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Sammanfattning 

 

Syfte. Att undersöka mödrars erfarenheter av amning och stöd i glesbygd. 

Bakgrund. Att bli mamma är en omvälvande upplevelse, det finns ofta en föreställd 

bild över hur moderskapet och amningen ska vara. Studier tyder på att stödet är 

viktigt för kvinnan för att hantera sin nya situation samt vid komplikationer som kan 

uppstå. Vid brist på stöd finns risk att kvinnan slutar amma tidigare än hon önskat. 

Amningsvägledning ingår i BVC-sjuksköterskans arbetsuppgifter men studier visar 

att det brister i stödet från vårdpersonal.  

Metod. En kvalitativ fokusgruppstudie. 14 mödrar från tre inlandskommuner i norra 

Sverige deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod.  

Resultat. Mödrarna upplever amning utan komplikationer som praktiskt och 

bekvämt, de saknar realistisk information om amning och problem som kan uppstå. 

Individanpassat stöd från BB och BVC är viktigt, där de möts med ett respektfullt 

bemötande. Det finns stöd att få på BVC om de begär det, men det stöd som erbjuds 

räcker inte alltid. Mödrarna upplever tidsbrist, brist på föräldraträffar och att det är 

skört med oftast bara en sjuksköterska på BVC. Mödrarna vänder sig ofta till sin 

partner eller annan närstående innan de söker hjälp från vården. Internet är också en 

viktig informationskälla som ibland kan ge bättre råd än BVC. 

Slutsats. För att mödrarna ska få det stöd och den hjälp de eftersträvar krävs tydlig 

kommunikation mellan berörda parter. Ett sätt att tillgodose mödrarnas behov av 

stöd, är att sjuksköterskan på BVC får mer tid avsatt för amningsvägledning. BVC-

sjuksköterskan bör även få fler utbildningstillfällen, från till exempel 

amningsmottagning, för att hålla sig uppdaterade.  

 

Nyckelord: Stöd, amning, BVC-sjuksköterska, glesbygd, kommunikation 
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Abstract 

Purpose: To investigate mothers' experiences of breastfeeding and support in rural 

areas. 

Background: Becoming a mother is a transformative experience; there is often a 

perception of how motherhood and breastfeeding should be. Studies suggest that 

support is essential for the woman to manage her new situation and the 

complications that may arise. Lack of support constitutes a risk that women 

terminate breastfeeding earlier than intended. Breastfeeding guidance is included in 

the child healthcare nurse's duties but studies show that there is a lack of support 

from healthcare professionals. 

Method: 14 mothers from three inland municipalities in the north of Sweden 

participated in focus group interviews. Qualitative content analysis was chosen as the 

method of analysis. 

Results: The mothers are experiencing breastfeeding without complications as 

convenient and comfortable, they are missing realistic information about 

breastfeeding and problems that may arise. Individualized support from the 

maternity and child healthcare center is important, where they are greeted with a 

respectful treatment. There is support to get in the child healtcare center if they 

request it, but the support they are offered, is not always enough. The mothers are 

experiencing time constraints, lack of parent meetings and that it is fragile to have 

only one nurse at the child healthcare center. The mothers often turn to their partner, 

relatives or friends before seeking help from healthcare. The Internet is also an 

important source of information which sometimes can give better advice than the 

Child healtcare center. 

Conclusion: To get the mothers to receive the support and help they pursue, 

distinct communication between involved parties is required. One way to 

accommodate the mothers need for support is that the child healthcare nurse has 

time deposited for breastfeeding guidance. The child healthcare nurses should also 

receive more education in breastfeeding support to keep updated with the latest 

insights. 
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Varför är denna studie nödvändig? 

 Amningfrekvensen minskar succesivt i Sverige.  

 Mödrar tillbringar kortare tid på BB och de kommer hem innan amningen 

kommit igång 

 I glesbygd är det långt till sjukhus där amningsmottagningar finns vilket gör 

att mödrar ska vända sig till BVC för råd. 

Vilka är huvudfynden? 

 Mödrarna saknar realistisk information om amning innan barnet är fött. 

 Mödrarna upplever att BVC-sjuksköterskan försöker hjälpa men de saknar tid 

och tillräcklig kunskap. 

 Mödrarna vänder sig ofta till närstående eller internet för amningsstöd. 

 

Hur kan dessa fynd påverka 

riktlinjerna/verksamheten/forskning/utbildning? 

 Fynden visar på faktorer som vårdpersonal bör vara uppmärksam på i arbetet 

med amningsstöd. 

 Då brist på stöd påvisats bör vårdpersonal erbjudas utbildning och mer avsatt 

tid för amningsvägledning. 

 Mer forskning inom detta område bör utföras då det finns få studier med 

inriktning på amning i glesbygd 
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Inledning 

När en kvinna blir mamma är det en omvälvande upplevelse. Det kan finnas en 

föreställd bild av hur livet ska bli när barnet är fött, en bild som inte alltid stämmer 

med verkligheten. Många mödrar har innan barnet har fötts bestämt sig för att amma 

och det blir ofta en större utmaning än de väntat sig (Palmér et al. 2010). Enligt 

Bäcklund Reboia (2014) är tiden på BB ofta väldigt kort, och amningen kanske inte 

har hunnit komma igång ordentligt innan familjen åker hem. Det är viktigt att 

mamman kommer klara av amningen på egen hand innan hon lämnar BB, och vid 

osäkerhet tala om det för barnmorskorna. Den första veckan efter att barnet har fötts 

kan mamman även vända sig till BB vid frågor om amning, därefter är det i första 

hand barnavårdscentralen (BVC) som hjälper till.  

 

Glesbygdsverket har en definition av glesbygd som använts sedan 1996 och som 

fortfarande används, den grundar sig på möjligheten att nå service och arbete. 

Glesbygder är områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler 

än 3 000 invånare, samt öar utan fast landförbindelse (Glesbygdsverket 2007). I 

Sverige och Norrland har befolkningen i glesbygdskommunerna minskat med 20 

procent sedan 1970. Detta kommer i framtiden att påverka behovet av hälso- och 

sjukvård, men även möjligheten att rekrytera välutbildad personal till hälso- och 

sjukvården i glesbygd (Berggren et al. 2014). 

 

Bakgrund 

Amning i Sverige 

Sverige ställer sig bakom Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation om 

exklusiv amning i sex månader, och därefter amning med tilläggskost tills barnet är 

två år eller längre. Bröstmjölken innehåller ämnen som stimulerar immunförsvaret 

hos barnet och minskar risken för infektioner. Den utgör ett skydd mot t  ex akut 

öroninflammation och övre luftvägsinfektioner men också mot diarréer, 

småbarnsastma, fetma och diabetes. Sannolikt bidrar även bröstmjölken till ett skydd 
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mot ohälsa senare i livet, till exempel mot övervikt och diabetes (Östberg 2009; 

Socialstyrelsen 2015). 

Globalt sett syns en nedåtgående trend gällande amningsfrekvensen (Pentecost & 

Grassley 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 et al. 2005; Abou-Dakn et al. 

2009). Andelen mödrar som ammar sina barn i Sverige har varierat över tid, 

amningen har också varierat i olika delar av landet. År 1945 fick 95 procent av barnen 

vid 2 månaders ålder bröstmjölk, år 1972 var denna siffra endast 20 procent. 

