra en nybliven mamma att komma igång med, upprätthålla och senare avrunda 

amningen. Så länge som mamma och barn själva vill amma ska de uppmuntras till 

detta. Till mammor som vill men “inte kan” amma, eller har amningsproblem i början 

kan det vara avgörande med individuellt anpassat stöd och information som utgår från 

mammans villkor (Idenstedt 2012b). Vårdpersonalens attityd till amning och 

modersmjölksersättning kan påverka mammans beslut om att amma eller inte 

(DiGirolamo, Grummer-Strawn & Fein 2003). De mödrar som av någon anledning 

avslutar sin amning i förtid känner sig ofta ifrågasatta och missförstådda, det är därför 

av stor vikt att personalen är medvetna om att dessa mammor kan behöva extra stöd 

och uppmärksamhet (Shilling Larsen & Kronborg 2013). För att underlätta för 

vårdpersonalen har WHO/UNICEF utarbetat en handlingsplan, "Tio steg till lyckad 

amning"(bilaga 1). Denna ska all personal som arbetar i vårdkedjan från 

mödrahälsovård till barnhälsovård känna till (Idenstedt 2012c). 
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Brister finns dock i vårdkedjan som gör att mammor inte alltid vet var de ska vända sig 

då det uppstår problem (Bariami & Hylander 2008). Många mödrar är missnöjda med 

hälso- och sjukvårdens stöd närmaste tiden efter förlossningen och det är ofta de som 

haft komplikationer och problem efter förlossningen som är mest missnöjda (Bariami et 

al. 2014). I en studie av Brown, Raynor och Lee (2011) visar resultatet att mammorna 

upplever en brist på kunskap, stöd och hjälp från sjukvården, detta är viktigt då det 

också kan ha en avgörande roll för om de ska fortsätta amma eller ej. Samma studie 

visar från personalens sida att de är angelägna om att ge stöd och att de har förståelse 

och kunskap om de amningsproblem som kan uppstå, men att resurser och tid till extra 

stöd inte alltid finns.   

 

Eftersom amning ger hälsofördelar för barnet både på kort och lång sikt är det viktigt att 

vända trenden med den sjunkande amningsstatistiken, men man måste dock komma 

ihåg att inte skuldbelägga de mammor som inte kan eller vill amma (Livsmedelsverket 

2011). De mammor som har problem med amningen behöver individuellt anpassat stöd 

och det är viktigt att ta reda på vad som är orsaken till amningsproblemen. Det kan 

handla om hur barnet läggs till bröstet eller att mamman inte vilar eller dricker 

tillräckligt och modersmjölksersättning ska då inte självklart vara den första åtgärden 

(Livsmedelsverket 2014a, 7). I SOSFS 2008:33 finns information om hur vårdpersonal 

ska förhålla sig till amning och modersmjölksersättning. Bland annat ska information 

ges till mamman om “amningens fördelar jämfört med uppfödning med 

modersmjölksersättning, ammande mödrars näringsbehov och hur de kan förbereda 

och upprätthålla amningen, den negativa inverkan på amningen som partiell 

uppfödning med modersmjölksersättning kan medföra, och svårigheten att övergå till 

amning, om modern har börjat med uppfödning med modersmjölksersättning.” 

  

 

Problemformulering 

Statistiken för helammande sjunker i Sverige där Västerbotten ligger bland de lägsta i 

landet (Socialstyrelsen 2012, 10-15). Det finns handlingsplaner för hur personal ska 

stödja och främja amningen både lokalt och från WHO. Forskning har visat att 

tilläggsmatning med modersmjölkersättning den första tiden bidrar till risken att 
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helamningen avbryts de första månaderna (Häggkvist et al. 2010; Flaherman et al. 

2013) och en av WHO:s rekommendationer är att nyfödda barn ej skall ges mat eller 

dryck utöver bröstmjölk såvida det inte är medicinskt indikerat. Distriktssköterskan 

inom BHV har en viktig roll när det gäller att ge råd vid amningsproblem samt att 

uppmuntra till och främja amning. Flertalet studier har gjorts där man belyser 

mödrarnas upplevelser och erfarenheter gällande råd och stöd i samband med amning 

och amningsproblem (Sarasua, Clausen & Frunchack 2009; Bramhagen, Axelsson & 

Hallström 2006) samt varför mammor i förtid avslutar att amma och börjar med 

modersmjölksersättning (Almqvist-Tangen et al. 2012; Ekström, Widström & Nissen 

2003a). Få studier har vid litteratursökning av författarna påträffats gällande 

distriktssköterskans erfarenheter av amningsproblematik som kan föranleda 

användande av modersmjölksersättning. 

 

 

 

STUDIEN 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

amningsproblematik som kan föranleda användande av modersmjölksersättning.  

 

 

Design 

Eftersom studien ämnade att undersöka distriktssköterskornas erfarenheter valdes en 

kvalitativ studiedesign. Den kvalitativa studien har ökad förståelse som yttersta syfte 

(Friberg 2012, 121). Enskilda, semistrukturerade intervjuer genomfördes. Genom 

intervjuer kan man få förståelse för deltagarnas erfarenheter och syn på olika 

situationer, uttryckt med deras egna ord (Danielson 2012a, 165). Kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 187-201) valdes som 

analysmetod av studien.  
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Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes för att få ta del av erfarenheter som svarar mot 

studiens syfte. Inklusionskriterier var distriktssköterskor som har minst tre års 

arbetslivserfarenhet inom BHV och arbetar på en familje-/hälsocentral i Skellefteå 

kommun. Kontaktuppgifter till verksamhetschefer samt distriktssköterskor på alla 

hälsocentraler i Skellefteå kommun fick författarna tillgång till från en vårdutvecklare 

vid barnhälsovårdsenheten inom Västerbottens läns landsting. Åtta hälsocentraler 

valdes strategiskt ut för att inkludera både distriktssköterskor som arbetar inom 

centralort och i ytterområden. Verksamhetscheferna för hälsocentralerna kontaktades 

via telefon för att tillfrågas om godkännande att genomföra intervjuerna till studien, 

samtliga ställde sig positiva. Efter godkännande skickades även ett mail till dem för 

skriftlig information (bilaga 2). Författarna kontaktade sedan distriktssköterskor på 

hälsocentralerna via telefon med mål att intervjua en på varje utvald hälsocentral. Alla 

tillfrågade utom en tackade ja till att ingå i studien. Den som tackade nej kände att 

tidsbristen var för stor för att kunna delta i studien. En distriktssköterska uteslöts även 

pga. ej tillräcklig arbetslivserfarenhet, varför en annan distriktssköterska kontaktades 

på samma hälsocentral. Även hon tackade ja till att delta. Även till de distriktssköterskor 

som tackade ja till att delta i studien skickades ett informationsbrev ut via mail för 

skriftlig information (bilaga 2). Både verksamhetscheferna och distriktssköterskorna 

ombads besvara informations-mailet för att författarna skulle kunna försäkra sig om att 

informationen kommit fram. Sju distriktssköterskor kom således att utgöra urvalet för 

studien. Alla hade vidareutbildning till distriktssköterskor, en hade även en 

barnmorskeutbildning. Deltagarna var alla kvinnor, i åldern 47-62 år med en 

medelålder på 54 år. Antalet yrkesverksamma år inom barnhälsovården var 3-33 år med 

ett genomsnitt på 19 år. 

