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Abstrakt 

 

Syfte: Att beskriva BVC-sjuksköterskornas erfarenheter av att vägleda mammor med 

upplevd amningsproblematik för att främja amning. Bakgrund: Bröstmjölk 

rekommenderas för spädbarn som enda föda upp till sex månaders ålder. Globalt sett 

syns en nedåtgående trend gällande amning. Det är av stor vikt att skapa en 

medvetenhet om amningens fördelar för att främja amningsfrekvensen. Studier visar 

att kvinnor med amningsrelaterade problem som inte fått stöd av vårdpersonal 

slutade amma i större utsträckning än de som fått amningsvägledning. BVC-

sjuksköterskornas professionella information och bemötande bör grunda sig på 

kunskap, förståelse och bekräftelse för att stärka mammornas självtillit till amning. 

Design: En empirisk kvalitativ studie med deskriptiv design och induktiv ansats. 

Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med intervjuguide och följdfrågor 

utfördes mellan januari och maj 2015. Totalt intervjuades elva ändamålsenligt 

utvalda BVC-sjuksköterskor. Intervjuerna spelades in, transkriberades och 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det analyserade materialet 

resulterade i fyra kategorier; Ge råd och behandling, Motivera amning, Betydelsefullt 

med stöd från BVC-sjuksköterska och familj och Förmedla kunskap om amning. 

Slutsats: Att ge stöd och rådgivning vid amningsproblem är av stor vikt för att 

mammorna ska ta sig igenom problemen och fortsätta att amma. BVC-

sjuksköterskorna beskriver att amning inte kan förespråkas till varje pris och att det 

är viktigt att stödja föräldrarna i deras val för att inte skapa skuld. Att få stöd från 

partner och familj främjar amningen. Samtliga BVC-sjuksköterskor är överens om att 

bröstmjölk är det absolut bästa för barnet och att fördelarna med amning tidigt bör 

förmedlas för att främja amningen och förebygga ett för tidigt avslut. 

 

 

Nyckelord: Amning, amningsproblematik, erfarenheter, kvalitativ studie, 

sjuksköterskor, spädbarn, vägledning  

 

 

 



Abstract 

 

Aim: To describe child health nurses experiences of guiding mothers with 

breastfeeding problems to promote breastfeeding. Background: Breast milk is 

recommended as only food source for infants up to six months of age. Globally seen 

there´s a downward trend regarding breastfeeding. It is of importance to create an 

awareness of the breastfeeding benefits to promote the frequency. Studies show that 

women with breastfeeding problems not supported by health professionals stopped 

breastfeeding to a greater extent than those who received breastfeeding guidance. 

Child health nurses information and treatment should be based on knowledge, 

understanding and acknowledgment to strengthen mothers’ self-confidence in 

breastfeeding. Design: An empirical qualitative study with descriptive design and 

inductive approach. Method: Semi-structured individual interviews with an 

interview guide and supplementary questions were performed between January and 

May 2015. In total, eleven child health nurses were selected through purposive 

sampling. The interviews were recorded, transcribed and analyzed according to 

qualitative content analysis. Result: The analyzed material resulted in four 

categories; Provide advice and treatment, Motivate breastfeeding, Importance of 

child health nurse and family support and Supply knowledge about breastfeeding. 

Conclusion: To provide the mothers support and advice is of great importance to 

help them through breastfeeding problems and to help them proceed breastfeeding. 

The child health nurses describes that breastfeeding can´t be promoted at all costs 

and that it´s of importance to support the parents in all of their choices to not create 

any guilt. Support from partner and family promotes breastfeeding. All of the child 

health nurses agreed that breastmilk is the absolute best choice for the baby. The 

benefits of breastfeeding should be mediated early to promote breastfeeding and to 

prevent an early cessation. 

 

 

Keywords: breastfeeding, breastfeeding problems, experiences, guidance, infants, 

mothers, nurses, qualitative study 

 

 

 



Kort sammanfattning 

Varför är studien viktig? 

 För att ge ökad förståelse och inblick i det amningsfrämjande arbete BVC-

sjuksköterskorna bedriver vid amningsproblematik. 

 För att synliggöra olika aspekter som är viktiga för en fungerande amning 

utifrån BVC-sjuksköterskornas erfarenheter vid vägledning av mammor med 

amningsproblem. 

  De viktigaste resultaten 

 BVC-sjuksköterskorna beskriver att det är av stor vikt att vägleda mammor 

med amningsproblem genom information, kunskap och rådgivning för att 

främja amning. 

 När mammorna redan har bestämt sig för att inte amma är det svårt att 

påverka och främja amning. Amning ska inte ske till vilket pris som helst och 

det är viktigt att inte skuldbelägga den mamma som inte ammar.  

 Stöd av BVC-sjuksköterskorna och även av familjen till mammor med 

amningsproblem är av stor vikt för att främja amning då mammorna lättare 

tar sig igenom problemen.  

 

Hur kan resultaten användas för att påverka praktik, forskning och 

utbildning? 

 Genom att ge förbättrad information till föräldrarna om vart de ska vända sig 

för att få stöd vid amningsproblem efter hemgång från BB. Ett bättre 

samarbete mellan BB och BVC vid hemgång kan leda till att fler mammor inte 

lägger ner amningen innan de kommer till BVC.  

 Genom att erhålla kunskap om vilken vägledning som är av nytta för att främja 

amning vid olika amningskomplikationer i praktiken utifrån BVC-

sjuksköterskornas erfarenheter. 

  Att arbeta fram ett informationsblad för anhöriga som beskriver amningens 

fördelar och hur de kan stötta mamman skulle utöka mammans stödjande 

nätverk och underlätta för BVC-sjuksköterskan i det amningsfrämjande 

arbetet.  

 I utbildningssyfte kan resultatet användas som en vägledning för hur BVC-

sjuksköterskor kan ge stöttning och rådgivning till mammor med olika 

amningsproblem. 
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Bakgrund  

Introduktion  

WHO (2014) rekommenderar att barn från födseln och upp till sex månaders ålder 

har bröstmjölk som enda föda. Bröstmjölk är för barnen den absolut bästa 

näringskällan eftersom det innehåller alla de näringsämnen som barnet behöver 

utom D-vitamin. Det har även flera viktiga hälsofrämjande fördelar för både mor och 

barn. Amning skyddar barnen mot olika infektionssjukdomar då det har en 

stimulerande effekt på immunförsvaret. Risken för plötslig spädbarnsdöd och fetma 

minskar och det stärker barnets känsla av trygghet (Östberg 2009). Barn som har fått 

bröstmjölk har även mindre allergiska besvär i jämförelse med barn som fått 

modersmjölksersättning (Hwang & Nilsson 2011). Amning bör främjas av 

vårdpersonal då det globalt sett syns en nedåtgående trend gällande 

amningsfrekvensen (Pentecost & Grassley 2014). Enligt innocentideklarationen 

(2005) så är det av stor vikt att skapa en medvetenhet om amningens fördelar hos 

föräldrar så att amningsfrekvensen kan främjas. Fördelarna med amning bör 

förmedlas av de olika professioner som föräldrarna kommer i kontakt med under 

graviditeten och efter födseln (Demirtas 2014). 

Teoretisk utgångspunkt  

Tidig hudkontakt, värme och trygghet stimulerar amningen och stärker relationen 

mellan mamman och barn. För att skapa en god relation och en trygg anknytning 

krävs det att föräldrarna är känslomässigt tillgängliga, lyhörda och kärleksfulla mot 

barnets olika behov (Weimers & Gustafsson et al. 2008). En trygg anknytning är en 

bra grund för det lilla barnet resten av livet. Bowlbys anknytningsteori (1983) utgår 

från att alla barn från födseln har behov av närhet och trygghet för att överleva. För 

att tillgodose de behoven så finns ett medfött beteendesystem hos barnet som 

innefattar bland annat gråt och kroppsspråk. Syftet med barnets kommunikation är 

att få uppmärksamhet från föräldrarna så att dess olika behov kan tillfredsställas. 

Barn med en trygg anknytning får enligt Bowlby en bra självkänsla, är nyfikna, trygga 

och socialt kompetenta. Beroende på anknytningens kvalité så skapar barnet olika 

inre arbetsmodeller. Modellerna innefattar dem själva, föräldrarna samt övriga 
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relationer och de används för att förstå hur människor fungerar och hur de kan 

förutse och tolka andra människors beteenden. Ett barn med en otrygg anknytning 

kan exempelvis förvänta sig känslokalla reaktioner från personer de möter och de 

känner sig mindre värda än andra. De kan också bli tillbakadragna och ointresserade 

av att skapa relationer (Hwang & Nilsson 2011; Broberg 2012). En studie av Scharfe 

(2012) visar ett starkt samband mellan amningsfrekvensen och moderns egen 

anknytningsbakgrund. Mammor med en trygg anknytning fortsatte i mycket större 

utsträckning att amma sitt barn vid upplevda amningsproblem än de mammorna 

med en otrygg anknytning. Studien visade även att amning kan underlätta den 

känslomässiga lyhördheten för barnets olika behov. 