Anledningen till minskningen var allt bättre modersmjölksersättningar, samt att 

mödrarna började arbeta utanför hemmet i högre utsträckning. Ytterligare en 

bidragande orsak till minskad amning var övergången från hemförlossningar till 

sjukhusförlossningar, då rutinerna på BB inte gav mödrarna tillräckligt med stöd för 

att amma (Socialstyrelsen 2015). Första tiden efter förlossningen kan mödrar uppleva 

ett extra behov av uppmuntran, stöd och råd gällande amning (Birgersson et al. 

2012). I Sverige uppfyllde 15 procent WHO:s rekommendation år 2013. Det är stor 

skillnad mellan olika platser i Sverige hur länge man ammar, en förklaring till detta 

kan vara att det arbetas olika med amningsfrämjande insatser (Socialstyrelsen 2015).  

 

Vård i glesbygd 

Glesbygd innebär långa avstånd till sjukhus, och att människor söker sig till 

primärvård för åkommor som de i städerna söker sjukhusvård för. Detta gör att 

kompetenskraven inom glesbygdsmedicin blir ”bredare” än inom annan primärvård. 

Glesbygdsområden brottas med problematiken att kunna erbjuda likvärdig vård som 

i tätbebyggda områden (Berggren et al. 2014). Brundisini et al. (2013) har utfört en 

systematisk granskning av kvalitativa studier utförda mellan 2002 och 2012 som 

belyser att bo i glesbygd och samtidigt ha behov av specialistsjukvård. De analyserade 

studierna är utförda i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland. De har 

kommit fram till att det geografiska avståndet i glesbygd innebär en barriär för 

tillgänglighet, detta förvärras vid dåliga väderförhållanden eller om det är svårt att 

hitta lämpligt transportmedel. Begränsad tillgång till kompetent vårdpersonal ökar 

känslan av utsatthet, men när det finns rätt kompetens på orten upplevs det som en 

trygghet att alltid möta samma person och det blir en familjär känsla. Berggren et al. 
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(2014) skriver att genom trygg och säker vård med rätt kompetens, kan öka 

möjligheterna till fortsatt utveckling av distansvården. Detta genom att till exempel 

olika organisationer samverkar för att kunna bibehålla och utveckla samhällsservice 

som finns, att i vårdutbildningar erbjuda utökade studentplaceringar i glesbygd samt 

kunna införa kvoteringssystem, där sökande från glesbygd ges förtur till 

läkarutbildningen. 

 

Amningsstöd 

Idag erbjuds alla barn och familjer kontakt med BVC från det att de kommer hem 

från BB och tills de börjar skolan. I Västerbotten arbetar de efter salutsatsningen och 

Barnens hälsoprogram, som innefattar olika saker vid besöken på BVC beroende på 

barnets ålder (Västerbottens läns landsting 2009). Vid hemgång från BB sker oftast 

det första mötet med BVC genom ett hembesök av sjuksköterska, detta är en bra 

möjlighet att i lugn och ro ställa få frågor. Om det behövs kan BVC-sjuksköterskan 

också titta på när mamman ammar, och ge praktiska råd som kan behövas för att 

amningen ska fungera bättre. Amningsvägledning är bra att ta upp på hembesöket, 

då mamman kan visa i sin hemmiljö var och hur hon ammar (Bäcklund Reboia 2014; 

Lindfors 2014). Stödet i hemmet efter tidig hemgång från BB varierar från sjukhus till 

sjukhus. I vissa län har man en utbyggd verksamhet med barnmorskebesök i 

hemmet. Avståndet till sjukhus, tillgång på uppföljning i hemmet, patienthotell eller 

annan eftervård skiljer sig mellan olika landsting och kan sannolikt påverka 

vårdtiderna. Troligen kan skillnaderna också avspegla variation i resurstillgång och 

lokala vårdtraditioner (Socialstyrelsen, 2009). 

Barnhälsovården har som uppdrag att erbjuda amningsvägledning till nyblivna 

föräldrar. Syftet med detta är dels att stärka mammans tro på sin förmåga att amma, 

och dels stödja och vägleda till att amma så länge hon önskar. Samtalets mål bör vara 

att bygga upp mammans självförtroende och självtillit. Det är också viktigt att tidigt 

involvera partnern som ett betydelsefullt stöd. Amningsvägledning handlar också om 

att uppmuntra föräldrarna att inte dra sig för att söka hjälp och stöd i tidigt skede, för 

att hitta lösningar på amningsproblem tillsammans med hälsopersonal (Berglund 

2015).  
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En välfungerande informativ amningsrådgivning, och ett bra stöd av god kvalitet från 

sjukvårdspersonal ökar tydligt amningsfrekvensen (Brown et al. 2014; Fu et al. 

2014). Det är av stor betydelse att tidigt identifiera olika amningsproblem så att 

passande behandling kan påbörjas. Studier visar att kvinnor med 

amningsproblematik som inte får något stöd från sjukvården slutar amma tidigare i 

mycket större utsträckning än de som får amningsvägledning (Abou-Dakn et al. 

2009; Strong 2011). Studier visar också att många kvinnor upplever stödet efter 

förlossningen som otillräckligt, inkonsekvent och signalerar om bristande kontinuitet 

i vårdens alla delar (Sjöström et al. 2013; Barimani et al. 2014; Kronberg et al. 2014; 

Pentecost & Grassley 2014;). Så många som 17 procent i en studie besökte dessutom 

akutmottagningar de första två veckorna efter förlossningen, som en följd av problem 

i samband med förlossning, amning eller barnets hälsa. En högre frekvens av sådana 

akutbesök är associerad med bland annat upplevelsen av bristande professionellt 

stöd (Barimani et al. 2014).  

 

Problemformulering 

Studier och litteratur tyder på att amningsfrekvensen minskar successivt i Sverige 

och mödrar tillbringar kortare tid på BB, vilket resulterar i att de åker hem innan 

amningen kommit igång ordentligt. Det visar också att behovet av stöd är stort i 

inledningen av föräldraskapet och amningen. I glesbygd är det längre till sjukhus där 

amningsmottagningar finns, varför mödrar i första hand ska vända sig till BVC-

sjuksköterska för råd. Litteraturgenomgång inför denna studie visar att studier med 

fokus på amningsstöd i glesbygd är begränsat, de är fokuserade mer generellt på 

behovet av stöd vid amning.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka mödrars erfarenheter av amning och stöd i 

glesbygd. 
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Metod 

 

Design  

Studien har genomförts med fokusgruppsintervjuer som är en datainsamlingsmetod 

inom den kvalitativa metoden, där en grupp deltagare intervjuas samtidigt. Intervjun 

leds av en moderator som introducerar diskussionsämnen, och ser till att deltagarna 

får utrymme och möjlighet att ge uttryck åt personliga åsikter i ämnet. Det viktigaste 

är att få fram många varierande synpunkter på det som är i fokus för gruppen. 

Fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod vid explorativa studier, eftersom den 

livliga diskussionen kan frambringa mer spontana och emotionella uppfattningar än 

den individuella intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). När människor diskuterar i 

fokusgrupper, kan det utöka möjligheten att utforska och klargöra sina synpunkter på 

ett sätt som skulle vara mindre lättillgängliga i en enskild intervju (Kitzinger 1995; 

Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Urval och Deltagare 

Deltagarna i studien är mödrar som bor i glesbygd i norra Sverige. Vid rekrytering av 

deltagare tillämpades ett strategiskt urval av mödrar med erfarenhet av amning, som 

följer BVC hälsoprogram, som har barn i åldrarna 3-9 månader och som bor i 

glesbygd. Wibeck (2010) skriver att strategiskt urval är när deltagarna till studien 

rekryteras utifrån studies syfte för att nå en djupare förståelse för ett visst fenomen.  

Den bakgrundsinformation vi frågade efter var ålder, utbildning, antal barn samt hur 

länge hon ammat och om barnet hel- eller delammats. I varje fokusgrupp var det 4-6 

deltagare, totalt genomfördes tre intervjuer från olika orter. Totalt tillfrågades 18 

mödrar om att delta i studien, av dessa deltog 14. Deltagarna var mellan 21 -40 år 

gamla, och medelåldern 30 ½ år. De hade ammat sina barn mellan 1 månad och 18 

månader, medellängden var 8 månader. 

 

Datainsamling 

Vi tog först kontakt med respektive hälsocentral/sjukstugas verksamhetschef, och 

informerade skriftligt och muntligt om studien (Bilaga 1). Vi frågade även om 
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tillåtelse att be sjuksköterskorna på BVC att vara oss behjälpliga att rekrytera mödrar 

från vardera hälsocentral/sjukstuga. Samtliga tre verksamhetschefer godkände detta, 

och vi kontaktade därför BVC-sjuksköterskan via telefon samt med ett 

informationsblad (Bilaga 2). BVC-sjuksköterskan var oss sedan behjälpliga att 

rekrytera mödrar till studien. Vi tog kontakt med mödrarna via telefon samt lämnade 

ut ett informationsbrev om studiens syfte och upplägg (Bilaga 3). Vid tillfället för 

intervjun fick samtliga mödrar fylla i ett bakgrundsfaktablad (Bilaga 4). Under 

intervjuerna användes en intervjuguide konstruerat av författarna som stöd (Bilaga 

5). Fokusgruppsintervjuerna pågick mellan 60-90 minuter och spelades in med 

diktafon, vilket samtliga deltagare blivit informerade om innan intervjuerna började. 

Efter intervjuerna har materialet skrivits ut ord för ord och därefter analyserats. 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetik rör frågor om hur de i forskningen tar hänsyn till och 

skyddar olika deltagare, informanter, försökspersoner och andra som berörs av  

forskningen (Gustafsson et al. 2005). Forskningsetik styrs av tvingande regler och 

föreskrifter, men forskarens egna etiska ansvar är ändå grunden för all 

forskningsetik. Forskaren själv har nämligen det yttersta ansvaret att se till att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel (Codex 2015). 

 

Författarna har tagit hänsyn till de Forskningsetiska huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Deltagarna har kontaktats personligen av författarna, och informerades muntligt och 

skriftligt om studien syfte och dess innehåll. De informerades om frivillighet i 

deltagande och om rätten att avböja deltagande när som helst utan särskild 

förklaring. Samtliga deltagare lämnade skriftligt sitt godkännande att delta i studien. 

Deltagarna har även informerats om att all information som framkommer i samband 

med intervjuerna behandlas konfidentiellt och att samtligt material har 

avidentifieras, samt att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2009). 
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Dataanalys 

Vid analys av data har författarna använt sig av kvalitativ innehållsanalys på manifest 

och latent nivå. Enligt Graneheim & Lundman (2004) handlar innehållsanalys om att 

tolka text och beskriva variationer som förekommer. Författarna har analyserat den 

insamlade datan induktivt vilket innebär att analysera för att finna gemensamma 

nämnare.  

 

Analysen genomfördes med Graneheim och Lundman (2004) som utgångspunkt. 

Författarna skrev ner de tre intervjuerna ord för ord, och läste igenom texten flera 

gånger enskilt. Sedan diskuterades det gemensamt fram meningsbärande enheter 

som var lämpliga för studiens syfte. Materialet har sedan kondenserats, vilket 

innebär att texten förkortats utan att tappa innehåll. De kondenserade 

meningsenheterna kodades och grupperades in i underkategorier och kategorier som 

återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna (Bilaga 6, Tabell 1). Slutligen hade 

fyra kategorier bildats med två till fyra underkategorier vardera (Bilaga 7, Tabell 2). 

 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras löpande utifrån de kategorier och underkategorier 

som identifierats under analysprocessen. 

 

Amning upplevs som en utmaning 

 

Amning utan komplikationer är praktiskt 

Mödrarna i studien berättar att de hade för avsikt att amma redan innan barnet 

föddes. De fick direkt en positiv upplevelse av amning när allt fungerade bra, och de 

inte drabbades av några amningskomplikationer. De som i början har haft 

besvärande sår, mjölkstockning eller behövt använda amningsnapp, beskriver en 

positiv amningsupplevelse när dessa besvär avtagit. Mödrarna berättar också att 

amning är bekvämt och praktiskt då de alltid har maten med sig. På natten behöver 
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de inte stiga upp för att ge modersmjölksersättning, och när de är på resa är maten 

alltid klar. 

 

... men jag ammade henne, he va väl... asså när de väl, såret hade läkt, när det väl kom igång så 

funkade ju amningen problemfritt. (Mamma 4) 

 

Oförutsedda svårigheter med amning 

Mödrarna beskriver hur svårt det kan vara att amma med första barnet, att få barnet i 

rätt position så att det tar rätt tag. Erfarenheter av amningskomplikationer som till 

exempel smärtsam amning, såriga bröstvårtor och mjölkstockning har bidragit till att 

de ibland har slutat amma tidigare än de ursprungligen planerat. De beskriver också 

hur de med tålamod stått ut och fortsatt amma trots komplikationer, eftersom de vet 

att amning är det bästa för barnet. Mödrarna hade en förväntan att amning ska vara 

lugn och rofylld, men sen mötte de verkligheten då amningen var svår, smärtsam och 

tidskrävande.  

 

... fast jag ty ckte att det var jätte tung första...  fick ont, sårigt å jag v isste inte hur jag skulle hålla han, 

det var jätte svårt att få till att han skulle få rätt grepp, satt jag  kämpade jätte my cket i början. 

(Mamma 10) 

 

Tidigare amningserfarenheter ger trygghet 

Mödrarna uttrycker en ökad trygghet med andra barnet. De vågar lita på sitt eget 

omdöme när det gäller smakportioner och de slutar amma när de själva vill. De är 

med andra barnet medvetna om normala utvecklingsfaser och att barnet ibland äter 

mer ofta för att växa.  Mödrarna känner sig lugnare i amningssituationen med andra 

barnet. De upplever ett ökat självförtroende och har bättre tålamod, vilket krävs för 

att det ska fungera. Erfarenhet av amningsbesvär från första barnet, gör att det är 

lättare med andra barnet. De vet när de behöver be om hjälp och stöd, samt att 

besvären går över om man kämpar.  