 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes under tre veckor, hösten 2014. Alla intervjuer ägde rum på 

distriktssköterskornas respektive arbetsplatser. Bakgrundsfrågor ställdes gällande ålder, 

vidareutbildning och tjänstgöringsgrad inom BHV. En intervjuguide användes med 

ämnen som författarna ville skulle beröras i intervjuerna. Förslag på uppföljningsfrågor 
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skrevs också ned, frågorna var öppna och krävde mer än ett eller två ord till svar (bilaga 

3). Med en semistrukturerad intervju kan författarna försäkra sig om att vissa specifika 

ämnen tas upp i intervjuerna vilket kan vara lämpligt när författarna vet vad de vill fråga 

men inte kan förutsäga vad deltagarna kommer att svara (Polit & Beck 2008, 394). Alla 

intervjuer förutom en genomfördes tillsammans av de båda författarna, spelades in via 

en mobiltelefon och pågick 14-30 minuter. Första intervjun lyssnades igenom som en 

testintervju av författarna för att se om ändringar i intervjuguiden behövde göras men 

inga ändringar ansågs nödvändiga och intervjun ingår i studien. 

 

 

Etisk reflektion 

Deltagarna fick information både skriftligt och muntligt om den övergripande planen för 

studien, syfte, metod och vem som kommer att utföra den. De fick också informationen 

om rätten att avstå från att delta i studien, möjligheten att avbryta sin medverkan när 

som helst under studiens gång utan att lämna någon förklaring samt att insamlad data 

endast kommer att handhas av författarna och deras handledare. Allt detta enligt Codex 

(2013) regler och riktlinjer för forskning som involverar människor. Studien har inte 

genomgått någon etisk prövning eftersom den gjorts inom ramen av en 

högskoleutbildning och inte med avsikt att publiceras. Studien omfattas då inte av lag 

(SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Genom kodning 

har intervjumaterialet avidentifierats och distriktssköterskornas identitet har på så sätt 

skyddats. Författarna eftersträvade att formulera frågorna så att de inte skulle upplevas 

kränkande eller ifrågasättande till deltagarnas yrkesroll.  

 

 

Dataanalys 

Data analyserades genom att göra en kvalitativ innehållsanalys, detta är enligt 

Danielson (2012b, 335-336) en lämplig metod när det handlar om relativt få intervjuer 

och genom den kvalitativa innehållsanalysen kan innehållet beskrivas mer djupgående. 

Författarna använde sig av Lundman och Hällgren Graneheims kvalitativa 

innehållsanalys eftersom den har fokus på att se nyanser genom att urskilja olikheter 

och likheter i intervjutexterna. Analysen började med att författarna transkriberade 
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intervjuerna ordagrant i nära anslutning till intervjutillfällena. Sedan införskaffades en 

helhetsbild av intervjumaterialet genom att läsa texterna flera gånger för att sedan dela 

in texten i bärande meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades därefter av båda 

författarna. Kondensering ger ett mer lättarbetat material då det kortar ned texten med 

fokus på att bibehålla innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 189-190). 

Författarna satte utifrån den kondenserade texten koder på meningsenheterna dvs. 

etiketter för att kort beskriva dess innehåll. Koderna lästes av och fördes därefter 

samman på grund av liknande innehåll. Innehållet i varje kategori skiljde sig från 

innehållet i andra kategorier. Kategorierna delades slutligen in i underkategorier med 

lägre abstraktionsnivå (jfr Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 190-191). För exempel 

på analysprocessen, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen. 

Bärande meningsenheter Kondenserat Kod Underkategori Kategori 

Det kan vara en lättnad att nu 
gör vi så här, nu köper du 
hem ersättning och ja men då 
lättar problemet på nåt sätt. 
 

En del känner 
lättnad när man 
tagit beslut om att 
gå in med 
ersättning. 
 

Lättnad vid 
beslut om 
ersättning 

Föräldrarnas  
reaktioner när 
modersmjölks- 
ersättning  
satts in 

Konsekvenser av 
insättande av 
modersmjölks- 
ersättning 

 

 

 

RESULTAT 

När författarna analyserat materialet framkom tre kategorier; Hinder för 

distriktssköterskan att främja amning och undvika modersmjölksersättning, 

konsekvenser av insättande av modersmjölksersättning och distriktssköterskans roll 

för att främja amning. Till dessa finns nio tillhörande underkategorier (Tabell 2). 
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Tabell 2: Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategorier 

Hinder för distriktssköterskan att främja amning 
och undvika modersmjölksersättning 

● Barnets hälsa och välbefinnande 
● Mammans hälsa och välbefinnande  
● Brister i vårdkedjan 
● Synen på amning och 

modersmjölksersättning i dagens 
samhälle 

Konsekvenser av insättande av 
modersmjölksersättning 

● Modersmjölksersättningens inverkan på 
amningen 

● Föräldrarnas reaktioner när 
modersmjölkersättning satts in 

Distriktssköterskans roll för att främja amning ● Ett stödjande förhållningssätt 
● Råd och åtgärder för att främja amning 

och undvika modersmjölksersättning  
● Användning av modersmjölksersättning 

för att främja amningen 

  

 

Hinder för distriktssköterskan att främja amning och undvika 

modersmjölksersättning 

Barnets hälsa och välbefinnande 

Utebliven viktuppgång är en vanlig anledning till att distriktssköterskorna väljer att ge 

råd till föräldrarna att börja med modersmjölksersättning. Ibland kan barnet ge sken av 

att vara väldigt snällt och nöjt men vikten säger annat, och barnet är i själva verket trött 

och lojt. Om mamman i ett sådant fall ammar ofta och man har tagit till åtgärder för att 

främja mjölkproduktionen och barnet fortfarande inte går upp tillräckligt i vikt så 

rekommenderas modersmjölksersättning. 

 

 “Han såg välmående ut, men han var trött pojken...han hade i alla fall gått ner rejält i 

vikt, så han hade inte fått någon mat…” 

 

Skrikighet i kombination med att barnet inte går upp i vikt kan också vara en indikation 

på att det inte produceras tillräckligt med bröstmjölk och modersmjölksersättning sätts 

in.  
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” Ibland är det ju att dom inte får tillräckligt med mat, och då är det ju skrikighet plus 

att dom inte går upp i vikt som gör att man förstår att det är på grund av maten...” 

 

En distriktssköterska berättar att när barnet börjar vara fyra månader eller äldre är det 

inte ovanligt att de börjar vakna oftare på nätterna och viktökningen uteblir, vilket också 

kan vara tecken på att bröstmjölken inte räcker till. I sällsynta fall ser 

distriktssköterskorna barn som är i svält och då är det en självklarhet att 

modersmjölksersättning ska sättas in direkt.  