Amningsproblematik 

Orsaker till att amningsfrekvensen minskar kan bland annat vara att mamman 

upplever en oro för att inte ha tillräckligt med bröstmjölk och då ger barnet 

modersmjölksersättning. Tidig insättning av modersmjölksersättning som 

komplement till amningen kan leda till ett tidigt avbrott (Rasenack & Schneider et al. 

2012). En stor del av de mammor som slutar amma sitt barn innan de 

rekommenderade sex månaderna gör det inom de första två månaderna efter 

förlossningen (Brown & Dodds et al. 2014). Studier visar att låg socioekonomisk 

status, låg utbildning, stress, trötthet och smärta i samband med amning är vanliga 

orsaker till att avsluta amningen innan barnet blivit sex månader (Ahulwalia & 

Morrow et al. 2005; Abou-Dakn & Richardt et al. 2009). En annan orsak till 

amningsproblem är en felaktig amningsteknik. En konsekvens av fel amningsteknik 

är att utdrivningsreflexen inte stimuleras tillräckligt och mjölkproduktionen minskar 

(Birgersson & Bramhagen et al. 2012). 

En studie av Ahluwalia & Morrow et al. (2005) visar att de kvinnor som haft en 

positiv inställning till amning innan de fick barn lättare klarade av att ta sig igenom 

amningsproblem och att fortsätta amma. Kvinnor med amningsproblematik som inte 

fick något stöd från sjukvården slutade amma i mycket större utsträckning än de som 

fick amningsvägledning (Abou-Dakn & Richardt et al. 2010; Strong 2011). Många 

kvinnor upplever att deras problem inte tas på allvar, eller att de inte blir förstådda 

när de söker hjälp (Demirtas 2014). BVC-sjuksköterskor bör därför ta sig tid till att 

samtala med mammor kring amning och engagera sig i deras situation (Pentecost & 
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Grassley 2014). Första tiden efter förlossningen kan mammor uppleva ett extra behov 

av uppmuntran, stöd och råd gällande amning (Birgersson & Bramhagen et al. 2012). 

Flertalet kvinnor upplever att den bild och den information de fått om amning från 

vårdpersonal om att det är naturligt och lätt att amma inte stämde med den 

verklighet som mötte dem när de fått barn. Mammor behöver fortlöpande 

information, speciellt tidigt efter förlossningen om hur det kan vara att amma ur en 

realistisk synvinkel (Hinsliff-Smith & Spencer et al. 2014). Studier har visat att ett bra 

stöd med en positiv syn på amning från partnern i förhållandet ökar chansen för en 

lyckad amning. Partnerns syn på amning har ett stort inflytande på modern och 

påverkar amningsfrekvensen. Sjukvårdspersonal bör därför rikta information och 

stöd gällande amning genom motiverande samtal till båda parter i ett förhållande 

(Abou-Dakn & Richardt et al. 2010; Sherriff & Hall et al. 2013).  

BVC-sjuksköterskans roll vid amningsvägledning  

En välfungerande informativ amningsrådgivning och ett bra stöd av god kvalitet från 

sjukvårdspersonal ökar tydligt amningsfrekvensen (Brown & Dodds et al. 2014). Det 

är av stor betydelse att tidigt identifiera olika amningsproblem så att passande 

behandling kan påbörjas (Abou-Dakn & Richardt et al. 2010; Strong 2011). 

Amningsvägledningen från BVC-sjuksköterskor bör grunda sig på kunskap, förståelse 

och bekräftelse. Information som förmedlar motivation och en psykologisk 

förberedelse för att amma är av stor vikt för att främja amningen, förebygga problem 

samt att ta sig igenom amningsproblem. Föräldrar har ofta ett stort förtroende för 

BVC-sjuksköterskan och kommer dit med frågor om amning (Rikshandboken 2007). 

Studier tyder på att BVC-sjuksköterskans professionella information och bemötande 

stärker kvinnors positiva inställning till amning (Rasenack & Schneider et al. 2012). 

Empati från vårdpersonalen är av stor betydelse för att hjälpa mammorna att finna 

egna lösningar på problemen. Mammans medfödda förmåga att amma samt barnets 

medfödda förmåga att suga ska uppmärksammas i ett tidigt skede. Målet är att 

mammorna ska få hjälp till självhjälp som stärker deras självtillit vid amning 

(Weimers & Gustafsson et al. 2008). 

WHO och UNICEF (1989) har tillsammans tagit fram en handlingsplan för att stödja, 

skydda och främja amning för friska fullgångna barn. Handlingsplanen kallas “tio 

steg till lyckad amning” och bör kännas till av all vårdpersonal inom till exempel 
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mödrahälsovård, förlossning och barnhälsovård. De “tio stegen till lyckad amning” 

tar bland annat upp att vårdpersonal bör utbildas så att de har tillräckligt med 

kunskap för att använda sig av handlingsplanen. Det står i handlingsplanen att 

vårdpersonalen bör uppmuntra och stödja mammorna till att amma och att tidigt tala 

om amningens fördelar samt om hur de upprätthåller amningen. 

Problemformulering 

Den forskning som författarna tagit del av har gett en inblick i mammornas 

erfarenheter och hur de tillsammans med BVC-sjuksköterskorna fått hjälp och stöd 

för att kunna fortsätta amma när olika amningsproblem uppstått. Flera studier visar 

mammornas olika erfarenheter kring bemötande vid amningsproblematik. Forskning 

visar även att det är väsentligt med ett bra bemötande för att vägleda mammor vid 

amningsproblem. Studierna visar att det är av stor vikt att de får den stöttning och 

information de behöver för att klara av att fortsätta amma. Av betydelse är att 

partnern i förhållandet finns med för att få information och för att vara ett stöd till 

mamman i amningen. En förutsättning för att kunna främja amning är bland annat 

att vårdpersonal vet hur de på bästa sätt kan vägleda vid olika amningsproblem, 

vilket inte någon av studierna i denna litteratursökning har gett svar på. BVC-

sjuksköterskornas erfarenheter i arbetet med amning kan ha betydelse för utgången 

vid ett amningsproblem, vilket är av intresse att undersöka vidare. 

Syfte  

Syftet är att beskriva BVC-sjuksköterskornas erfarenheter av att vägleda mammor vid 

upplevd amningsproblematik för att främja amningen. 

 

Metod 

Design 

En empirisk kvalitativ studie med deskriptiv design utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med en induktiv ansats. Individuella intervjuer med 

deskriptiv design utfördes eftersom BVC-sjuksköterskornas erfarenhet av att främja 

amning vid amningsproblematik skulle beskrivas (Justesen & Mik-Meyer 2011; Patel 

& Davidsson 2011; Polit & Tatano-Beck 2014). Med en induktiv ansats menas att 

fokus lades på de vardagliga och situerade aspekterna i intervjuerna och att slutsatser 
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drogs från de empiriska erfarenheterna (Kvale & Brinkman 2012). 

Författarriktlinjerna från den vetenskapliga tidskriften Journal of Advanced Nursing 

har följts.    

Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes av specialistsjuksköterskor arbetande på 

barnavårdcentral (BVC). De tillfrågades eftersom de dagligen kommer i kontakt med 

ammande kvinnor. Inklusionskriterierna var att BVC-sjuksköterskorna arbetade 

självständigt och att de hade erfarenhet av amningsvägledning. Både 

barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor inkluderades. Sjuksköterskor utan 

vidareutbildning exkluderades. 

Fem verksamhetschefer för BVC på orter i mellersta och södra Sverige tillfrågades om 

tillstånd att få genomföra studien (bilaga 1). När de gett sitt samtycke till att studien 

fick genomföras på deras arbetsplats så kontaktades 25 BVC-sjuksköterskor via mail 

för samtycke att delta i studien (bilaga 2). Elva BVC-sjuksköterskor gav sitt samtycke 

att delta och datum bokades in per telefon eller mail för utförande av intervjuer. Av 

de elva BVC-sjuksköterskor som intervjuades var tre vidareutbildade till 

barnsjuksköterskor och sex var distriktssjuksköterskor. Två hade både 

barnsjuksköterske- och distriktssjuksköterskeutbildning och en av dem var även 

barnsköterska i grunden. Deltagarna hade varit yrkesverksamma på BVC mellan fyra 

månader och 30 år.  Samtliga BVC-sjuksköterskor var kvinnor då inga män fanns 

inom yrket på de tillfrågade arbetsplatserna. Kvinnorna var mellan 38-63 år. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer utfördes vilket innebär att frågor med öppna 

svarsmöjligheter ställdes till samtliga BVC-sjuksköterskor. Frågorna ställdes med 

hjälp av en intervjuguide och bestod av bakgrundsfrågor, fyra öppna frågor och 

följdfrågor (bilaga 3). 