  

... man är try ggare också vet man bättre, att i det här fallet måste jag be om hjälp, stöd eller det här 

måste jag fråga, men det här är normal och det löser  sig, det här behöver v i inte ta upp, med den här 

try ggheten vet man v ilka frågor man måste ställa. (Mamma 3) 
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Betydelsefullt med stöd från MVC och BB 

 

Saknar realistisk information om amning från MVC 

Den mesta informationen om amning har mödrarna fått från närstående eller läst sig 

till. De som har erfarenhet av föräldraträffar på Mödravårdscentralen (MVC) har där 

endast fått snabb information om amning. Barnmorskan har då berättat om 

råmjölken och att barnet snabbt efter förlossningen ska ta tag i bröstet och börja 

amma. Mödrarna saknar realistisk information om att amning inte alltid är lätt. Att 

olika amningsbesvär kan uppstå, hur flaskmatning påverkar amningen och hur det 

påverkar livet den första tiden. De saknar en amningsutbildning, samt bättre stöd 

före och efter barnets födelse. Mödrar som har fått amningsutbildning upplever att 

detta var bra när barnet var fött, de var då förberedda på problem som kan uppstå.  

 

Det jag var lite besviken på var inför första var att man inte fick mer information innan egentligen… att 

dom inte pratade så my cket om amning typ på föräldragruppen å så, för det känns som en väldigt stor 

del av  den första tiden, och speciellt då första när man inte har några erfarenheter. (Mamma 7) 

  

Stödet under BB-vistelsen viktig för amningsstarten 

Mödrar upplever för det mesta ett bra stöd på BB, där lägger barnmorskorna till 

barnet rätt vid bröstet och ser till att barnet börjar amma. Ibland upplevs denna 

handgripliga hjälp som bristfällig då barnmorskorna bara visar en gång, och de får 

sedan svårt att lägga till barnet själv utan barnmorskans hjälp. Stödet varierar 

beroende på vem som jobbar, en del får tillsyn flera gånger och andra har fått be om 

hjälp. 

 

Mödrarna upplever att bemötandet på BB är viktigt och att barnmorskorna ibland är 

för snabba att ge handgriplig hjälp vid amning utan att först fråga. Detta kan göra att 

hjälpen får motsatt effekt, de spänner sig och känner obehag och då blir det svårt att 

hitta en bra amningsposition. Problemet med få barnmorskor vid en mindre 

förlossningsavdelning är något mödrarna belyser, det går inte byta om personkemin 

inte stämmer. De upplever att personer i vården ibland underskattar sin egen insats 

och att personkemi och medmänsklighet är väldigt viktiga faktorer. Det varierar 

bland mödrarna i studien om de fått frågan av barnmorskan på BB om de vill amma 

eller inte. En del barnmorskor ger inte något alternativ till amning, medan andra 

barnmorskor inte tar amning för givet.  



10 
 

 

Mödrarna beskriver en känsla av trygghet med att stanna länge på BB, upp till en 

vecka för att amningen ska få komma igång vilket de också oftast fått göra. Men 

mödrar som fått sitt andra eller tredje barn har ibland fått en uppmaning från BB att 

åka hem snabbt efter förlossningen, eftersom de förväntas kunna klara sig själva och 

det finns få lediga platser på BB. 

  

... asså de du säger med barnmorskorna som assisterade...  de där var alldeles för my cket för mig. Jag 

har ju ett stort problem med kontakt med okända människor så att... okej rationellt förstår man att ja 

nu ska dom hjälpa mig å v isa hur de går å så men...  de va ju jättebra när dom förklarade först. 

(Mamma 5) 

 

Betydelsefullt med stöd från BVC 

 

Önskvärt med individuellt och gott bemötande 

Mödrarna beskriver att eftersom de bor i glesbygd med oftast bara en BVC-

sjuksköterska, så finns ofta en god kännedom om familjen och eventuella syskon, 

detta upplevs positivt och som en trygghet. Mödrarna i studien har erfarenheter av 

individuellt anpassat amningsstöd, där BVC-sjuksköterskan försökt hjälpa till att 

barnet ska ta bröstet utan amningsnapp och kontrollerat amningspositionen. De har 

fått råd när barnet drabbats av allergier och upplevt denna hjälp som positiv, även 

om hjälpen var bristfällig så är det viktigt att sjuksköterskan försöker hjälpa så gott 

hon kan. Mödrarna tror att amningsstöd finns att få på BVC, men de har inte 

efterfrågat detta eller känner inte att tålamodet finns till att kämpa med amningen 

längre. 

 

Det är viktigt att BVC-sjuksköterskan är flexibel i sitt bemötande, eftersom hon 

träffar många olika personligheter i sitt yrke, speciellt i glesbygd där det är få som 

jobbar på BVC. Enligt mödrarna handlar det om att få förtroende för att våga öppna 

upp sig om sina problem. Mödrarna i studien berättar att det ofta är ett positivt 

bemötande på BVC, men att frågorna ställs ledande så att de förväntas ge positiva 

svar tillbaka. Det kan då ibland kännas svårt att ta upp ämnen som känns jobbiga.  
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De anser att det är viktigt att sjuksköterskan ska finnas som stöd när tålamodet och 

orken att fortsätta amma inte finns längre, och att i den situationen inte ge negativa 

kommentarer. 

 

När BVC-sjuksköterskan ska ta upp frågan om amning upplever mödrar att det 

verkar vara ett känsligt ämne, att sjuksköterskan inte vill lägga in sina värderingar. 

Det finns och de som upplever att sjuksköterskan medvetet lägger en viss press på 

amning. 

 

Så länge det är en person blir de ju sårbart, jag tänker åter igen att de du s a om nån som du upplevde 

va väldigt hårdhänt, därför v i e så olika som personer, jag kan uppskatta om de är hård personal 

medan jag vet att hade jag varit en annan ty p av  människa... å de e ju lite för att dom vårdgivare jag har 

haft runt om mig, som min mamma... ja nu blir du frisk... här få du plåster... å då uppskattar jag 

vårdpersonal som är så, men jag inser ju de att hade jag haft kanske en annan sorts uppväxt med andra 

människor runt mig hade jag kanske behövt ett mjukare bemötande... å de e ju jätte  svårt som BVC 

sköterska... så därför blir de ju sårbart på såna här platser. (Mamma 8) 

 

Brist på uppmuntran och amningsstöd 

Mödrarna upplever att BVC-sjuksköterskan inte alltid frågar djupa frågor om hur det 

går med amningen, utan frågorna är väldigt enkla och utifrån BVC-journalen. De har 

ibland erfarenhet av att inte få praktisk hjälp om de inte ber om det. Mödrarna 

uttrycker att det finns vissa brister i stödet på BVC vid amningskomplikationer. 

Istället för att ge råd om hur mjölkproduktionen kan stimuleras, kommer ämnet 

modersmjölkersättning på tal. Ibland upplever mödrarna att de har behövt vara 

påstridiga för att få hjälp, och det ges bristfällig information om var de kan vända sig 

om det finns behov av ytterligare hjälp och stöd, till exempel från 

amningsmottagning. Mödrarna i studien uttrycker önskemål om mer 

uppmärksamhet till föräldrarna för att ge dem stöd, samt att ge bekräftelse på att 

barnet mår bra av både amning och modersmjölkersättning. 