 

Mammans hälsa och välbefinnande 

Det är många faktorer som kan påverka mamman och amningen såsom t ex tidsbrist, 

stress, smärta, oro, kaos eller sorg. En distriktssköterska ser mammans brist på tillit till 

sig själv som ett stort hinder för en lyckad amning. Genom att få för mycket råd från 

anhöriga och från vården kan mamman bli stressad och inte veta vart hon skall vända 

sig. En annan distriktssköterska ser ett hinder i om mamman har en inre stress.  

 

”Det kan ju vara en stressad mamma, en deprimerad mamma...en...ja att att dom har 

ett socialt nätverk som stressar dom...” 

 

Om mamman är väldigt trött och slut och amningen blir ett stressmoment väljer flera av 

distriktssköterskorna att ge rådet om tillägg i form av modersmjölksersättning. Eller om 

de ser att mamman blir tunnare och tunnare, får sova lite och har det jobbigt. Om 

mamman efter förlossningen mår dåligt, en del kan ha fått en depression och har svårt 

med anknytningen till barnet eller ha dåliga erfarenheter av amning sedan tidigare barn 

kan modersmjölksersättning bli aktuellt. En distriktssköterska berättar att det finns 

kvinnor som mår dåligt själva och inte kan må gott över sitt barn, dom får dåligt 

samvete och det knyter sig med amningen. De kan av distriktssköterskan få rådet att ge 

ersättning för att minska anspänningen och på så sätt få en bättre relation till sitt barn.  

 

“Det finns mammor som ibland..alltså den känslomässiga störningen. Man ser att 

mamman blir väldigt nedstämd, det blir knutet och man ser ingen glädje.”  
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Det finns ett fåtal kvinnor som tycker att det är obehagligt och obekvämt att amma, att 

amningen blir en belastning, det kan också göra att relationen mellan mor och barn blir 

störd varför modersmjölksersättning har uppmuntrats av distriktssköterskorna. En 

situation med problem med amningen och att barnet inte går upp i vikt kan bli en stor 

anspänning för båda föräldrarna vilket också kan föranleda modersmjölksersättning i 

ett fåtal fall. En distriktssköterska säger att de mammor som har många barn kan få 

problem att upprätthålla amningen då de blir störda av de andra barnen och på så sätt 

inte finner ro till att amma. En dålig relation till pappan eller att pappan inte stödjer 

amningen till fullo kan också vara ett stressmoment, en orsak till att amningen inte 

fungerar menar en annan distriktssköterska.  

 

Att barnet inte greppar bröstvårtan på rätt sätt, inte får ett bra tag och suger som de ska 

kan leda till såriga bröstvårtor vilket distriktssköterskorna nämner som det vanligaste 

fysiska amningsproblemet. Ett annat problem kan vara mjölkstockning.  

 

“ Det är inte ovanligt att det går jättebra att amma och så får de mjölkstockning och 

sedan nästa gång de kommer så har de slutat amma...och det är ju lite trist...” 

 

Såriga bröstvårtor gör att det blir ont och det finns en risk att mamman ger upp 

amningen och börjar med modersmjölksersättning. Många använder sig av 

amningsnapp vid såriga bröstvårtor vilket distriktssköterskorna menar fungerar bra för 

vissa men inte för alla, risken finns att man får mjölkstockning till följd av att 

mjölkkanalerna inte töms lika bra. Distriktssköterskorna beskriver att användandet av 

amningsnappen går i vågor och att de ser det som ett problem som kan leda till att man 

går över till modersmjölksersättning.  

 

 

Brister i vårdkedjan 

Det är i början distriktssköterskorna har som störst möjligheter att få igång amningen 

och när mammorna och bebisarna kommer till distriktssköterskan har de redan gått via 

BB och eventuellt BB-hemvård och det finns redan startat någon slags strategi runt 

amningen. En distriktssköterska berättar att hon brukar lyssna av; Vad har de fått höra? 
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Vad vet dom? Hur har dom det nu? och utifrån det ge en rekommendation även om hon 

ibland har en annan åsikt i botten. Man kan som förälder få olika råd från BB/BB 

hemvård och från BHV vad gäller amning och modersmjölksersättning. De flesta av 

distriktssköterskorna tycker att man på BB/BB-hemvård ofta ger 

modersmjölksersättning lite lättvindigt, utan att det finns medicinska grunder för det. 

En distriktssköterska menar att det kan vara en orsak till att amningsstatistiken gått 

ner. Det gäller att modersmjölksersättning ges med försiktighet under första tiden då 

mjölkproduktionen inte kommit igång ordentligt och barnet inte kommit igång med 

sugandet. Det kan också bli som en signal till mamman att det behövs, att hon har för 

lite mjölk. 

 

“ Ibland kan man känna att när dom kommer från BB redan fått rekommendationer 

om barnen inte varit riktigt nöjda och då har det bara gått en vecka men ändå kan de 

ha fått redan på BB och då kan man känna, varför?”  

 

Flera av distriktssköterskorna upplever också att många har med sig amningsnapp hem 

från BB vilket kan leda till att det krånglar hemma och man lägger ner amningen. Tidig 

hemgång ses också som ett hinder för amningen, inte för alla men i vissa fall, och 

distriktssköterskorna uppger att det medfört mer tillägg av modersmjölksersättning och 

mer såriga bröstvårtor. De beskriver att man inte hinner få igång mjölkproduktionen 

under tiden på BB i lugn och ro utan det får mamman kämpa på med själv hemma, 

mjölken rinner till, det kan göra ont, mamman är ledsen och förstår inte reaktionerna. 

Föräldrarna har inte stödet som finns på BB att bolla mot och få tips och råd ifrån, 

mamman är trött och slut, hormonerna flödar och dom kanske inte förstår att barnet 

suger fel och de kan får såriga bröstvårtor till följd.  

 

“Är det första barnet, ja men vad vet jag? Ingenting, och ska jag våga lita och tro på 

mig själv eller vem skall jag ringa till?... När man kommer hem är man är ensam, 

man har ingen, det här med att bara ringa på klockan att någon kommer och kan ge 

lite tips och råd och lite det är mycket med position och lära känna barnet och barnets 

signaler och lära mig känna mig själv och min förmåga och mina bröst, ja hur det 

känns…” 
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Synen på amning och modersmjölksersättning i dagens samhälle 

Distriktssköterskorna berättar om hur de tycker att man har en annan syn på amning 

och modersmjölksersättning i dagens samhälle än vad man hade för 10-20 år sedan och 

att det kan påverka att andelen som ammar sjunkit. Idag finns ett annat behov av egen 

tid hos mamman än vad det talades om förut. Många mammor idag har mycket de ska 

hinna förutom barnet och familjen. De vill ut väldigt snabbt, träffa vänner, gå på caféer, 

träna och göra mer saker. 

 

“Det ammas mycket kortare tycker jag, det är ju så mycket mammor skall göra, man 

ska på det och det och det...och det orkar man inte, man orkar inte hur mycket som 

helst…”  

 

Flera distriktssköterskor ser att mammorna inte bara är hemma de första tre 

månaderna och de första veckorna framförallt. Detta kan också påverka barnet, ett barn 

som får mycket intryck hela dagen är inte lika rofyllt som ett barn som mest bara är 

hemma. En distriktsköterska menar också att det är beroende på mammans och barnets 

personlighet om man kan vara flexibel och få amningen att fungera med denna livsstil. 