Bakgrundsfrågorna handlade om arbetserfarenhet inom BVC, utbildningsbakgrund, 

amningsrutiner och amningsutbildning. De öppna frågorna handlade om tankar 

kring amningens betydelse och BVC-sjuksköterskornas erfarenheter av situationer 

där de träffat mammor med amningsproblem. Den sista öppna frågan var; ”Har du 

något mer du vill berätta?”, vilket gav BVC-sjuksköterskorna möjlighet att ta upp 

andra reflektioner och tankar om amning och blev avslutningen på intervjun. Öppna 
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frågor används i kvalitativa studier eftersom det ger en möjlighet att få beskrivningar 

av händelseförlopp och situationer som sedan kan utvecklas med följdfrågor utifrån 

intervjupersonens berättelse och intervjuarens intresse (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011). Frågorna kompletterades med utforskande följdfrågor för att få en 

djupare förståelse för det som togs upp i intervjuerna. Följdfrågorna kunde vara ” vill 

du utveckla det?” och ”hur upplevde du det?“.  

Samtliga intervjuer utfördes enskilt på respektive BVC-sjuksköterskas arbetsplats. 

Intervjuerna tog mellan 15-40 minuter att genomföra och spelades in på ljudfil med 

mobiltelefon. En pilotstudie utfördes som inkluderades i resultatet. Pilotstudien 

utfördes för att se om vald intervjumetod gav relevanta och breda svar och för att få 

en första insikt i hur intervjufrågorna svarade mot syftet (Patel & Davidson 2011). 

Pilotstudien visade att de valda öppna frågorna och följdfrågorna väl besvarade 

studiens syfte och inga ändringar utfördes.  

Intervjuerna delades upp då författarna är bosatta på olika orter. Fem respektive sex 

intervjuer utfördes vardera. Studien utfördes mellan januari och maj 2015. Antalet 

intervjuer ansågs ge tillräckligt med information och kunskap för att uppfylla syftet 

med studien och för att gå vidare med att utföra analysen (Kvale & Brinkman 2012). 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades övervägdes nyttan och riskerna med studien och dess 

vetenskapliga bärkraft. Författarna i studien satte sig väl in i det aktuella ämnet så att 

de var kunniga inom området för att säkerställa studiens kvalité 

(Helsingforsdeklarationen 2013). Nyttan med studien önskades vara att belysa 

åtgärder och metoder som kunde vara av användning för BVC-sjuksköterskor vid 

vägledning av amningsproblematik för att främja amning. En risk med studien var att 

deltagarna skulle kunna känna skuld över att de inte arbetade på ett sätt som 

främjade amningen. Konsekvenserna av en intervjuundersökning bör 

uppmärksammas så att den möjliga skadan för de medverkande blir så liten som 

möjligt. En god forskningsetik har eftersträvats och beskrivs av medicinska 

forskningsrådet (2003) utifrån fyra grundläggande etiska principer; 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen. De innebär att forskningen bör sträva efter att värna om integritet, 

att göra gott, förhindra skada och att behandla alla människor lika. 
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Ett skriftligt brev om förfrågan att få genomföra studien mailades ut till 

verksamhetschefer (bilaga 1). Efter godkännande skickades ett brev för samtycke att 

delta i studien till BVC-sjuksköterskor (bilaga 2). Information om studien och ett 

skriftligt samtycke krävs enligt lag för att få genomföra kvalitativa studier (SFS 

2003:460). Breven skrevs enligt vetenskapsrådets (2002) etiska huvudkrav för 

svensk forskning inom humanoria- och samhällsvetenskap; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att 

deltagarna informerades om vad studien hade för syfte och vad som skulle 

undersökas. Deltagarna informerades vidare om att medverkan var frivillig och när 

som helst kunde avbrytas. Alla personuppgifter behandlades konfidentiellt och det 

insamlade materialet användes endast till forskning och förvarades så att inga 

obehöriga kunde komma åt det. Deltagarna informerades även om studiens urval, 

hur data skulle samlas in, analyseras och sammanställas.  

Det insamlade materialet förvarades enligt arkivlagen (SFS 1990:782) mot obehörig 

åtkomst. Materialet avidentifierades enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400), kodades och förvarades i forskarnas lösenordskyddade datorer. Eftersom 

studien är utförd av studenter på högskolenivå och de intervjuade i studien var 

personal och inte patienter så behövdes inget etiskt tillstånd sökas (SFS 2003:460). 

Allt insamlat material sparas och förvaras i författarnas lösenordskyddade datorer i 

fem år efter godkänt och publicerat arbete. 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & 

Hällgren-Graneheim (2012). Det används inom omvårdnadsforskning för att granska 

och tolka texter såsom intervjumaterial. Analysprocessen innebär att texten sorteras 

in i meningsenheter, kondenseringar, koder, kategorier och underkategorier. Det 

inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant i nära anslutning till 

intervjutillfällena. Författarna transkriberade var för sig de intervjuer som de utfört 

men hela det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger av båda författarna 

för att få en helhetsbild av vad alla intervjuer handlade om. Uttalanden av 

intervjupersonerna av betydelse för studiens syfte identifierades och styckades av i 

texten till så kallade meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, vilket innebär att texten sammanfattades och formulerades om till en 

kortare beskrivning. De kondenserade meningsenheterna sammanfattades sedan 
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med en kod, en slags etikett för vad texten handlade om. Fyra kategorier och nio 

underkategorier utformades utifrån de kondenserade meningsenheterna och 

koderna. Exempel på analysprocess visas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Ja jag 
försöker få 
dem att i alla 
fall fortsätta 
delamma. Att 
fortsätta 
amma fast de 
behöver ge 
ersättning när 
mjölken inte 
räcker till 
längre” 

Uppmuntrar 
till att fortsätta 
delamma när 
bröstmjölken 
inte räcker till.  

Uppmuntra 
delamning vid 
ersättning. 

När 
bröstmjölken 
inte räcker till 

Ge råd och 
behandling 

 

Resultat 
De intervjuade BVC-sjuksköterskorna är samtliga kvinnor och har arbetat mellan 4 

månader och 30 år på barnavårdcentral (BVC). Många anser sig ha god erfarenhet av 

att stötta mammor vid amningsproblem för att främja amning. De har bland annat 

erhållit kunskap om amningsrådgivning genom tidigare arbetserfarenhet, 

amningsutbildningar och från erfarenheter på det BVC där de arbetar. Flera BVC-

sjuksköterskor berättar att interna amningsutbildningar med olika fokus inom 

området är återkommande på arbetsplatsen. Alla BVC-sjuksköterskor är överens om 

att det är viktigt att främja amning särskilt när problem uppstår. Amningsrådgivning 

ges antingen via telefon eller vid besök på BVC. De flesta BVC-sjuksköterskor tycker 

att de har tillräckligt med tid eller att de tar sig tid vid besöken för att kunna vägleda 

och hjälpa mammor vid amningsproblem. Mycket kretsar kring amning i kontakterna 

med mammorna och flera berättar att de samtalar mycket om amning under hela 

barnets första år. Resultatet delas in i fyra kategorier och till varje kategori finns 

mellan två och tre underkategorier (tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt över kategorier och underkategorier.   

Kategorier Underkategorier 

Ge råd och behandling  Smärtsam amning 

 När bröstmjölken inte räcker till 

Motivera amning  Inte skapa skuld 

 Svårt att övertala 

 Anknytningssvårigheter 

Betydelsefullt med stöd från BVC-

sjuksköterska och familj 

  Stödjande BVC-sjuksköterska 

 Stödjande familj 

Förmedla kunskap om  

Amning 

 Kunskap främjar amning 

 Förmedla fördelar med amning 

 

Ge råd och behandling 

Smärtsam amning 

De intervjuade BVC-sjuksköterskorna berättar att de i sitt arbete ofta möter mammor 

med amningsproblematik och ett vanligt problem är smärta i samband med amning. 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att det ofta kan göra ont att amma efter 

förlossningen, men att det är en övergående smärta. Många mammor är dock helt 

oförberedda på smärtan i samband med amning och kan då snabbt ge upp amningen. 

En BVC-sjuksköterska talar om att de på arbetsplatsen insåg att de brustit i sin 

information om hur smärtsamt det kunde vara i början. Hon berättar att sedan de 

blivit bättre på att informera om smärtan så har de märkt en stor skillnad på 

mammornas inställning. De menar att om de ställt in sig på att det kan bli tufft i 

början så blir det lättare för dem att ta sig igenom den övergående smärtan och 

fortsätta amma.  

Svampinfektion och mjölkstockning är båda vanliga orsaker till smärtsam amning. 

Med rätt hjälp, rådgivning och behandling så klarar de att ta sig genom problemen 

och fortsätta amma. Praktiska råd och tips vid mjölkstockning för att hjälpa 

mammorna uppger BVC-sjuksköterskorna följande; värme, massage, 

febernedsättande och vila. I vissa svårare fall kan det bli aktuellt med antibiotika. Vid 



10 

 

svampinfektion informerar BVC-sjuksköterskorna om att behandla bröstvårtan och 

barnets mun med vichyvatten. I de fall där det inte går över kan läkemedel för både 

mamma och barn bli aktuellt.  

BVC-sjuksköterskorna berättar att de brukar fråga om symtom, inspektera brösten 

och tydligt informera om vad mjölkstockning och svampinfektion är. De ger 

mammorna nödvändig kunskap och hjälp till självhjälp så de kan behandla smärtan 

och uppmuntras till att fortsätta amma.  