 

... men jag ammade ju med en sån där amningsnapp. Hela tiden för jag fick inte till det utan, och då 

efteråt är jag lite besv iken på, för nog tror jag att jag hade fått till det om jag hade fått lite mer hjäl p 

eller stöd på ett annat sätt. (Mamma 3) 
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Upplevelse av BVC-sjuksköterskans otillräckliga resurser 

Mödrarna i studien har inte alltid blivit erbjudna ett hembesök den första tiden efter 

förlossningen. De har fått tid bokad på BVC som vanligt för mätning och vägning. De 

tror att det beror på tidsbrist på BVC, och de flesta upplever att det bara finns 

utrymme för det nödvändiga. Om det finns frågor eller andra djupare funderingar får 

de återkomma. De mödrar som har blivit erbjudna hembesök minns att BVC-

sjuksköterskan gav information och blanketter som kan vara bra att ha. Mödrarna är 

överens om att erbjudande om hembesök är viktigt för att en del mödrar som behöver 

det inte vågar eller vill fråga om det.  

 

Mödrarna beskriver att det är väldigt svårt att få en tid på BVC, det är ofta fullbokat. 

De upplever även dålig tillgänglighet och att det inte alltid går att nå dem via telefon 

då telefontiderna är begränsade. Mödrarna upplever att det krävs mer resurser till 

vården, och de tar också upp sårbarheten det innebär att bara ha en BVC-

sjuksköterska på orten, vid frånvaro finns ingen ersättare. Resultatet blir att det inte 

finns någon att vända sig till när problem uppstår.  

 

Mödrarna i studien förväntar sig inte att BVC-sjuksköterskan ska kunna allt om 

amning som barnmorskorna på BB kan. De beskriver förståelsen över att BVC-

sjuksköterskan inte träffar lika många mödrar och därför inte kan ha samma kunskap 

och att dom i glesbygd jobbar inom ett brett område.  

 

Mödrarna uttrycker även en önskan om en familjecentral som är öppen året runt, 

eftersom detta ger en möjlighet till spontana besök med rådgivning från BVC eller 

andra enheter som ingår i familjecentralerna.  

 

... de gör man som int här uppe, upplever jag inte på den här lilla BVC, som här man får en vägtid, 

också far man dit, också väger man å mät...  å har du nå frågor kan du ringa, de har öppet tisdagar å 

kanske kan hon ringa tillbaka nån annan dag, allstå det är my cket mycket my cket begränsat här. 

(Mamma 12)  

 

Föräldraträffar ger möjlighet att dela erfarenheter 

Mödrarna i studien har ingen eller mycket liten erfarenhet av föräldraträffar, varken 

via MVC före barnets födelse eller efter när BVC tagit över. Vissa mödrar har 
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erfarenhet av regelbundna föräldraträffar från en större ort, men upplever inte att det 

fungerar lika bra i glesbygd. Mödrarna i studien upplever att det viktiga med 

föräldraträffar är att få träffa andra föräldrar, inte innehållet på träffarna. 

Huvudsaken är att de får ses på en neutral plats och dela erfarenheter. På en del orter 

erbjuds bara förstagångsföräldrar att delta i föräldraträffar, men mödrarna anser att 

alla borde erbjudas. Mödrarna tycker det är tråkigt att det inte anordnas fler 

föräldraträffar, då detta kan ge tillfällen att dela erfarenheter med andra. Det kan 

även ge tillfälle att träffa BVC-sjuksköterskan utöver vanlig mottagningstid, och 

skulle vara ett bra tillfälle till amningsutbildning. Mödrarna beskriver att det inte är 

lika självklart att träffas privat då de inte haft några föräldraträffar för att lära känna 

varandra. Mödrar som är nyinflyttade saknar föräldraträffar eftersom de har svårt att 

hitta andra att dela sina erfarenheter med, de känner sig isolerade i hemmet under 

föräldraledigheten. 

 

... asså de va int nog med folk, så de vart ju int... å de ty ck ja va jättetråkigt för, som med första barnet 

va ju allt för första gången, allt va ny tt. De hade varit skönt å haft nån å prata med. (Mamma 11) 

 

Icke professionellt stöd ett viktigt komplement 

 

Positivt med stöd från partner, närstående och andra mödrar 

Mödrarna uttrycker att stödet från partnern är väldigt viktigt. De kan hjälpa till med 

hushållet och eventuella syskon då amningen tar en stor del av den första tiden. 

Mödrarna uttrycker även att det behövs mer information om amning till partnern. Då 

även partnern deltar vid informationsträffar, och tar till sig amningsråd som ges på 

BB beskrivs de som ett bra stöd både under tiden på BB och hemma. De kan på ett 

annat sätt hjälpa mamman att lägga till barnet vid bröstet när allt är nytt. 

 

Mödrarna berättar också att de vänder sig till sin egen mor eller andra närstående för 

råd, och känner inte att de behöver vända sig till BVC i första hand. Stöd från andra 

mödrar är något som beskrivs som väldigt viktigt. Det ger en möjlighet att dela och 

byta erfarenheter med andra när det uppstår problem vid amning. Nackdelen är att 

många tips är olika, eftersom alla mödrar har olika erfarenheter. Det kan då vara 

svårt att veta vad som fungerar. Mödrar som har en stöttande familj upplever inget 

större behov av stöd från BVC. 
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Jamen just ba de där me amningen om dom int tål…  de minns ja me första då gatt ja sluta me mjölk...  

ja gav  han minifomdroppar också. Men all den infon va ju me r från mammor inte just BVC. (Mamma 

4). 

 

Internet som informationskälla är ett bra komplement 

Internet beskrivs som en bra informationskälla för amningsråd, de upplever att 

hjälpen ibland är bättre där än via BVC. Där kommer samtalet ganska snabbt in på att 

börja kombinera amningen med modersmjölkersättning istället för råd om åtgärder 

för att stimulera mjölkproduktionen. Mödrarna i studien förväntar sig inte att de som 

bor i glesbygd alltid ska kunna få specialisthjälp, att söka information från andra 

ställen känns ofta lika naturligt för dem. 

 

Men asså de smög som in i samtalet, jamen ersättning finns ju, som att nästa steg är ersättning. För att 

jag va som bestämd innan de att jag v ille amma men just de att de smög in i samtalet...  ja googla ju 

my cke å titta på hur ska jag göra för att få, feta upp mjö lken eller få igång de mer…  jag pumpa ju ur å 

då såg man ju skillnaden han va ju som blå början å sen blev  han ju gulare å gulare...  men då fick jag 

äta ofta å my cke. (Mamma 9) 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka mödrars erfarenheter av amning och stöd 

från BVC i glesbygd, vilket besvarades genom fokusgruppsintervjuer. Innan starten 

av samtliga intervjuer informerades deltagarna i studien om valet av intervjumetodik, 

och meningen med fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna utfördes på neutral plats 

kring ett runt bord, detta upplevdes av författarna positivt eftersom alla mödrar 

kunde se varandra och lätt föra ett samtal. Under en av intervjuerna var en deltagare 

tvungen att lämna rummet stundvis då barnet behövde tröst, vid två av intervjuerna 

hördes vid några tillfällen barnskrik vilket störde diskussionen och senare även 

transkriptionen.  
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Resultatets validitet kan påverkas då det i fokusgruppsintervjuer kan uppstå 

grupptryck. Detta kan påverka diskussionen i intervjun om deltagarna inte vågar  

säga det de tänker (Wibeck 2010). För att motverka ett eventuellt grupptryck 

påpekades i inledningen av intervjun, att det som sägs stannar deltagarna emellan. 