Det beskrivs att förutom allt man ska hinna ska man också bli smal på två månader, 

kvinnoidealen har förändrats och det är mycket krav på mammor idag. Detta tror en 

distriktssköterska är en stor faktor till att amningsstatistiken har gått ner. 

Distriktssköterskorna tror också att man idag generas mer över sin kropp och att många 

inte vill sitta och amma offentligt, och att detta kan ha att göra med att brösten är mer 

en sexsymbol idag.  

 

”Jag kan tro att en av teorierna är att man blygs ju på ett helt annat sätt idag än för 

tio, tjugo år sedan över sin kropp. Och det här att man vill inte sitta i offentlighet och 

amma till exempel. Det tror jag är en sak...” 

 

De upplever också att det pratas om amning på ett annat sätt mammor emellan, det är 

inte självklart att mamman skall helamma i sex månader och amma tills barnet är ett år, 

det tycks nästan vara konstigt.  
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Distriktssköterskorna upplever också ett annat förhållningssätt till 

modersmjölksersättning som tillägg, en lite mer avslappnad syn jämfört med förr. Hela 

samhället är mer tillåtande, både på gott och ont menar en distriktssköterska. Vi lever i 

ett mer jämställt samhälle där man hjälps åt mer i hemmet och många partners vill 

också, genom att ge barnet modersmjölksersättning, bli mer delaktiga och avlasta 

mamman, men en distriktssköterska menar att det finns så många andra sysslor man 

kan dela på i ett hem.  

 

”Jämställt skall det ju vara, men jag menar man kan inte amma som man, det bara är 

så...man kan göra så mycket annat...” 

 

En distriktssköterska upplever att alkohol är en anledning som blivit vanligare till varför 

man slutar amma, även om det inte är något mammorna säger rakt ut. Det är också 

vanligt att man ger barnet modersmjölksersättning så att mamman kan gå ut och träffa 

folk och gå på fest. 

 

 

Konsekvenser av insättande av modersmjölksersättning  

Modersmjölksersättningens inverkan på amningen  

Flera distriktssköterskor berättar att en del mammor endast ger 

modersmjölksersättning på kvällarna om dom är kämpiga eller för att barnet skall sova 

bättre på natten. Det kan vara olika hur man klarar att upprätthålla amningen om man 

byter ut ett mål, t ex på kvällen, för vissa sinar mjölken och för vissa fungerar amningen 

fint.  

 

”...de ger på kvällen för att få sova bättre själva på natten... och endel lyckas ju med 

det, att dom ger bara tillägg på kvällen och får amningen att fungera hela dagen men 

endel förstör ju amningen...” 

Om det är en bebis som varit i svält kan det också vara svårt att sluta med 

modersmjölksersättning, då de ofta behöver det menar en distriktssköterska. 
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När det gäller att trappa ned modersmjölksersättningen har distriktssköterskorna olika 

erfarenheter. Vissa tycker att det brukar gå bra medan andra har erfarenhet av att det 

brukar vara svårt att fasa ut modersmjölksersättningen när man väl börjat med den, att 

den tar över ganska snabbt. Det kan vara så att barnet förstår att det går snabbare och 

lättare att äta modersmjölksersättningen och den tar sakta över.  

 

“Då ska man jobba bort den där ersättningen igen och det brukar fungera i de flesta 

fall men det kan ju...det är ju lite chanstagande att börja med ersättning…” 

 

 

Föräldrarnas reaktioner när modersmjölksersättning satts in 

Det är olika hur föräldrarna reagerar när man tar beslutet att gå in med 

modersmjölksersättning. Distriktssköterskan möter både positiva och negativa 

reaktioner. För vissa mammor känns det skönt och blir som en lättnad när beslutet om 

modersmjölksersättning tas. Det kan vara mammor som känner att de kanske inte har 

orken, som har det trassligt med amningen eller som känner sig nedstämda. Det kan 

också vara så att de haft ett barn som skrikit på grund av att det fått för lite mat och när 

barnet blir mer nöjt kan mamman stressa ner.  

 

”Många kan också bli lättade, och känna att nästa gång vi träffas här, men nu har han 

slutat skrika och det var mat som fattades och då då blir de lugnare...” 

 

Andra mammor blir ledsna, besvikna och frustrerade när dom inte har tillräckligt med 

mjölk till sitt barn.  

 

“Sorg, många kvinnor blir ledsna, man vill kunna amma, det är väldigt starkt nerlagt 

i de flesta kvinnorna, att man känner sig dålig att man inte får mjölk i tillräcklig 

mängd…”  

 

Det kan vara svårt för vissa att ta in att barnet behöver extra energi om man till exempel 

har ett barn som inte säger till när det är hungrigt. Det är inte alla föräldrar som följer 
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distriktssköterskans rekommendationer om att ge modersmjölksersättning även om 

barnet inte går upp vikt vilket kan kännas svårt berättar en distriktssköterska.  

 

 

Distriktssköterskans roll för att främja amning 

Ett stödjande förhållningssätt 

De flesta distriktssköterskor är eniga i att de uppmuntrar, understödjer och 

rekommenderar amning i första hand, men det viktigaste är mammans och barnets 

välmående.  

 

“Jag försöker rekommendera amning så långt det går men däremot så tycker jag att 

det viktigaste är att man mår bra, man får inte ta ihjäl sig och barnet måste ju få 

växa.”  

 

Många distriktssköterskor frågar mammorna först om vad de har för inställning till 

amning så att de kan agera stödjande utifrån svaren dom får. En distriktssköterska 

berättar att hon också brukar försöka stärka de nyblivna föräldrarna i sin roll att det är 

dom som är föräldrar, det är deras barn och att nu är det de som bestämmer hur de skall 

göra med allt kring barnet. Att som distriktssköterska formulera sig rätt så att mamman 

inte misstolkar en kan också vara viktigt just i nyföddhetsperioden då mamman kan 

vara känslig. Flera av distriktssköterskorna säger att det finns alternativ till amning och 

barnen växer och håller sig friska även av modersmjölksersättningen. Mammorna 

informeras om detta och det är deras eget val om dom vill börja med det. Även om 

amning alltid uppmuntras så är det viktigt att inte skuldbelägga de kvinnor som inte får 

amningen att fungera menar flera distriktssköterskor. Det är viktigt att avdramatisera så 

att mamman inte känner skuld och mår dåligt på grund av att hon behöver ge 

modersmjölksersättning.  

 

”...att man inte skuldbelägger en mamma som har gett ersättning för det finns ju ingen 

anledning, om hon har tagit det beslutet då får man stötta i det” 

En distriktssköterska säger att de får stötta mammornas beslut om de valt att börja med 

modersmjölksersättning men även att de får försöka hjälpa henne att sluta genom att 
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motivera fördelarna om mamman är intresserad av det. Medvetenheten om att det inte 

alltid fungerar att helamma och att många mammor delammar verkar stor hos många 

av distriktssköterskorna, dom uppmuntrar då till att allt mamman kan amma är 

positivt. Det är bättre än ingen amning alls.  