”Sen får vissa mammor så himla ont. Och störst problem är det med de mammor 

som får svamp. De klarar knappt av att amma och då behöver de både hjälp och 

stöd för att ta sig igenom det. Då får både barnet och mamman medicin. Men oftast 

har man fått försöka någon vecka först med att ta vichyvatten på bröstvårtan och i 

barnets mun och lufta brösten mycket… och då är det många som är nära på att ge 

upp.” 

Flera BVC-sjuksköterskor rekommenderar mammorna att använda en amningsnapp 

vid smärtsam amning och sår på brösten. De rekommenderar även användande av 

handpump eller amningspump när amningen är smärtsam till dess att smärtan lagt 

sig och de kan fortsätta amma som vanligt igen. Vid komplicerade fall eller 

återkommande problem brukar några BVC-sjuksköterskor hänvisa mammorna till 

amningsmottagning för att där få hjälp.  

Vid smärtsam amning blir många hjälpta av en amningsobservation. BVC-

sjuksköterskorna observerar hur barnet ligger vid bröstet, hur det beter sig, hur 

sugtekniken ser ut och även bröstens utseende. BVC-sjuksköterskorna kan då ge råd 

för hur de ska hålla barnet och lägga till för att hjälpa vid smärtsam amning och 

såriga bröstvårtor.  

När bröstmjölken inte räcker till 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att det ibland kommer mammor till BVC som 

upplever att deras barn är skrikiga och missnöjda. I vissa fall kan det bero på att 

barnet inte har en tillfredsställande viktutveckling som upptäcks under viktkontroll 

på BVC. I de fallen tolkas orsaken till att barnet är missnöjt och har en dålig 

viktuppgång av BVC-sjuksköterskorna som att den ammande mamman inte har 

tillräckligt med bröstmjölk. BVC-sjuksköterskorna upplyser då mammorna om 

åtgärder för att öka bröstmjölksproduktionen för att främja amningen. De 
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uppmuntras ofta till att intensivamma och att amma från båda brösten vid varje 

amningstillfälle. I vissa fall där barnet verkar slött och somnar vid bröstet 

rekommenderar de att barnet ammar i maximalt 10-15 minuter på varje bröst och att 

försöka hålla barnet vaket under den tiden. En BVC-sjuksköterska beskriver att hon 

brukar försöka ha is i magen när hon upptäcker tidig viktnedgång hos barnen och 

därför avvaktar med introduktion av modersmjölksersättning. 

“Man får bara ha lite is i magen och lita på att bröstmjölken kommer igång, så 

länge inte barnet blir påverkat av viktnedgången förstås och oftast så vänder vikten 

då. De får igång bröstmjölken bättre istället ” 

Flera BVC-sjuksköterskor upplever att otillräcklig mjölkproduktion hos mamman är 

en vanlig anledning till att ge modersmjölksersättning som komplement till 

amningen. Då barnet trots amningsråd har en dålig viktuppgång blir mammorna 

oftast nöjda och mindre oroliga då modersmjölksersättning har introducerats och de 

ser att barnet är nöjt och mår bra. Många BVC-sjuksköterskor brukar uppmuntra 

delamning om bröstmjölken inte räcker till. Då ger de mammorna råd att amma först 

och ge modersmjölksersättning efter för att främja amningen. 

”Ja jag försöker få dem att i alla fall fortsätta delamma. Att fortsätta amma fast de 

behöver ge ersättning när mjölken inte räcker till längre” 

Flera BVC-sjuksköterskor har erfarenheter av att mammor ofta trappar ner på 

amningen när de har börjat ge modersmjölksersättning med flaska eftersom barnet 

lätt kan vänja sig vid flaska och mjölkproduktionen minskar.  BVC-sjuksköterskorna 

upplever att flera mammor vill ge modersmjölksersättning på kvällen för att få bättre 

nattsömn vilket kan vara svårt att sedan avveckla. När barnet är över fyra månader 

och mamman har otillräcklig mjölkproduktion uppger en BVC-sjuksköterska att hon 

brukar uppmuntra till att ge gröt i kombination med amning istället för flaska för att 

främja amningen. En del har erfarenheter av att mammor kan få igång sin amning 

och börjar helamma igen trots att man under en period gett modersmjölksersättning.  

Motivera till amning 

Svårt att övertala  

Tio av elva BVC-sjuksköterskor berättar att de upplever att många mammor redan 

tagit beslutet att inte amma när de kommer till BVC. De mammorna är svåra, 
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nästintill omöjliga att övertala till att fortsätta amma. De upplever att det kan vara 

svårt att veta vad de ska säga för att motivera dem. 

“Hon tänkte fasa ut sin amning, ändå sa jag att det får du ju göra som du vill men 

då framhöll jag amningens fördelar och så… men det kan vara svårt, de har redan 

en klar uppfattning när de kommer“ 

Mammans beslut att sluta amma tidigt tror flera BVC-sjuksköterskor beror på den 

tidiga hemgången från BB. Då har amningen inte alltid hunnit bli etablerad vilket kan 

leda till upplevda amningsproblem som kan medföra att föräldrarna på egen hand tar 

beslutet att inte fortsätta amma. De upplever att det kan bli ett glapp mellan 

hemgången från BB och det första hembesöket från BVC. De berättar att de tycker att 

det är synd men att de ibland väljer att inte nämna något mer om amningen efter det, 

utan stödjer dem i deras val att inte amma istället. 

”Men för oftast så har de redan bestämt sig… och då väljer jag ibland att inte säga 

något mer om det. Det är ett beslut som mamman själv tagit”  

Inte skapa skuld  

BVC-sjuksköterskorna upplever att det är svårt att veta hur de ska arbeta 

amningsfrämjande utan att skapa skuld hos de mammor som vill amma där problem 

medför att det inte fungerar. De anser att det är viktigt att känna in föräldrarna innan 

information som främjar amningen förmedlas, då ett dåligt samvete för att man inte 

kan amma annars kan bli större. Flera BVC-sjuksköterskor beskriver att det är av stor 

vikt att inte skuldbelägga mamman om inte amningen fungerar.  

”Och de där måste man vara väldigt inlyssnande på… och inte vara bedömmande, 

måste vara väldigt neutral det kan ju vara så att det kan skapa skuld hos mamman 

annars” 

En BVC-sjuksköterska nämner att det kan vara svårt när mammor på 

föräldragrupper träffas och de har samtal om amning. Filmer som visas där om 

barnets mat förutsätter att de ammar under den första tiden efter förlossningen. 

Några BVC-sjuksköterskor beskriver det som svårt att veta hur man ska förhålla sig 

till den mamma som inte tänker amma.  

”Det kan skapa en sorg hos mamman om hon inte kan amma, då ja… pratar vi om 

det, men att inte lägga skuld i det, kan vara svårt” 
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Flera BVC-sjuksköterskor beskriver utifrån sin erfarenhet att det är viktigt att 

mamman känner sig nöjd oavsett hur barnet får i sig mat och att barnet och 

mammans mående är det som är viktigast. Samtliga BVC-sjuksköterskor tar upp 

vikten av att främja amning, men flera betonar att mammans välmående är viktigast. 

De berättar att amning inte kan främjas till varje pris och förklarar att det ibland kan 

vara indikerat att börja med ersättning där mamman av olika anledningar inte mår 

bra av att fortsätta amma. 

“Sen så förordar jag inte alls amning till varje pris, självklart inte, men så länge 

mamman vill…” 

 

Flera BVC-sjuksköterskor betonar vikten av att inte lägga in sina egna värderingar i 

mammans beslut. De tycker att det är viktigt att stötta och respektera föräldrarnas 

beslut. När de visar respekt för mammans beslut skapas enligt BVC-sjuksköterskorna 

ett förtroende, vilket ger en god förutsättning för att de vänder sig till dem med sina 

amningsproblem.  

Anknytningssvårigheter  

Några BVC-sjuksköterskor beskriver att om mammorna har problem med att knyta 

an till sitt barn så kan amningen kännas besvärlig och obehaglig. De berättar att det 

kan ses som ett observandum när mammor plötsligt avslutar amningen och börjar 

med ersättning istället, då det till exempel skulle kunna bero på en 

förlossningsdepression eller annan psykisk ohälsa hos mamman. Vid psykisk ohälsa 

så kan det enligt BVC-sjuksköterskorna bli svårt att knyta an till sitt barn, vilket är av 

stor vikt att tidigt uppmärksamma både för mamman och barnets skull. 

”Ibland kan man se på mammorna att de inte har så lätt att knyta an och då blir de 

här med amningen att man ryggar tillbaks och man nästan ser att det känns otäckt 

på något vis.” 

Flera BVC- sjuksköterskor talar om både för och nackdelar med att amma vid psykisk 

ohälsa, några påstår att amningen främjar en god anknytning vid psykisk ohälsa och 

andra tycker att det är direkt olämpligt. Erfarenheten och kunskapen gällande om 

mammor borde amma vid psykisk ohälsa skiljer sig mellan de olika BVC-

sjuksköterskorna. 
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”Hon mådde dåligt, psykiskt dåligt och jag sa att det kan vara en fördel för dig att 

fortsätta med den här närheten med ditt barn och amma och att där kände jag mig 

lite osäker och så skulle vilja ha lite mer utbildning hur man tänker och gör kring de 

här. Vetenskapliga belägg för vad som är de bästa liksom” 

Två BVC-sjuksköterskor tar upp exempel där mammor har psykisk ohälsa och att de 

då är i större behov av att få sova på natten för att de ska må bra och klara av att 

knyta an till sitt barn. De berättar att mammorna ammar på dagarna och papporna 

ger ersättning på nätterna för att mammans psykiska hälsa ska hålla sig stabil. 