En svårighet som författarna upplevde med fokusgrupper var att låta alla mödrar 

komma till tals eftersom det ofta är några i en grupp som gärna pratar mer än andra. 

Alvehus (2013) skriver att det är viktigt att komma ihåg att individens roll blir mer 

undanskymd i en fokusgrupp, och det finns risker för att individuella och 

avvikande åsikter inte kommer fram. Ett problem är att det inte går veta vad som inte 

sagts. Eventuellt hade individuella intervjuer varit att föredra för att bidra till djupare 

mer detaljerade svar från de deltagare som var mer undanskymda. Författarna har 

ingen tidigare erfarenhet av att utföra fokusgruppsintervjuer, detta kan vara en 

nackdel då det krävs erfarenhet att fördela ordet mellan deltagarna och se till att de 

håller sig till ämnet. Tidigare erfarenheter eller att genomföra en provomgång av en 

fokusgruppsintervju innan denna studie hade varit positivt.  

 

Studiens validitet kan styrkas då flertalet deltagare har mer än ett barn och har bott i 

glesbygd hela livet, deras upplevelse av BVC kan spegla verkligheten på ett bra sätt.   

 

Vid analysen av materialet är det viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse i 

ämnet. Författarna hade innan studien påbörjades på grund av egna erfarenheter en 

uppfattning om hur det fungerar på BVC i glesbygd. Författarna fick tänka mycket på 

att inte lägga in egna värderingar i resultatet utan vara öppna för ny kunskap och 

möjligheten att få en djupare förståelse (Lundman & Granheim 2012). 

 

Det insamlade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004), vilket författarna anser vara en lämplig metod. 

Enligt Wibeck (2012) möjliggörs chansen att upptäcka kunskaper, tankar och 

erfarenheter av fenomenet genom att använda kvalitativ metod. Fördelen med 

kvalitativ metod och att använda öppna frågor, är att upplevelsen hos mödrarna 

fångas upp väldigt bra. En begränsning med fokusgrupper och andra kvalitativa 

studier är att materialet som samlas in är begränsat. Det är därför inte möjligt att 

generalisera resultatet till större orter. Materialet från de tre fokusgruppsintervjuerna 
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var väldigt samstämmiga, varför kategorier och underkategorier framkom 

förhållandevis tydligt tidigt i processen.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka mödrars erfarenheter av amning och stöd från 

BVC i glesbygd. Resultatet visar att mödrarna upplever amning utan komplikationer 

som praktiskt och bekvämt och att de saknar realistisk information om amning och 

problem som kan uppstå. Mödrarna beskriver att betydelsen av stöd från BB och BVC 

är viktigt, de understryker vikten av ett respektfullt bemötande, rätt stöd och 

information där de anpassar hjälpen utifrån den enskilde individen. Mödrarna 

upplever att det finns stöd att få på BVC om de begär det, men det stöd som erbjuds 

räcker inte alltid. Mödrarna upplever tidsbrist på BVC, brist på föräldraträffar och att 

det är skört med oftast bara en BVC-sjuksköterska som ibland är otillgänglig. 

Mödrarna belyser att icke professionellt stöd är viktigt, och att de ofta vänder sig till 

sin partner eller annan närstående för råd innan de söker rådgivning inom vården. 

Internet är enligt mödrarna en viktig informationskälla som ibland kan ge bättre råd 

än BVC-sjuksköterskan. 

 

Vi har i diskussionen som teoretiskreferensram utgått från Hupcey (1998), hon har 

konstruerat en modell om socialt stöd utifrån en litteraturgenomgång och presenterar 

i den olika perspektiv av stöd i fem kategorier; vilket stöd som tillhandahålls, 

mottagarens uppfattning av stöd, avsikter hos den som erbjuder stödet, ömsesidigt 

stöd samt socialt nätverk. Mödrarna uttrycker i vår studie vikten av stöd och ett 

respektfullt bemötande på BB, där vården anpassas efter den enskilde individen. 

Även Hupcey (1998) har i sin studie funnit att graden av stöd som individen har att 

tillgå kan vara högre eller lägre än förväntat, och det som är tänkt som stöd behöver 

inte alltid innebära stöd utan kan rent av innebära skada för mottagaren. En svensk 

studie av Bäckström et al. (2010) har undersökt mödrars och barnmorskors 

erfarenheter av stöd och amningsstöd på BB. Den visar också att kvinnor upplever ett 

positivt amningsstöd om barnmorskorna ser kvinnan som en individ och 

uppmärksammar hennes unika behov, annars upplever de en känsla av osäkerhet. 

Barnmorskorna uttrycker att de ger kvinnorna individuellt stöd, men eftersom 

barnmorskorna tolkar kvinnans signaler på olika sätt blir stödet från olika perspektiv. 
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Utifrån detta kan det tolkas som att mödrarna i vår studie inte klargjort för 

barnmorskorna vilken typ av stöd som var önskvärt, därför kan slutsatsen dras att det 

är betydelsefullt att vårdpersonal frågar hur mamman vill ha det.  

 

Resultatet av vår studie visar att ett respektfullt bemötande på BB är viktigt, och att 

handgriplig hjälp från barnmorskorna inte alltid uppskattas. När de inte frågar först 

om modern vill ha den hjälpen, kan det göra att hjälpen får motsatt effekt och hon 

spänner sig. Detta bekräftas i Hupcey (1998) som skriver att stöd måste förstås som 

en dynamisk process som inkluderar interaktion mellan den stödjande och 

mottagaren. Vikten av respektfullt bemötande visas även i andra studier, i en svensk 

kvalitativ studie av Cato et al. (2014), har de undersökt mödrars erfarenheter av 

handgriplig amningshjälp vid uppstart av amning. Denna hjälp är vanlig på BB men 

gav ofta en negativ upplevelse hos kvinnorna, därför rekommenderade de att 

barnmorskorna ifrågasätter denna metod. I en studie av Connett (2005) har två typer 

av socialt stöd identifierats, emotionellt och instrumentellt. Det instrumentella stödet 

kan beskrivas som stöd i materiell form, det innefattar i det här fallet handgripliga 

amningsinstruktioner. Utifrån vårt resultat kan slutsatsen dras att barnmorskorna på 

BB vill ge ett bra stöd men mödrarna är inte alltid mottagliga, det är därför 

betydelsefullt med tydlig kommunikation. De bör fråga varje enskild patient då stöd 

kan upplevas olika för olika personer, handgriplig hjälp med amning kan upplevas 

positivt eller göra mödrarna spända och obekväma.  

 

Vårt resultat visar att mödrarna upplever sig tryggare med andra barnet, men 

uttrycker ändå ett behov av stöd. De vet lättare när de behöver söka hjälp samt vad de 

ska fråga när problem uppstår. Oavsett hur många barn en kvinna får är det varje 

gång lika viktigt med stöd, både före och efter förlossningen. Liknande har Hupcey 

(1998) funnit att stödet måste fylla ett behov, och behoven förändras över tid. Alla 

behöver olika mycket och olika typer av stöd, men det är viktigt att alla känner att de 

får rätt stöd. Utifrån vårt resultat kan slutsatsen dras att kommunikation mellan 

mödrar och vårdgivare är av stor vikt. Detta för att undvika missförstånd och öka 

möjligheterna till positiva erfarenheter. 