 

Råd och åtgärder för att främja amning och undvika modersmjölksersättning 

När ett barn inte går upp i vikt ger distriktssköterskorna, innan det blir tal om 

modersmjölksersättning, råd om intensivamning samt nattamning för att stimulera 

mjölkproduktionen.  

 

”Jag försöker ju, att det är intensiv amning först och berättar fördelarna med det och 

att jag kan säga, alltid blir det ju perioder då man måste amma mer...så är det ju för 

att det ska bli mer mjölk...” 

 

Det kan också bli aktuellt att ge råd om att väcka barnet för amning eftersom inte alla 

barn säger till när de är hungriga. Distriktssköterskorna informerar föräldrarna om 

fördelarna med det och att det kan vara värt att vakna på natten om man får amningen 

att fungera. För att barnet skall få bättre tag om bröstvårtan kan man t ex handmjölka 

för att få bröstvårtan att styvna och på så sätt även stimulera igång utdrivningsreflexen. 

Istället för amningsnapp eller modersmjölksersättning vid såriga bröstvårtor ger 

distriktssköterskorna råd om att behandla såret och fortsätta amma. Ett råd kan vara att 

inte sitta och amma för länge åt gången för att undvika att barnet suger sönder 

bröstvårtan. En distriktssköterska nämner att hon ger råd om gladpack-metoden, hon 

tycker den verkar läka såriga bröstvårtor bäst. Råd ges också om att försöka vänja bort 

amningsnappen, även om det kan vara svårt.  

 

“Man vet att såriga bröstvårtor,  ja men alltså kan man bara kämpa den där veckan, 

det tar en vecka eller drygt innan såret har läkt trots amningen...då kan man fixa 

amningen hur länge som helst…”  

 

Flera av distriktssköterskorna poängterar hur viktigt det är för mamman med vila samt 

tillräckligt med mat och dryck för att främja mjölkproduktionen.  
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En distriktssköterska menar att man inte behöver skämmas över att man vilar på dagen 

då man ammar och är trött. Att man är hemma och tar det lugnt kan även vara bra för 

barnet som inte klarar för mycket intryck. 

 

”...att ha inte så bråttom, stanna mycket hemma, vila mycket, tänk att du är till för att 

äta själv, och hinna amma nu i början, ta det lugnt, barnet klarar inte av för mycket 

intryck.” 

 

En distriktssköterska brukar ge rådet att inte ha något på agendan första halvåret utan 

att man är hemmavid och tar dagen som den kommer för att lära känna barnet och dess 

signaler för att hitta rutiner och flyt i vardagen. En annan distriktssköterska berättar att 

om det är en mamma som har en svår inre stress och ett barn som skriker ordentligt kan 

hon ge rådet att lägga ifrån sig barnet, försöka slappna av, varva ner för att sedan ta upp 

barnet och försöka igen. Även om man har ett barn som vill ha maten väldigt snabbt kan 

man behöva börja om på detta sätt. Om mamman upplevs osäker och det verkar lite 

svajigt med amningen kan de behöva ringa, ibland varannan dag, för att se hur det går 

menar en distriktssköterska.  

 

Användning av modersmjölksersättning för att främja amning 

När mammorna börjat med modersmjölksersättning behöver det inte vara permanent 

utan bara en tillfällig lösning enligt flera distriktssköterskor. Tillägg kan göra att 

mamman får vila och stressa ner vilket kan göra att mjölken rinner till. En 

distriktssköterska berättar att om stressen släpper kan mamman komma till ro så att 

amningen fungerar och även om det inte gör det vid varje mål så kan hon få en mer 

avslappnad syn och känna sig trygg i det. 

  

“Man behöver inte tänka att det är tillägg för resten utan det kan behövas en, två 

veckor och så får vi se, kanske man slutar, det är inte så ovanligt att man inte behöver 

fortsätta, om inte fixationen blir för stor på det här med att nu måste jag ha mjölk, det 

är både hjärta, hjärna och barn.” 

En annan distriktssköterska beskriver att det för en del mammor tar längre tid att 

amningen kommer igång och då gäller det att inte ge för mycket 
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modersmjölksersättning eftersom det kan göra att mjölkproduktionen inte kommer 

igång. Om mamman har börjat kunna äta och dricka, känner sig piggare och känner att 

det spänner i brösten så kan hon få rådet att minska på tillägget och amma oftare för att 

få amningen att fungera. För att främja amningen ger distriktssköterskorna rådet att 

barnet först får amma och sedan får det äta den modersmjölksersättning det vill. Genom 

att inte ge modersmjölksersättning efter varje mål kan man trappa ut den. En annan 

distriktssköterska rekommenderar vid tilläggsmatning att ge modersmjölksersättningen 

i kopp i första hand innan man tar till flaska.   

 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att distriktssköterskornas erfarenheter är att det finns många olika 

hinder som kan påverka amningen och leda till att modersmjölksersättning sätts in. Det 

kan vara en komplex situation med många aspekter som distriktssköterskan måste ta 

hänsyn till. Det visar också att distriktssköterskorna alltid försöker uppmuntra till 

amning, men inte till vilket pris som helst. Resultatet i föreliggande studie kan kopplas 

till Betty Neumans holistiska omvårdnadsteori där man ser varje människa som ett 

unikt system som ständigt är i en process med intryck, uttryck och återkopplingar från 

omgivningen och som påverkas av olika typer av stressfaktorer som avgör om kroppen 

är i balans eller inte (George 1995, 281-285).  

 

Ett mått på att amningen fungerar och att barnet får i sig den näring den behöver är 

vikten. Tillmatning med modersmjölksersättning vid viktminskning av friska, 

fullgångna barn som lämnat sjukhuset skall aldrig vara en förstahandsåtgärd om det 

inte är medicinskt motiverat (Länsgruppen för amning i Västerbottens län 2013, 15). 

Studiens resultat visar att fortsatt utebliven viktuppgång hos barnet trots vidtagna 

åtgärder föranleder att distriktssköterskan ger råd om att börja med 

modersmjölksersättning eller om barnet är i svält, vilket anses vara indikerat enligt 

ovanstående rekommendationer. Distriktssköterskan ser hinder i att kunna främja 
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amningen och på så sätt undvika modersmjölksersättning om mammans mående inte är 

bra. Amningen kan bli lidande om mamman är trött och slut, stressad, eller känner sig 

orolig. Detta kan bl a förklaras med att utdrivningsreflexen blir störd av dessa 

stresstillstånd och kan medföra att brösten inte släpper ifrån sig mjölken. Man kan då 

hamna i en negativ spiral med ett oroligt barn som blir ännu mera ledset (Olanders 

2013, 31). I en studie av Tarrant et al. (2011) uppger mammor att trötthet, tät 

amningsfrekvens och upplevelse av att ha för liten mjölkproduktion var 

huvudanledningarna till varför de slutat amma. Mammans tillit till sig själv är också ett 

hinder som distriktssköterskorna ser i sitt amningsfrämjande arbete. Mammor känner 

lätt skuld om de misslyckas med amningen eftersom de har uppfattningen att amning är 

något naturligt och det är upp till dem att få den att fungera, mammorna tappar tilltron 

till sig själva på grund av förväntningar som är orealistiska (Larsen et al. 2008). Här har 

distriktssköterskan en mycket viktig roll med att informera och stödja mammorna efter 

födseln men det kan också tänkas vara viktigt att mammorna får kunskap innan födseln 

om vad man kan förvänta sig och att amning sällan är problemfritt. Utbildning är ett 

exempel på vad Neuman beskriver som primärprevention för att uppnå hälsa och 

undvika obalans i systemet (George 1995, 288). 