Betydelsefullt med stöd från BVC-sjuksköterska och familj  

Stödjande BVC-sjuksköterska  

Samtliga BVC- sjuksköterskor beskriver att de tydligt märker vikten av att tidigt 

stödja mammor i amningen för att det ska fungera bra. De berättar att de brukar ägna 

extra mycket tid åt förstagångsmammor och mammor som de märker är i behov av 

extra mycket stöd och information för att främja en god amning. 

Flera BVC-sjuksköterskor berättar att de kan lägga in extra besök eller telefonsamtal 

för de mammor som de upplever behöver särskilt stöd för att få amningen att fungera 

vid upplevd amningsproblematik. Det kan innebära att de får komma på tätare 

viktkontroller så de kan känna sig trygga i att barnet får i sig tillräckligt med 

bröstmjölk. Flera BVC-sjuksköterskor berättar om tillfällen då de genom sitt stöd 

kunnat hjälpa mammor genom olika amningsproblem och hur tacksamma 

mammorna varit för deras stöd. 

”jag fick försöka att peppa henne för hon tyckte att det blev lite jobbigt att både 

amma och göra flaska, men hon gjorde det under en kort tid och nu är hon väldigt 

tacksam över att hon inte släppte amningen utan att hon kämpade på där” 

”Och efter ett tag när vi suttit där på hembesöket så tog flickan ett jätte fint tag om 

mammans bröst och sög jätte bra. Mamman blev själaglad o sa att jag inte fick gå, 

du måste stanna här! *skratt* Och efter det har amningen fungerat hur bra som 

helst” 

BVC-sjuksköterskorna anser att uppmuntran, lyhördhet och förståelse är av stor vikt 

för att stötta mammor igenom amningsproblem. Samtliga BVC-sjuksköterskor 

uppger att de tar sig tid för att stötta och hjälpa mammor när de kommer till BVC 



15 

 

med amningsproblem och de flesta upplever att det finns tid för att samtala om 

amning, vilket de anser är av stor vikt för att främja amningen. 

”Jag tycker att det är viktigt att stötta… bröstmjölken är ju det bästa man kan 

erbjuda barnet och amningssiffrorna de har ju gått ner de senaste åren så det 

känns ju angeläget att stötta mammor som vill amma” 

De anser att det stöd de ger till mammor genom information och råd vid problem bör 

anpassas efter varje individ för att amningen ska främjas på bästa sätt. Det är av stor 

vikt att inte stressa upp en orolig mamma och att vara lugn i sitt stöd. Klar och tydlig 

information är av stor betydelse. Flera BVC-sjuksköterskor beskriver att det är bra att 

ta anamnes, vara inlyssnande och ställa öppna frågor om amningsproblemet vid 

kontakt med mamman. Då icke svensktalande mammor kommer till BVC har 

samtliga BVC-sjuksköterskor rutinen att de använder tolk vid amningsrådgivning och 

några uppger att de även har amningsinformation på olika språk, vilket upplevs 

positivt av både personal och föräldrar. Samtliga BVC-sjuksköterskor beskriver att 

det är viktigt att stödja föräldrarna i vilket beslut de än fattar.  

”har man tiden och får ett förtroende då tycker jag det löser sig på ett eller annat 

sätt, endera löser de sig att man kan amma och man blir jätteglad för de eller också 

blir de att man tar till flaska å tillägg. Men jag vill alltid se till att stötta så att 

resultatet blir att mamman är nöjd å känner sig nöjd. Man måste utgå ifrån att alla 

mammor vill sina barn de allra bästa” 

Stödjande familj  

Många BVC-sjuksköterskor poängterar hur viktigt det är med en partner som stöttar 

amningen. De berättar utifrån deras erfarenheter att om mamman har en stöttande 

partner så ger inte hon inte upp lika lätt om det uppstår problem med amningen. 

”Sen så är det viktigt att partnern i förhållandet stödjer amningen. Det märks tydlig 

skillnad på amningsfrekvensen bland par där partnern är stöttande” 

BVC-sjuksköterskorna beskriver flera sätt som pappan kan hjälpa mamman för att 

underlätta amningen. Till exempel talar de mycket om att pappan behöver avlasta 

mamman så hon får vila och kan slappna av för att amningen ska fungera bra och för 

att hon ska orka ta sig genom om amningsproblem. Pappan kan bland annat 

underlätta amningsstunderna genom att ge mamman massage och genom att hjälpa 

till mer med hushållsarbetet. 
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”Pappan kan ju göra så mycket mer under tiden. Han kan underlätta 

amningsstunden för mor och barn genom att göra annat”  

Något som de flesta BVC-sjuksköterskor helt spontant tog upp är den stora skillnaden 

på amningen i andra kulturer. Framför allt menar de att de mammorna har ett 

mycket större stödjande nätverk som kan hjälpa till och avlasta både för att främja 

amningen men också om det uppstår problem. De tycker att svenskarna har mycket 

att lära av andra kulturer. 

”titta bara på alla nysvenska… de har ett heeelt annat nätverk omkring sig och de 

ammar ofta sina barn mycket längre. De hjälper varandra och stöttar. Det är inte 

ovanligt att både svärmor, mamma, syster och svägerska är med här på besöken. 

Här i Sverige är vi så ensamma i amningen” 

Flera BVC-sjuksköterskor tar upp att det även är bra att involvera mor-och 

farföräldrar för att få amningen att fungera. BVC-sjuksköterskorna menar att stress 

och sömnbrist har en negativ inverkan på bröstmjölksproduktionen och därför bör 

mamman i de fall där det är möjligt involvera familjemedlemmar för att få den vila 

som hon behöver för att amningen ska fungera bra. Till exempel kan de hjälpa till och 

avlasta någon stund på dagen om mamman fått sova dåligt på natten. 

Förmedla kunskap om amning 

Kunskap främjar amning  

Samtliga BVC-sjuksköterskor talar om vikten av att föräldrarna har kunskap om 

amning. De berättar att de märkt en tydlig skillnad på de föräldrar som fått mycket 

information och praktiska råd om amning genom att de i större utsträckning klarar 

av att ta sig igenom och förebygga olika amningsproblem. Att BVC-sjuksköterskorna 

delar med sig av sin kunskap om amning underlättar för föräldrarna att skapa en 

positiv inställning. Enligt BVC-sjuksköterskorna är det främjande för amningen.  

BVC-sjuksköterskorna berättar att de uppmuntrar föräldrarna till att gemensamt 

samtala om vilka tankar de har om amning och hur de skulle kunna tänka sig agera 

om problem skulle uppstå.  

De tror att en gemensam och positiv inställning till amning ökar chanserna för att ta 

sig igenom olika amningsproblem, vilket de anser är av stor vikt att informera 

föräldrarna om. Några BVC-sjuksköterskor berättar att de förmedlar kunskap till 

föräldrarna under en informationsträff gällande amning på föräldrautbildning. De 
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beskriver även att de samtalar med föräldrarna på första hembesöket då de går 

igenom vad de kan göra för att underlätta vid amningsproblematik. 

De anser att det är av betydelse att föräldrarna får information både innan de fått 

barn och fortlöpande under amningsperioden för att inte ge upp amningen.  

”Man märker verkligen hur viktigt det är med kunskap kring amning för att inte ge 

upp lika lätt om det uppstår problem. Kunskap och information är A och O. Både att 

man fått råd och tips innan, men också under tiden som man ammar.”  

Förmedla fördelar med amning  

Samtliga BVC-sjuksköterskor anser att det är av stor vikt att tidigt berätta om 

amningens fördelar för att främja amningen och om möjligt att förebygga 

amningsproblem. De är överens om att bröstmjölk är det absolut bästa för barnet. 

Det är en exklusiv tillgång och att fördelarna är många både för mamma och barn. 

“Amningen är verkligen en tillgång. Det finns många fördelar för både mamma och 

barn. Och jag försöker ge råd och förklara fördelarna med att amma för att stötta 

dom att amma om det har uppstått problem… Det är till exempel att det är en fördel 

att kunna ge barnet både mat, närhet och trygghet genom amningen. ” 

BVC-sjuksköterskorna anser att amningen är främjande för anknytningen. De ser det 

som en stor fördel som tidigt bör uppmuntras och förmedlas till mammorna för att 

motivera dem till att amma och ta sig igenom problem. Främst är det naturlig hud 

mot hud kontakt som amningen ger som de anser är främjande för anknytningen, 

men även att amningen har en stor fördel i att kunna tillgodose flera av barnets 

behov. 