 

Vår studie visar att stöd från andra mödrar är betydelsefullt. Det ger en möjlighet att 

dela och byta erfarenheter med andra när det uppstår problem vid amning. Detta i 
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enlighet med Hupcey (1998) som skriver att stöd av familj och vänner upplevs på 

olika sätt. Familjemedlemmar förväntas ge stöd i svåra situationer medan stöd av 

vänner ses som mera positivt eftersom det ges utan familjens förpliktelser. Att 

tidpunkten för stödet är den rätta är lika viktigt som att stödet fyller ett verkligt 

behov. I en stressande livssituation behöver individen olika former av stöd vid olika 

tidpunkter. Vårt resultat visar även att mödrarna upplever partnerns stöd som 

viktigt. Partnern har bland annat assisterat vid amning på BB samt när de kom hem, 

men mödrarna efterfrågar mer utbildning riktat till partnern om amning och hur det 

påverkar livet. Detta bekräftar även en kvalitativ studie utförd på tjugo nyblivna fäder 

i Sverige. De beskriver att de gör så gott de kan för att hjälpa mamman första tiden 

vid amning, men de saknar information riktat till dem (Fagersköld 2008). En 

interventionsstudie utförd av Bich et al. (2013) visar att amningsdurationen kan 

förlängas när pappor får adekvat amningsutbildning.  

 

I resultatet av vår studie framkommer att mödrarna upplever amning utan 

komplikationer som praktiskt och bekvämt, samt att besvärande 

amningskomplikationer kan bidra till att de slutat amma tidigare än planerat. Detta 

bekräftas i en studie utförd i Australien av Hall et al. (2014) med syfte att undersöka 

faktorer som påverkar amningsdurationen. Den visar att individuellt stöd från vården 

är av stor vikt för att slippa amningskomplikationer och amma längre.  

 

Vår studie visar även att mödrarna förväntar sig att amning ska vara enkel, men de 

har istället fått uppleva att amning kan vara svår och smärtsam. Denna misstolkade 

förväntan på amning bekräftas även i en australiensk jämförelsestudie (Hegney et al. 

2008). En enkät studie av Gregory et al. (2015) visar att mödrar med höga 

förväntningar på amning men som inte har kunnat amma så länge de har önskat, 

löper högre risk för depressionssymtom. Denna förväntan på amning kan utifrån vårt 

resultat tolkas som att det saknas information om amning innan barnet är fött.  

 

Brist på information om amningskomplikationer visas även i en Kanadensisk enkät- 

och intervjustudie av Dietrich et al. (2015). Den visar att mödrar ofta upplever att de 

får bra information men att de saknar information om hur lång tid ett 

amningstillfälle tar, hur mjölkproduktionen kan stimuleras samt vilka problem som 

kan uppstå. En svensk kvalitativ studie baserad på nio förstagångsmammors 
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upplevelse av professionellt stöd, visar att mödrar förväntar sig professionellt stöd i 

övergången till moderskapet. De har förtroende för vårdpersonalens kompetens och 

förväntar sig information om amning från dem (Thorstensson et al. 2015). Utifrån 

resultatet av vår studie kan därför slutsatsen dras, att det är viktigt att mödrar får bra 

information om amning redan innan barnets födelse. 

 

Resultatet i vår studie visar att det är viktigt att få stanna på BB tills amningen 

kommit igång, detta ökar tryggheten hos mödrarna. En svensk studie beskriver dock 

att vistelselängden på BB inte har inverkan på hur säkra de känner sig på amning när 

de kommer hem. Mödrar med kortare vistelser får istället information och rådgivning 

för att kunna hantera situationen hemma, tillsammans med information om var de 

kan vända sig om problem uppstår (Thorstensson et al. 2015). Utifrån resultatet av 

vår studie kan slutsatsen dras att det är betydelsefullt för mödrar att redan på BB få 

ett bra stöd, och även information om var de kan vända sig om de behöver hjälp så att 

de är trygga när de kommer hem. Resultatet av vår studie visar att denna information 

idag är bristfällig, eftersom mödrarna ibland inte har vetskap om att BVC ger 

amningsråd, eller att det finns amningsmottagningar att vända sig till.  

 

Mödrarna i vår studie har erfarenheter av bra bemötande på BVC och individuellt 

anpassat amningsstöd. Även om stödet ibland inte räcker, upplevs det positivt att 

sjuksköterskan har ansträngt sig för att hjälpa till. Resultatet av svår studie visar även 

att mödrarna ibland upplever brister i stödet på BVC. Det finns tillfällen när 

mödrarna har behövt vara påstridiga för att få hjälp. Istället för att ge råd om hur 

mjölkproduktionen kan stimuleras kommer ämnet modersmjölkersättning på tal. En 

svensk studie av Almqvist-Tangen et al. (2012) visar att mödrar rapporterar 

amningskomplikationer som orsak till att de slutar amma tidigare och att detta skulle 

kunna förebyggas om BVC anpassade stödet utifrån moderns perspektiv.  

 

Mödrarna i vår studie förväntar sig inte att BVC-sjuksköterskan ska kunna allt om 

amning som barnmorskorna på BB kan. De beskriver förståelsen över att BVC-

sjuksköterskan i glesbygd inte träffar lika många mödrar, och därför inte kan ha 

samma kunskap. I en svensk studie har barnmorskor och BVC-sjuksköterskor 

specialutbildats i amning, detta bidrog till bättre upplevt amningsstöd. Det tog längre 

tid innan mamman gav ersättning till barnet utan medicinska skäl, och den totala 
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amningsdurationen var längre än hos dem som fick stöd som vanligt av BVC och 

MVC (Ekström et al. 2012). En interventionsstudie av Ekström et al. (2006) visar att 

mödrar som träffat specialutbildad vårdpersonal upplever att de fått bättre 

information om amning och stöd vid amning. Det kan utifrån detta och vårt resultat 

tolkas att utbildning till BVC-sjuksköterskor bidrar till ökad kunskap inom området, 

då kan bättre stöd till mödrarna erbjudas. 

 

Resultatet i vår studie visar att mödrarna inte alltid erbjuds hembesök den första 

tiden efter förlossningen, och de tror att det beror på tidsbrist på BVC. Mödrarna 

upplever att erbjudande om hembesök är viktigt, för att en del mödrar som behöver 

det inte vågar eller vill fråga om det. Mödrarna upplever även att det bara finns 

utrymme för det nödvändiga på mottagningstiden, denna stress gör att problem inte 

alltid tas upp. I en australiensk longitudinell studie har de undersökt effekten av 

hembesök från BVC under två års tid. Den visade på att amningsdurationen då var 

längre än hos de som fick vanlig vård på mottagning (Kemp et al. 2011).  

 

Vårt resultat visar att mödrarna ser internet som en bra informationskälla för 

amningsråd. De upplever att hjälpen där ibland är bättre än via BVC. I en studie av 

Lefévre et al. (2013) efterfrågar BVC-sjuksköterskor utbildning, de upplever att 

föräldrar har höga förväntningar på deras kunskap. Många föräldrar letar svar på 

internet, detta leder till många frågor och sköterskan måste ha mycket kunskap för 

att kunna ge rätt information. Utifrån detta kan slutsatsen dras, att det är 

betydelsefullt att vårdgivare håller sig aktuella inom området, och kan 

rekommendera mödrar sidor på internet som är säkra. 