 

Resultatet visar att om anknytningen till barnet påverkas av att mamman har börjat må 

psykiskt dåligt efter förlossningen brukar modersmjölksersättning förespråkas för att 

relationen mellan mamman och barnet inte skall äventyras. Det kan vara så att en 

besvärlig amning kan vara en utlösande faktor för en krisreaktion hos mammorna i 

samband med föräldraskapet och att de blir nedstämda till följd av det. Deprimerade 

mödrar kämpar ofta med bilden av sig själva och relationen med barnet, där också 

amningen kan vara en stor del (Zwedberg 2010, 147). Att ge råd om att ge 

modersmjölksersättning vid depression kan därför tänkas utgöra en lättnad för en 

deprimerad mamma. 

 

Distriktssköterskorna ser även att relationsproblem och ett bristande stöd från den 

andra föräldern kan leda till att amningen läggs ner. Att partnerns stöd i amningen är 

viktigt styrks i en studie av Tohota et al. (2009) där resultatet visar att både pappans 

fysiska och emotionella såväl som praktiska stöd är viktigt för en lyckad amning. En 
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problematisk relation till sin partner kan ses som en interpersonlig stressfaktor enligt 

Neuman och hon menar att om man inte har det sociala stödet från människorna runt 

om sig så kan det leda till att stressen drabbar personen värre (George 1995, 284-289). 

Distriktssköterskorna har erfarenheter av att för mycket råd från omgivningen kan 

ibland göra att mamman blir stressad. Att mamman får stöd i amningen från sin egen 

mamma kan dock även vara en stor tillgång visar en studie av Ekström, Widström och 

Nissen (2003b). Att ha kännedom om båda aspekterna kan vara relevant i mötet med 

mammor som känns osäkra i amningen. 

 

Resultatet visar att såriga bröstvårtor och mjölkstockning är vanliga, fysiska 

amningsproblem som leder till att modersmjölksersättning sätts in. 

Distriktssköterskorna menar dock att det ofta skulle ha gått att undvika med 

förebyggande åtgärder om mammorna bara haft vilja och tålamod nog. En 

randomiserad studie av Centuori et al. (1999) visar att såriga bröstvårtor påverkar hur 

länge man väljer att amma och att det som är mest förebyggande är stöd och hjälp från 

sjukvårdspersonal med t ex barnets position vid amning för att få ett bra grepp. Detta är 

något som är aktuellt särskilt första dagarna efter födseln då amningen skall komma 

igång och det är framförallt BB och BB-hemvårds uppgift. 

 

Det är inte alltid som distriktssköterskor upplever att de kan främja amningen i den 

utsträckning de skulle vilja eftersom de inte har kontakt med mamman under den allra 

första tiden. Detta är ett resultat som också återspeglar sig i en svensk studie av 

Barimani och Hylander (2008) där man intervjuat både personal på BB och inom 

barnhälsovården och båda kategorierna upplever brister i vårdkedjan. Vårt resultat visar 

att distriktssköterskorna anser sig ha störst möjlighet att påverka amningen under den 

första tiden och då har ofta BB och BB-hemvård redan upprättat en strategi runt 

amningen. Flera distriktssköterskor upplever att modersmjölksersättning sätts in på 

lösa grunder från BB:s sida och detta tillsammans med att olika råd ges från BB och 

distriktssköterskorna försvårar deras möjlighet till att främja amningen. Att 

modersmjölksersättning sätts in för lättvindigt anses kunna vara en anledning till att 

amningsstatistiken sjunker i Sverige. En annan brist distriktssköterskorna ser är att 

många har med sig amningsnapp hem från BB vilket för en del mammor gör amningen 
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möjlig men för en del ger mjölkstockning eftersom alla mjölkkanaler inte töms vilket 

kan leda till att amningen läggs ner och modersmjölksersättning sätts in. Olanders 

(2013, 106) menar att amningsnapp kan användas om inget annat hjälper men man 

måste tänka på att den inte löser problemet i sig som kan vara att barnet inte gapar 

tillräckligt och därför inte får ett bra grepp om bröstvårtan. 

 

Att det idag är vanligt med tidig hemgång från BB kan för en del mammor vara positivt 

men för många orsaka problem i form av att mjölken inte har hunnit rinna till varvid 

amningen inte kommit igång innan hemgången och mammorna får kämpa på med det i 

hemmet på egen hand. En studie av Mc Keever et al. (2002) betonar att för nyförlösta 

mammor som fick stöd i hemmet av en legitimerad laktationskonsult blev amningen 

mer lyckad under de 12 första dagarna efter förlossningen jämfört med de mammor som 

fick sedvanlig hjälp från sjukhuset. Här betonas det att mammorna kan gå hem tidigt 

bara de får det rätta amningsstödet. En svensk interventionsstudie av Ekström, 

Widström och Nissen (2006) visar på att man kan öka mammornas upplevelse av stöd 

genom att låta barnmorskor och sjuksköterskor genomgå en specialistutbildning i 

amningsrådgivning. Mammor som kontinuerligt fick stöd och hjälp av en 

specialistutbildad sjuksköterska/barnmorska visade sig också kunna njuta mer av 

amningen, kände ett starkare band till barnet och kände sig mer bekväma i amningen 

(Ekström & Nissen 2006). Specialistutbildade sjuksköterskor/barnmorskor som skulle 

kunna göra hembesök under de första dagarna ser vi som en alternativ lösning för att 

bättre kunna hjälpa de mammor som är i behov av extra stöd under första tiden hemma 

då det uppstår ett, från resultatet tolkat, glapp i vårdkedjan. BB-hemvård har idag ingen 

möjlighet att göra hembesök den allra första tiden vilket kan göra det svårt för dem att 

ge handgripliga råd och därmed kan tänkas att det blir lätt att ta till 

modersmjölksersättning och även amningsnapp. 

 

En annan bidragande orsak till att amningen sjunker i landet tror distriktssköterskorna 

kan bero på hur man ser på modersmjölksersättning och amning i dagens samhälle. 