Diskussion 
Vanliga amningsproblem som beskrevs av BVC-sjuksköterskorna var smärtsam 

amning och att inte ha tillräckligt med bröstmjölk. Orsaker till smärtsam amning 

såsom mjölkstockning och svampinfektion nämndes. Olika exempel gavs för att 

främja amning vid dessa amningsproblem. En svårighet med att främja amning som 

upplevdes av BVC-sjuksköterskorna är att inte skapa skuld hos den mamma som av 

olika skäl överväger att sluta amma. En annan svårighet är att mammor ofta redan 

har bestämt sig för att sluta amma när de kommer till BVC och är därför svåra att 

övertala till att fortsätta. Amning ska inte främjas till varje pris utan mamman och 
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barnets välmående måste prioriteras. BVC-sjuksköterskornas erfarenhet är att 

mammor behöver extra stöttning och hjälp för att ta sig genom amningsproblem. Det 

är viktigt att visa respekt och vara lyhörd. En stödjande partner och familj främjar 

amningen. BVC-sjuksköterskorna anser att det är viktigt att ge föräldrarna nödvändig 

kunskap om amning för att de lättare ska kunna ta sig genom amningsproblem.  

Kunskap om amningens fördelar förebygger tidigt avslut och främjar amningen vid 

amningsproblem. 

Det är av stor vikt att stötta mammor vid komplikationer genom rådgivning för att 

främja amningen. BVC-sjuksköterskorna uppger att smärta i samband med amning 

är ett vanligt förekommande problem. Mjölkstockning och svamp är båda tillstånd 

som ger en smärtsam amning och orsakar ofta att mammor överväger att sluta 

amma. I en studie av Boskabadi et al. (2014) såg man att bröstproblem som orsakade 

smärtsam amning var en bidragande orsak till att barnen gått ner i vikt. Slutsatsen i 

studien var att det är viktigt att tidigt uppmärksamma och stötta mammor med 

bröstkomplikationer genom att ge råd och information för att främja amning och 

förhindra insättning av modersmjölksersättning på grund av viktnedgången. BVC-

sjuksköterskorna upplever såsom forskningens slutsats att råd och samtal om amning 

är viktigt för att förebygga problem och komplikationer. Samma forskning betonar 

vikten av att ha rätt sugteknik, vilket då kan motivera BVC-sjuksköterskornas 

arbetssätt att göra amningsobservationer för att undersöka orsaken till att problem 

uppstår. 

BVC-sjuksköterskorna möter ofta mammor som inte har tillräckligt med bröstmjölk, 

vilket de anser är ett problem som föranleder rådgivning för att öka 

bröstmjölksproduktionen och uppmuntra till fortsatt amning. Det är inte ovanligt att 

mammorna i de situationerna börjar med ersättning för att barnet ska gå upp i vikt. 

En studie som undersökte orsaker till att mammor avslutar amningen visar att en av 

de vanligaste anledningarna till att lägga ner amningen är att mammorna upplever 

att de inte har tillräckligt med bröstmjölk (Li et al. 2008). Studien styrker därmed de 

erfarenheter BVC-sjuksköterskorna har om vad som är ett vanligt förekommande 

amningsproblem. Mammor till skrikiga och missnöjda barn med dålig viktutveckling 

är enligt BVC-sjuksköterskorna ofta oroliga. Som en följd av deras oro för att ha för 

lite bröstmjölk kan de börja ge modersmjölksersättning istället. En studie av 

Flaherman et al. (2015) beskriver sambandet mellan tidig viktnedgång hos barn med 
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hur oron det skapar hos modern påverkar hur länge hon ammar. Det kan knytas till 

BVC-sjuksköterskornas upplevda erfarenheter av hur oro och stress påverkar 

mammornas bröstmjölksproduktion negativt. Den rådgivning och det stöd BVC-

sjuksköterskorna ger mammorna kan minska oron och på så vis främja amningen 

genom att undvika insättandet av modersmjölksersättning.  

När modersmjölksersättning introduceras visar det enligt en studie av Rigotti et al. 

(2015) att amningen successivt minskas och mammor övergår allt mer till att ge 

ersättning istället för att amma. Det skiljer sig från vissa BVC-sjuksköterskors 

erfarenhet av att mammor kan återgå till helamning efter att ha gett 

modersmjölksersättning under en period. De flesta BVC-sjuksköterskor har 

erfarenheter av att barnet vänjer sig vid att få modersmjölksersättning och då ammas 

i mindre utsträckning, vilket i detta fall kan bekräftas av nämnd forskning.  

Amningsfrekvensen hos de barn som efter födseln fått modersmjölksersättning med 

flaska eller koppmatats har undersökts. Det var tydligt att barn som koppmatades 

första tiden på BB sedan ammades hemma i större utsträckning än de barn som fått 

modersmjölksersättning i nappflaska. Det stärker ytterligare BVC-sjuksköterskornas 

erfarenhet av att flaskmatning innebär att flera övergår till att trappa ner på 

amningen och som ofta orsakar ett tidigt avslut (Abouelfettoh et al. 2008; Yilmaz et 

al. 2014).  

BVC-sjuksköterskorna upplever att det är svårt att motivera mammor till att 

återuppta amningen om de redan har slutat. Det kan bero på att de inte vill 

skuldbelägga mammorna genom att försöka övertala dem till att amma. BVC-

sjuksköterskorna menar att amning inte ska ske till varje pris och att mammornas 

mående är viktigast. Studien av Boskabadi et al. (2014) beskriver hur en bra BB-vård 

minskar risken för amningsproblem. BVC-sjuksköterskorna nämner att de anser att 

mammorna oftast skickas hem för tidigt från BB innan de hunnit etablera sin 

amning. Det uppstår då ett glapp mellan BB och BVC där risken för att mamman 

hinner ge upp amningen innan kontakt med BVC är stor. Här anser författarna att ett 

bättre samarbete mellan BB och BVC är nödvändigt. Tydligare information till 

föräldrarna om vart de kan vända sig om problem med amningen skulle uppstå under 

de första dagarna skulle vara av stor vikt för att förhindra tidigt avslut. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abouelfettoh%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19025602
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yilmaz%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24442532
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BVC-sjuksköterskorna betonar vidare vikten av att inte skapa skuld hos de mammor 

som inte kan eller vill amma. Det är viktigt att vara lyhörd för mammornas önskemål 

och respektera beslutet. De belyser vikten av ett respektfullt bemötande för att inte 

skapa skuld vilket kan bekräftas i studien av Kair et al. (2015). De undersökte hur 

mammor som inte kunde amma sina barn kände. Resultatet visade att mammorna 

hade skuldkänslor och en känsla av att vara misslyckade när de inte kunde ge sitt 

barn bröstmjölk. Det visar att BVC-sjuksköterskornas bemötande är av stor vikt för 

att mammorna ska må bra i sitt beslut. Då BVC-sjuksköterskorna upplever det som 

en svårighet och utmaning i sitt arbete är det viktigt att problemet uppmärksammas 

och diskuteras i personalgruppen.  

En orsak till att avsluta amningen tidigt är att mamman mår psykiskt dåligt. BVC-

sjuksköterskorna beskriver att de kan se på mammor med psykisk ohälsa att de kan 

ha svårt för att knyta an till sitt barn och att amningen då kan upplevas som 

obehaglig och otäck. BVC-sjuksköterskorna beskrev att de tycker det är svårt att veta 

hur man ska förhålla sig till amningen med hänsyn till mammans psykiska ohälsa. 

Olson & Bowen (2014) beskriver att sjukvårdspersonal ofta är osäkra på om det är 

lämpligt att amma eller inte under en depression och att det även kan vara så att de 

är rädda för att skapa onödig skuld och stress hos deprimerade mammor genom att 

främja amningen om de uttryckt att de vill sluta.  

Amning ger enligt studien ett skydd mot depression och ett tidigt avslut i amningen 

kan istället förvärra symtomen på depressionen och skapa mer oro och ångest hos 

mamman. Amningen kan hjälpa mammor som är deprimerade genom att det stärker 

känslan av samband till deras barn enligt studien. Det talar emot de erfarenheter som 

BVC-sjuksköterskorna har av att det kan vara svårt att knyta an till sitt barn genom 

amning vid psykisk ohälsa. Studien bekräftar att amning kan uppmuntras även vid 

psykisk ohälsa av BVC-sjuksköterskorna. Kunskapen om att amning skyddar mot 

depression och främjar en god anknytning kan användas i det amningsfrämjande 

arbetet. Det är dock av stor vikt anser författarna av studien att tala om att en god 

anknytning kan uppnås även om amningen inte fungerar.  Bowlby (1983) beskriver i 

sin anknytningsteori att även adoptivbarn som inte ammas kan skapa en trygg 

anknytningsrelation till sina adoptivföräldrar. Det menar han beror på att barnet 

knyter an till den person som det haft mest kontakt och närhet med. Det innebär att 

en trygg anknytning kan skapas mellan föräldrar och barn även om barnet 
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flaskmatas. BVC-sjuksköterskorna ser amningen som stor fördel och som ett verktyg 

för att underlätta i anknytningen.  