Distriktssköterskorna upplever att man har en mer avslappnad syn kring 

modersmjölksersättning samtidigt som kravet på mammor förändras. Bland annat 

upplever man att mammorna är mer fixerade av att få tillbaka den kropp de hade innan 
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graviditeten och har en vilja att snabbt börja träna och gå ner i vikt. I en jämförande 

studie av Brown, Raynor och Lee (2011) ser distriktsköterskorna samma tendenser och 

mammornas berättelser bekräftar också detta, att de väljer att börja med 

modersmjölksersättning för att amning anses ha en negativ effekt på kroppen. Att man 

som mamma kan skämmas över att amma offentligt visar resultatet i en studie av 

Tarrant et al. (2011) där mammorna berättar att de ser pinsamheten i att amma 

offentligt som ett stort hinder. Detta uppger också distriktssköterskorna i resultatet att 

de ser hos dagens mammor. En studie av Shaker, Scott och Reid (2004) visar dessutom 

att papporna oftast tycker att det är mindre lämpligt med offentlig amning än vad 

mammorna gör. Detta tänker vi också kan påverka mammornas beslut om 

modersmjölksersättning eller amning eftersom partnern som tidigare nämnts har ett 

stort inflytande över amningen.  

 

Vi har uppmärksammat att det i media ständigt pågår en debatt om amning där ett läger 

säger att det råder amningshets i Sverige och de anser att amningsrekommendationerna 

är utformade utifrån den verklighet mammor i U-länder lever i. Andra menar att 

amning är det som är naturligt och borde förespråkas i det längsta. Denna hets kring 

amning tros kunna leda till att vårdpersonal blivit mer rädd för att uppfattas som 

amningshetsare och därför snabbare föreslår modersmjölksersättning (Olanders 2013, 

219). 

 

Distriktssköterskorna berättar att mammorna har mycket de skall hinna göra på 

dagarna och mycket krav på sig och för vissa fungerar denna livsstil ihop med amningen 

men inte för alla. Stewart-Knox, Gardiner och Wrights (2003) studie resultat visar att 

mammor känner sig bundna och begränsade i livet till följd av amningen. Ett barn som 

matas med flaska upplevs av mamman som mer oberoende än ett barn som ammas, 

vilket speglar mammans känsla av brist på frihet. Vi tänker oss också att om man inte är 

trygg i sig själv och sin amning kan dessa krav och hållpunkter bli för mycket och utgöra 

stora stressmoment. Neuman menar att alla har olika förmåga att skydda sig mot 

stressfaktorer. Vilken effekt en stressfaktor får beror också på stressfaktorns styrka och 

hur många stressfaktorer som personen påverkas av samtidigt (George 1995, 284-287). 
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En av distriktssköterskorna ser att en anledning till varför mammorna slutar amma och 

övergår till modersmjölksersättning är att dom vill dricka alkohol även om få av 

mammorna säger det rakt ut. Idag har man ett annat förhållningssätt till alkohol, och 

det i kombination med den mer avslappnande inställningen till modersmjölksersättning 

tror vi kan bidra till detta. Dagens normer kan vara svåra för distriktssköterskan att 

ändra på och vi tänker att man kan vända på det och se det som positivt att de som 

väljer bort amningen för alkohol i alla fall har kunskap om att man helst inte skall dricka 

alkohol och amma samtidigt. Distriktssköterskans roll kan t ex istället bli att upplysa om 

säkerhet i samband med alkoholintag om man har barn.  

 

När det gäller modersmjölksersättningens inverkan på amningen så menar vissa av 

distriktssköterskorna att det brukar gå bra att trappa ut modersmjölksersättningen 

medan andra menar att det kan vara svårt att sluta då man väl börjat eftersom den 

snabbt tar över. Detta överensstämmer också med resultatet i studien av Häggkvist et al. 

(2010) som lyfter fram att tillmatning under den första tiden utgör en risk för avbruten 

amning. Det kan därför vara av vikt att ge modersmjölksersättning med försiktighet om 

mamman har för avsikt att amma. Distriktssköterskorna har alla en positiv inställning 

till amning och ser det som det bästa alternativet men de tycker samtidigt att det är bra 

att modersmjölksersättning finns. De poängterar också att de är noga med att höra sig 

för vad mamman själv har för inställning. Att vårdpersonalen har en positiv attityd till 

amning är viktigt eftersom det kan vara avgörande för mammans beslut om hon skall 

amma eller ge modersmjölksersättning (jfr DiGirolamo, Grummer-Strawn & Fein 

2003). Distriktssköterskorna möter olika reaktioner hos föräldrarna när det blir aktuellt 

med modersmjölksersättning, vissa känner lättnad och andra frustration och sorg. 

Distriktssköterskorna anser att det är viktigt att inte skuldbelägga mammor som ger 

sina barn modersmjölksersättning. Detta är också något som ses som väldigt värdefullt 

av mammor som av någon anledning inte ammar eftersom de är i en sårbar situation 

där de kan känna sig väldigt missförstådda (Shilling Larsen & Kronborg 2013).  

 

Förutom de sedvanliga råd som distriktssköterskorna ger för att främja amningen och 

undvika modersmjölksersättning så ser de också att modersmjölksersättning i sig kan 

vara en åtgärd för att främja amningen. Till exempel så kan modersmjölksersättning få 
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ett hungrigt barn lugnt, mamman stressar ner och mjölken rinner till. Inre stress kan 

enligt Neumans omvårdnadsteori beskrivas som en intrapersonlig stressfaktor. 

Intrapersonliga stressfaktorer är inre miljöbetingade interaktioner som kommer inifrån 

människan och som kan göra att människan kommer i obalans. Sjuksköterskans roll är 

att identifiera stressfaktorerna och sedan med rätt verktyg hjälpa patienten att få eller 

återfå balans (George 1995, 287-291). Att rekommendera modersmjölksersättning kan 

vara ett sätt för distriktssköterskan att hjälpa mamman att eliminera en stressfaktor och 

mamman kan komma bättre i balans. 

 

 

Trovärdighet 

För att beskriva resultatets trovärdighet i en kvalitativ studie används begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 196-

197).  

 

 

Giltighet  

Studiens syfte var att belysa distriktssköterskors erfarenheter gällande 

amningsproblematik som kan föranleda användning av modersmjölksersättning. 

Eftersom det var distriktssköterskornas erfarenheter vi ville fånga så valdes en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer. Den kvantitativa metoden hade inte bidragit 

till en djupare reflektion hos deltagarna, inte heller hur dom upplever fenomenet 

(Malterud 2009, 30-31). Totalt intervjuades sju stycken distriktssköterskor till studien. 

Detta kan anses som relativt få personer och kan ha bidragit till begränsad information 

(jfr Danielsson 2012, 335). Intervjuerna varade mellan 14-30 minuter, denna variation 

anser vi bero på att en del av distriktssköterskorna var väldigt verbala och de mindre 

verbala ville vi ej styra i intervjun varför de intervjuerna blev kortare. För att få ett rikt 

material bad vi deltagarna ge sina erfarenheter genom att berätta om konkreta 

situationer som motsvarade vårt syfte (jfr Malterud 2009, 128). Ytterligare frågor som 

ställdes för att täcka de frågeområden vi hade, kunde dock i efterhand ha varit 

annorlunda utformade för att få ännu mer rika beskrivningar och mer specifika svar. Att 

vi använde oss av ett strategiskt urval av distriktssköterskor som dagligen arbetar med 
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föräldrar under amningstiden möjliggör att resultatet belyser det författarna efterfrågat 

i syftet och bidrar till att giltigheten stärks. Malterud (2009, 180) styrker detta om 

deltagarna i studien är de som är bäst lämpade att svara på studiens frågeställning. Ett 

strategiskt urval med varierande ålder, yrkeserfarenhet och kön kan också stärka 

studiens giltighet enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2012, 198) och i studien var 

åldern på deltagarna mellan 47-62 år och yrkeserfarenheten var 3-33 år. Däremot 

bestod urvalet endast av kvinnliga distriktssköterskor vilket kan anses som en svaghet 

men som var oundvikligt eftersom det inte finns någon man som arbetar inom BHV på 

hälsocentralerna i eller utanför Skellefteå där vi utfört intervjuerna. 

 

 

Tillförlitlighet 

Författarna har fått god kännedom om materialet då man tillsammans genomfört 

intervjuerna och transkriberat materialet. Båda författarna läste igenom och 

analyserade materialet var för sig för att sedan jämföra, och sammanställa koderna till 

kategorier tillsammans vilket ökar tillförlitligheten av studien. 

 

 

Överförbarhet 

Med överförbarhet menas i vilken omfattning resultatet kan användas i liknande 

sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 198). För att läsaren själv ska 

kunna bedöma överförbarheten i denna studie har vi försökt beskriva urval, deltagare, 

datainsamling och analys noggrant. Författarna tror att det amningsfrämjande arbete 

som pågår på hälsocentraler runt om i landet ser relativt likartat ut i och med 

gemensamma riktlinjer och resultatet kan på så vis till viss del vara överförbart till 

andra distriktssköterskor som jobbar inom BHV. Enligt Malterud (2009, 19) kan 

överförbarheten ge förståelse och kunskap för andra i liknande situationer. Ett av 

fynden var dock brister i andra delar av vårdkedjan och överförbarheten kan i det 

sammanhanget vara svårbedömd på grund av ej tillräckligt beskriven kontext. 
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SLUTSATS 

Distriktssköterskorna förespråkar amning och arbetar stödjande kring detta, med 

barnets och mammans välmående i fokus. När det gäller amningsproblem ser 

distriktssköterskorna helst att de i första hand försöker undvikas med förebyggande 

åtgärder. Om amningen inte kan etableras trots vidtagna åtgärder finns det ett 

alternativ i modersmjölksersättning och den kan i vissa fall också ses som främjande för 

amningen. Distriktssköterskorna beskriver att det finns en brist i vårdkedjan under den 

första tiden efter förlossningen då amningen ska etableras och stödet från vården är av 

stor betydelse. De upplever också att samhället har förändrats, att det idag är andra krav 

på mammor samt en annan syn kring amning och modersmjölksersättning.  

 

Genom att ta del av distriktssköterskans erfarenheter av amningsproblematik kan man 

se möjliga orsaker till varför amningsstatistiken sjunker och modersmjölksersättning 

används i större utsträckning. Studien ger kännedom om vilka amningsproblem och 

andra faktorer som kan påverka mammans beslut om att amma eller ge 

modersmjölksersättning. Ytterligare studier om hur attityder till amning och 

modersmjölksersättning ser ut i samhället idag vore önskvärt. Denna kännedom skulle 

kunna bidra till att distriktssköterskan kan reflektera över och utveckla sin roll så att 

amningen kan fortsätta främjas även i takt med ett förändrat samhälle. 
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Bilaga 1 

 

 

WHO/UNICEF:s tio steg till lyckad amning 

 

1. En skriven amningsstrategi/handlingsplan som rutinmässigt delges all 

hälsopersonal. 

2. Undervisa all berörd personal i nödvändig kunskap för att genomföra denna 

handlingsplan. 

3. Informera alla gravida och nyblivna mammor om fördelarna med amning och 

hur man upprätthåller amningen. 

4. Uppmuntra och stödja mammor att börja amma sitt nyfödda barn vid barnets 

första vakenhetsperiod, vilket vanligen sker inom två timmar. 

5. Visa mammor hur de ska amma och upprätthålla amningen även om de måste 

vara åtskilda från sina barn. 

6. Nyfödda barn ska inte ges mat och dryck utöver modersmjölk, såvida det inte är 

medicinskt indicerat. 

7. Praktisera samvård, tillåta mammor och barn att vistas tillsammans dygnet 

runt. 

8. Uppmuntra fri amning. 

9. Ge inte nappar till ammande spädbarn, varken sug- eller dinappar. 

10.  Uppmuntra bildandet av amningshjälpsgrupper och sedvanlig kontakt med 

barnhälsovården genom att hänvisa mammorna till dem vid utskrivningen från 

sjukhuset/kliniken 
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Bilaga 2 
Institutionen för omvårdnad                           

Vårdvetarhuset   

901 87 Umeå 

Tel. 090-7865000 

 

Hej. 

Vi är två sjuksköterskor som vid Umeå universitet studerar till distriktssköterskor och 

skriver nu under höstterminen vår magister, D-uppsats som handlar om 

distriktssköterskors erfarenheter av modersmjölksersättning vid amningsproblem. 

Vi är intresserade av att belysa distriktssköterskors erfarenheter kring detta och vänder 

oss till dig som har jobbat minst 3 år inom barnhälsovården. Du får nu genom detta brev 

en förfrågan om att delta i studien och deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas 

utan motivering om så önskas. 

 

Ett deltagande i studien innebär att vi träffar dig för en intervju som kommer att spelas 

in och beräknas pågå i ca 45 minuter. Intervjun kan ske på din arbetsplats så vi inte 

upptar mer av din tid än intervjun kräver. Materialet från intervjun kommer bara att 

behandlas av oss, inga obehöriga kommer ha tillgång till materialet och du kommer inte 

kunna bli identifierad i resultatsammanställningen.  

När studien är klar får du självklart ta del av det framkomna resultatet. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Med vänlig hälsning, 

Sjuksköterska: Emma Stenberg 070-6788 147, emma.stenbergs@gmail.com 

Sjuksköterska: Thea Lundgren 070-2222 078, thea_lundgren@hotmail.com 

Handledare: Christina Juthberg 0660-29 25 25, christina.juthberg@umu.se  

Universitetslektor, Umeå universitet. Institutionen för omvårdnad, campus 

Örnsköldsvik. 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor 

Födelseår 

Specialistutbildning 

Antal yrkesår inom barnhälsovården 

Sysselsättningsgrad BHV 

 

 

Inledande fråga 

Kan du berätta om dina erfarenheter gällande modersmjölksersättning vid 

amningsproblem. Berätta om situationer då du ger föräldrarna rådet att ge ersättning.  

 

 

Frågeområden 

Vad har du för syn på WHO:s rekommendationer angående modersmjölksersättning? 

Upplever du några hinder att följa rekommendationerna? 

Vilka problem upplever du är de vanligaste som föranleder rådet om ersättning? 

Hur upplever du att föräldrarna mottager rådet om att börja ge ersättning? 

Amningsstatistiken sjunker, vad säger dina erfarenheter att det kan bero på? 

 

 

Uppföljningsfrågor 

Du nämnde tidigare att… 

Kan du berätta mer om det… 

Har du fler exempel på det? 

 

 

 