I en studie utförd av Rasenack & Schneider et al. (2012) beskriver de att ett bra stöd 

från BVC-sjuksköterskorna hjälper mammorna att fortsätta amma. BVC-

sjuksköterskornas stöd och rådgivning påverkar tydligt mammornas syn på amning 

och är därför av stor vikt för att främja amningen. Det bekräftas av de BVC-

sjuksköterskor som beskriver situationer då mammorna varit mycket tacksamma för 

vägledning och stöttning genom deras amningsproblem så att de kunde klara av att 

fortsätta amma. Begreppet Empowerment nämns ofta inom omvårdnad. BVC-

sjuksköterskorna kan stödja mammorna genom att stärka deras egenmakt. Det 

innebär att mammorna ska stärkas i sin självtillit och ges bättre möjlighet genom 

förståelse och kunskap till att fatta egna beslut. Det stärker deras känsla av trygghet 

och underlättar för dem att ta itu med amningsproblem för att främja amningen 

(Jansson & Drevenhorn 2012). 

Många av BVC-sjuksköterskorna berättar att om mamman har en partner som stöttar 

vid amningsproblem så ger de inte upp lika lätt och att en partner som stöttar 

amningen tydligt ökar amningsfrekvensen, vilket bekräftas i en studie utförd av 

Brown & Davies (2014). I studien beskriver de att papporna ofta har en positiv 

inställning till amning och att de gärna vill kunna hjälpa sin partner. Många upplevde 

dock att de blev åsidosatta av vårdpersonalen och inte fick någon information 

gällande amning. Papporna beskrev att de ville ha mer information om amning och 

även praktiska råd kring amningsproblem så att de på bästa sätt kunde hjälpa sin 

partner. Endast en BVC-sjuksköterskorna gav exempel på hur de arbetar för att 

informera partnern om amning, men de flesta BVC-sjuksköterskorna gav tips på vad 

pappan kunde göra för att underlätta amningsstunderna. De förslagen handlade 

bland annat om avlastning och hushållsarbete. Att mer konkret arbeta för att ge 

partnern information om amning för att känna sig mer delaktig, men även praktiska 

råd att ta till om det uppstår amningsproblem kan vara bra för att främja amningen, 

anser författarna. 

Flera BVC-sjuksköterskor talar även om att det är bra att involvera mor-och 

farföräldrar i amningen för att mamman ska få avlastning och för att underlätta 

amningsstunderna. Ishii & Heinig (2005) har publicerat en folder som 

sjukvårdspersonal kan ge till mor-och farföräldrar där de beskrivit fördelar med 
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bröstmjölk och praktiska råd för vad de kan göra för att underlätta amningsstunderna 

för mor och barn. De skriver även att om mamman känner sig stöttad i amningen är 

det mer troligt att hon kommer att fortsätta amma och att om mamman får problem 

med amningen så kan de stötta och uppmuntra henne genom att påminna henne om 

fördelarna med amning. En reflektion här är att det också är viktigt att 

familjemedlemmar inte skapar skuldkänslor hos mamman om det inte fungerar.  

I rikshandboken (2012) beskriver de vikten av en stöttande partner i amningen och 

de beskriver olika sätt som partnern kan vara delaktig och stötta i amningen.  

Förslag på hur övriga familjemedlemmar kan göras delaktiga och stötta saknas. Det 

står dock att vi i vår kultur oftast själva tar hela ansvaret för amningen och inte tar 

hjälp från till exempel övriga familjemedlemmar som de är bättre på att göra i andra 

kulturer. Detta är något som flera av BVC-sjuksköterskorna berättar om. De tycker att 

vi har mycket att lära av andra kulturer gällande amning och det stöttande nätverket.   

 BVC-sjuksköterskorna talar om hur föräldrarnas kunskap om amning påverkar hur 

länge de ammar. De har märkt att de som fått mycket kunskap och information innan 

de fått barn lättare tar sig igenom amningsproblem och fortsätter att amma i längre 

utsträckning. I en studie av Newby & Brodribb et al. (2014) belyses vikten av att 

sjukvårdspersonal ger tydlig information om amningens fördelar och om de 

rekommendationer som gäller för barnets kost under det första levnadsåret. Om 

mamman har kunskap om och förståelse för detta så påverkar det positivt både hur 

länge mamman ger barnet bröstmjölk som enda näringskälla och hur länge mamman 

fortsätter att delamma.  

Alla BVC-sjuksköterskor är överens om att fördelarna med amningen tydligt bör 

förmedlas till föräldrarna för att främja amningen. BVC-sjuksköterskorna beskriver 

att de tror att mammorna blir stärkta av att både kunna ge barnet närhet, mat och 

trygghet genom amningen. Amningen ger även mammorna en trygghet i att de kan 

tillfredsställa barnets behov.   

I en studie av Tharner & Luijk et al. (2012) så beskriver de att de mammor som 

ammat längre än fyra månader hade en mycket större lyhördhet för barnets behov 

och att barnet hade en tryggare anknytning, vilket stämmer överens med de 

erfarenheter som BVC-sjuksköterskorna delade med sig av.  

Att amningen kan användas för att tillfredsställa barnets behov och på så vis främja 

en god anknytning kan kopplas till Bowlbys anknytningsteori (1983) som menar att 
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för att barnet ska få en trygg anknytning så krävs det att föräldrarna är lyhörda och 

kan tillfredsställa barnets behov. Att uppmuntra föräldrarna till hud mot hud kontakt 

med sitt barn menar samtliga BVC-sjuksköterskor är viktigt för att främja amning. 

Tidig hud mot hud kontakt mellan mamma och barn efter födseln har visat sig 

förbättra barnets sugmönster, har positiva effekter för mammans välbefinnande och 

det ökar amningsfrekvensen då de mammor och barn som har mycket hud mot hud 

kontakt ammar sina barn längre enligt en studie utförd av Srivastava & Gupta et al. 

(2014).  

Studiens begränsningar 

För att beskriva resultatets trovärdighet används begreppen giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Studier bör uppnå 

trovärdighet för att kunna ge genomslag i forskarvärlden och i samhället (Svensson & 

Ahrne 2011). 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes eftersom 

sjuksköterskornas erfarenheter av att främja amning vid amningsproblem skulle 

beskrivas. Enligt Eriksson-Zetterquist (2011) är intervjuer ett lämpligt sätt att 

undersöka och samla kunskap om människors upplevelser. Författarna skapade 

förutsättningar till överförbarhet genom en noggrann beskrivning av hur urval, 

deltagare, datainsamling och analys utfördes, vilket gör det möjligt för läsaren att 

själv bedöma hur studien kan appliceras till annan kontext (Kvale & Brinkmann 

2012). 

Ett ändamålsenligt urval utfördes och deltagarna hade varierande yrkeserfarenhet 

och ålder vilket anses stärka studiens giltighet då det ger en bredare och rikare bild av 

ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Svårighet fanns i att få variation av 

att intervjua personer av olika kön, då andelen män som arbetar på BVC är begränsat 

i hela landet. Variationen var dock stor hos de intervjuade personerna vad gällde 

tidigare och fortlöpande amningsutbildning och att intervjuerna utfördes på olika 

orter i Sverige. Trots detta beskrevs likartade svar av BVC-sjuksköterskorna vilket 

stärkte tillförlitligheten. BVC-sjuksköterskorna var både vidareutbildade till 

barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor. Författarna valde att inkludera båda 

specialistutbildningar för att det är dessa två yrkeskategorier som arbetar på BVC, 

men också för att eventuellt se skillnader mellan de olika vidareutbildningarna. Inga 
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skillnader i resultatet påvisades som hade samband med vilken vidareutbildning de 

har, vilket annars hade varit intressant att diskutera vidare.  

En möjlig svaghet i studien skulle kunna tänkas vara att de tillfrågade BVC-

sjuksköterskorna som tackade ja till att delta kan ha varit de som är extra 

intresserade av amning, medan de som inte svarade eller sa nej inte hade det 

intresset. 

Intervjuerna utfördes av båda författarna utifrån den intervjuguide som utformades. 

Båda var väl insatta i intervjuguiden som var aktuell inför intervjuerna, vilket gav 

underlag för att få liknande svar på frågorna och som då besvarar syftet trots att 

intervjuerna utfördes separat (Kvale & Brinkmann 2012). Författarna har liten 

erfarenhet av att intervjua, vilket kan ha påverkat intervjuerna men de strävade efter 

att inte ställa ledande frågor och att inte försöka påverka BVC-sjuksköterskorna 

genom att vara neutrala. Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) så påverkas 

trovärdigheten i kvalitativa studier av den distans forskarna har till deltagarna för att 

inte påverka svaren. Författarna var även noga med att frågorna inte skulle skapa 

skuld eller upplevas kränkande. I studien valdes att skicka ut informationsbrev som 

gav en överblick om studien och syftet, men här valdes att inte ge ut exempel på 

intervjufrågorna, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2012)  ger mer spontana åsikter i 

intervjuerna och då inte låter sig styras av genomtänkta svar.  Tiden för intervjuerna 

sattes så att BVC-sjuksköterskorna inte skulle uppleva intervjutiden för kort och blev 

stressade men samtidigt togs hänsyn till deras scheman då författarna inte ville ta 

upp mer av deras tid än nödvändigt. Intervjuerna tog mellan 15-40 minuter att utföra 

men samtliga intervjuer har gett svar på studiens syfte. Tidsskillnaden anses bero på 

att vissa deltagare gav mer utförliga och utmålade svar och även på grund av att 

författarna inte ville styra intervjun. Kvalitén på de inspelade intervjuerna var god, 

vilket gjorde det lätt att höra allt som sades under transkriberingen.  

För att stärka giltigheten i intervjuerna granskades koder och kategorier noggrant 

utifrån materialet så att de överensstämde med textens innehåll och studiens syfte. 

Tillförlitligheten i studien stärktes då analysarbetet, reflektion och diskussion 

utfördes gemensamt. Relevanta citat återgavs i resultatet för att visa på uttalanden 

som belyste det som ansågs väsentligt. Att ge läsaren en tydlig beskrivning av urval 

och analysarbetet samt att använda citat från intervjuer stärker giltigheten (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012). 
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Då författarna inte tidigare utfört en intervjustudie gjordes i samråd med 

handledaren en bedömning att information och samtycke till studien kunde 

förmedlas och besvaras via mail till verksamhetschefer och deltagare. Enligt Berg 

(2011) är det forskarna som själva får anpassa etiska ställningstaganden och 

föreskrifter som gäller för den aktuella studien.  

Författarna eftersträvade att hålla en neutral och distanserad roll vid intervjuerna då 

medvetenhet fanns om att intervjuarnas egna uppfattningar och föreställningar kring 

det studerade fenomenet kunde påverka resultatet (Kvale & Brinkmann 2012). 

Författarna har försökt att inte väga in personliga åsikter vid intervjuerna för att på 

så vis inte påverka intervjupersonerna och resultatet, vilket enligt Polit o Beck (2014) 

stärker tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet. 

 

Slutsats  

För att främja amning vid upplevda amningsproblem är stöd och rådgivning av stor 

vikt för att mammorna ska ta sig genom problem och fortsätta amma. BVC-

sjuksköterskorna beskriver att amning inte kan förespråkas till varje pris och att det 

är viktigt att stödja föräldrarna i deras val för att inte skapa skuld. Stöd från partner 

och familj är främjande för amningen.  

BVC-sjuksköterskorna upplever att mammor ofta redan bestämt sig för att sluta 

amma innan de hinner träffas på första hembesöket. Det beror ofta på att olika 

amningsproblem uppstått under den första tiden efter hemgång. Det visar vikten av 

att förbättra rutiner och samarbetet med BB för att tidigt fånga upp dem som slutar 

amma på grund av brist på stöd och kunskap, vilket är av stort intresse att undersöka 

vidare. Författarna i studien tror att det kan vara en god ide att tydligt informera 

föräldrarna om vart de kan vända sig efter hemgång från BB om komplikationer 

skulle uppstå. Det skulle även vara intressant att ta del av mammans syn på den 

stöttning de erhåller från BVC-sjuksköterskorna. Att dela ut en broschyr till anhöriga 

med information om amning och hur de kan hjälpa till är bra för att främja 

amningen. Det underlättar även i BVC-sjuksköterskans amningsfrämjande arbete 

genom att öka mammans stödjande nätverk. BVC-sjuksköterskorna strävar efter att 

arbeta amningsfrämjande när de vägleder mammor med amningsproblematik. De 

anser att bröstmjölk är det absolut bästa för barnet. Kunskap om amning ger goda 

förutsättningar till en positiv inställning och således en fungerande amning.  
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Ett stort tack till verksamhetschefer, intervjuade BVC-sjuksköterskor, vår handledare 

Astrid Nystedt samt våra familjer som gjorde studien möjlig att genomföra.  
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Bilaga 1: Förfrågan om tillstånd att genomföra intervjun 
 

 
 

 
Förfrågan om genomförande av studie  
 

Under vårterminen 2015 kommer en studie att utföras med syfte att beskriva BVC-
sjuksköterskornas erfarenheter av att vägleda mammor med upplevd 
amningsproblematik för att främja amningen. 
 

Forskning tyder på att det finns många fördelar med amning. Det är av stor vikt att 
föräldrarna får stöttning och hjälp vid amningsproblematik för att främja amningen. 
Genom att vidare undersöka området kan åtgärder och metoder uppmärksammas 
som kan vara till användning för sjuksköterskorna i sitt arbete med att vägleda 
familjer vid amningsproblematik.  
Vi som ska genomföra studien under handledning av docent Astrid Nystedt, vid 
institutionen för omvårdnad, Umeå universitet är Annelie Hjalmarsson och Pia 
Ivarsson, studerande på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn 
och ungdomar. 
 

Vi vänder oss till dig som är ansvarig för personal inom barnhälsovården för tillstånd 
till att vi skickar ut informationsbrev med en förfrågan om att delta i studien till BVC- 
sjuksköterskor på er arbetsplats.  

 

Individuella intervjuer med tio stycken BVC-sjuksköterskor kommer att äga rum på 
respektive BVC-sjuksköterskas arbetsplats och beräknas ta cirka 40 minuter. 
Frågorna kommer ställas som öppna frågor och kommer att handla om vilken 
erfarenhet sjuksköterskorna har av amningsvägledning och hur de stöttar och 
informerar föräldrar vid amningsproblem. Intervjun kommer att spelas in för att 
sedan transkriberas och analyseras. Resultatet kommer att sammanställas och 
redovisas i form av en uppsats på magisternivå. 
Allt som sägs kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att materialet 
avidentifieras så att inte personuppgifter eller enhetens namn röjs. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att behöva motivera varför. 
 

Vi ber om ert tillstånd att få genomföra studien genom svar till någon av 
nedanstående e-postadresser. Vid övriga frågor kontakta oss gärna.  
Med vänlig hälsning; 

  

Annelie Hjalmarsson.       Pia Ivarsson                          Astrid Nystedt- handledare 

Leg. Sjuksköterska.           Leg. Sjuksköterska.             Leg Barnmorska, Docent 

Studerande spec. barn.    Studerande spec. barn.       Institutionen för omvårdnad,    
0709207891.                     07308421010.                        Umeå Universitet.            
  
Mail till; anneliehjalmarson@gmail.com eller pia.ivarsson@gmail.com       
 

 



 

 

Bilaga 2: Förfrågan om att delta i intervju 
 

 
 
 
Förfrågan om deltagande i studie 

 

Under vårterminen 2015 kommer en studie att utföras med syfte att beskriva BVC-
sjuksköterskornas erfarenheter av att vägleda mammor med upplevd 
amningsproblematik för att främja amningen. 
 

Forskning tyder på att det finns många fördelar med amning. Det är av stor vikt att 
föräldrarna får vägledning vid amningsproblematik för att främja amningen. Genom 
att vidare undersöka området kan åtgärder och metoder uppmärksammas som kan 
vara till användning för sjuksköterskorna i sitt arbete med att stötta familjer vid 
amningsproblematik. Vi som ska genomföra studien under handledning av docent 
Astrid Nystedt vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet är Annelie 
Hjalmarsson och Pia Ivarsson, studerande på specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot barn och ungdomar. 
 

Vi vänder oss till dig som är BVC-sjuksköterska och som har erfarenhet av att vägleda 
och informera föräldrar vid amning. Totalt kommer tio stycken individuella 
intervjuer med BVC-sjuksköterskor på olika arbetsplatser att äga rum. Frågorna 
kommer ställas som öppna frågor och kommer att handla om vilken erfarenhet ni 
BVC-sjuksköterskor har av amningsvägledning och hur ni stöttar och informerar 
föräldrar vid amningsproblem. Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter och kommer 
att spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. Resultatet kommer att 
sammanställas och redovisas i form av en uppsats på magisternivå. 
 

Allt du säger kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att materialet 
avidentifieras så att inte personuppgifter eller enhetens namn röjs. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 
Om du väljer att delta i studien, vänligen svara på vårt mail så kontaktar vi dig för att 
boka in en tid för intervju. 
För övriga frågor kontakta oss gärna. Med vänlig hälsning; 

 

Annelie Hjalmarsson.               Pia Ivarsson.                        Astrid Nystedt-handledare 

Leg. Sjuksköterska.                   Leg. Sjuksköterska.             Leg. Barnmorska, Docent. 
Studerande spec. barn.            Studerande spec. barn.      Institutionen för omvårdnad. 
070-9207891.                             073-8421010.                      Umeå Universitet. 
 

 

Mail till; anneliehjalmarson@gmail.com eller pia.ivarsson@gmail.com       
 

 
 
 



 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrunds information 

Ålder: 

Kön: 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Hur länge har du arbetat på BVC?  

Har du någon amningsutbildning? 

Har ni några riktlinjer som ni följer gällande amning?  

 

Frågor 

1. Vilka tankar har du om amning?  

2. Kan du beskriva några olika tillfällen då du träffat mammor med 

amningsproblematik och hur du gick tillväga för att hjälpa dem? 

3. Kan du berätta om ett tillfälle när du träffade en mamma som övervägde att 

sluta amma inom de första sex månaderna?  

4. Har du något mer du vill berätta om? 

 

 

Följdfrågor: 

 Berätta mer 

 Hur menar du då? 

 Har du fler exempel? 

 Hur upplevde du det? 

 Vill du utveckla det? 

 

 

 

 