 

Forskningsetisk reflektion  

Enligt riktlinjer från Etiska prövningsnämnden (2013) skall medicinska 

forskningsprojekt som omfattar människor föregås av en omsorgsfull bedömning av 

förväntade risker och negativa effekter i jämförelse med förväntade positiva effekter 

för deltagaren eller för andra personer. Det insamlade materialet och resultatet av 

studien går inte att koppla till en enskild individ eller ort där intervjuerna har utförts. 

Mödrarna har inte utsatts för någon möjlig skadeverkan därför anser vi att vår studie 
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inte medförde någon risk för deltagarna. Det insamlade materialet kommer att 

förvaras inlåst och otillgängligt för obehöriga i tre år. 

 

Att lämna ansvaret till BVC-sjuksköterskan att rekommendera lämpliga mödrar 

inom inklusionkriterierna, kan ses som ett etiskt dilemma. Hon kan omöjligt erbjuda 

kvinnor med begränsad kunskap i det svenska språket att delta i en studie som 

denna. Fokusgruppsintervjuer ställer höga krav på att alla som deltar talar samma 

språk, annars blir tillförlitligheten låg. Detta kan göra BVC-sjuksköterskan illa till 

mods att utelämna vissa mödrar och det exkluderar även en grupp kvinnors åsikter 

och upplevelser. Eftersom syftet belyser ämnet amning, kan kvinnor som inte ammar 

och istället flaskmatar känna sig åsidosatta eftersom att de exkluderats i studien. Den 

information som framkommer i vår studie kan vara användbar vid utvecklandet av 

stödet kring amning och amningsinformationen inom BVC-verksamheten, men även 

på MVC och BB, vilket är till gagn för den enskilda kvinnan.   

 

En etisk bedömning författarna gjort är att amning kan vara att känsligt ämne för 

vissa mödrar, risken finns att mödrarna jämför sig med varandra.  Att samtala i 

grupp kan göra att en del mödrar känner sig misslyckade, om de till exempel inte 

kunnat amma lika länge som de andra och som de ursprungligen tänkt. För andra 

mödrar kan det vara en positiv upplevelse att få dela sina åsikter och känslor, att få 

prata med andra mödrar i liknande situation kan vara en befrielse. 

   

Omvårdnad är alltid baserad på både samhällets värderingar och den politiska 

styrningen, detta har betydelse för vilken inriktning omvårdnaden får, dess 

förutsättningar samt hur vården organiseras. I Sverige är det politiska målet att 

vården ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig och tillgodose patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet. Det innebär att omvårdnad ska bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet. Utmaningarna att nå samhälleliga 

mål ställer stora krav på vården (Modell för omvårdnad 2015). Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att det dras ner för mycket inom vården, speciellt i glesbygd. Det finns 

inte resurser att uppfylla dessa mål och tillgodose varje kvinnas unika behov.  
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Betydelse för omvårdnad och vidare forskning  

Resultatet av vår studie kommer att kunna ha betydelse för att utveckla och förbättra 

BVC-verksamheten. Resultatet skulle kunna användas som underlag för att styrka 

varför vidare forskning är nödvändig, i synnerlighet inom ämnet glesbygd då det var 

en utmaning att hitta litteratur och utförda studier i det ämnet. Det syns utifrån vårt 

resultat tydliga brister i amningsstöd från BVC och även på andra enheter som MVC 

och BB. En möjlig följd av studiens resultat kan vara att BVC- sjuksköterskan får nya 

tankar kring studiens belysta problem. Varje enskild vårdare har nämligen stor 

betydelse och inflytande när det gäller att säkerställa god omvårdnad genom ett etiskt 

förhållningssätt och en helhetssyn på människan. Vidare forskning bör leda 

till tydligare riktlinjer och utbildning inom BVC-verksamheten för att alla ska få 

samma erbjudande om möjlighet till stöd och hjälp.   

 

Slutsats 

Studien visar att mödrarna upplever en brist på individuellt anpassat amningsstöd, 

de upplever även brist på tillgänglighet samt användbara amningsråd på BVC. För att 

mödrarna ska få det stöd och den hjälp de eftersträvar, krävs tydlig kommunikation 

mellan berörda parter. Sjuksköterskorna på BVC bör erbjudas kompletterande 

utbildning i amning. De bör även få mer tid avsatt för amningsvägledning, eftersom 

mödrarna inte upplever att BVC har tid för detta. Det har varit svårt att hitta studier 

riktade mot stödet från BVC i glesbygd, men utifrån vårt resultat och funna studier 

om stöd från BVC verkar det inte vara någon skillnad på behov av stöd i glesbygd eller 

i städer.  
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Informationsbrev verksamhetschef 

 

 

 

 

Informationsbrev till verksamhetschefer samt förfrågan om tillstånd att 

genomföra en intervjustudie på berörda hälsocentraler rörande studie 

med syfte att undersöka mödrars erfarenheter av amning. 

 

Vi heter Caroline Harnesk och Hanna Persson. Vi studerar på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå 

Universitet och ska påbörja vårt fördjupningsarbete i form av en magisteruppsats. 

 

Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie i form av fokusgruppintervjuer med 

mödrar i 3 olika kommuner, varav en fokusgrupp vid din enhet. Syftet med studien är 

att undersöka mammors erfarenheter av amning. Vi hoppas att resultatet i studien 

kan bidra till utvecklingsmöjligheter i arbetet på BVC. Med anledning av detta 

tillfrågar vi dig som verksamhetschef om vi får tillstånd att rekrytera mammor i 

lämplig föräldragrupp som kan och vill delta i studien, samt om distriktssköterskorna 

får vara oss behjälplig med att förmedla kontakt med mödrarna. 

Fokusgruppintervjuerna planeras att genomföras vecka 37. 

När studien är klar lämnas resultatet ut till deltagande verksamheter vid förfrågan.  

 

Om du har några frågor kring studien så kontakta gärna någon av oss. 

 

Vi ber Dig att besvara bifogad svarstalong och maila den till hape0005@student.umu.se 

 

Med vänlig Hälsning  

Caroline Harnesk  caemam04@student.umu.se 07 2-7066265  

Hanna Persson  hape0005@student.umu.se  07 0-5496310 

Handledare  

Karin Sundin  karin.sundin@umu.se 



 

Medgivande ges härmed till: 

 

att rekrytera mammor i lämplig föräldragrupp som kan och vill delta i studien, samt 

att distriktssköterskorna får vara oss behjälplig med att förmedla kontakt med 

mödrarna. 

 

 

……………………….................................... ……………………………………..  

Namn Ort, datum 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Titel, Namnförtydligande  
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Informationsbrev BVC-sjuksköterska 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till BVC-sjuksköterska på hälsocentral beträffande 

studie med syfte att undersöka mödrars erfarenheter av amning. 

 

Vi heter Caroline Harnesk och Hanna Persson. Vi studerar på 

Specialistsjuksköteskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå 

Universitet och ska påbörja vårt fördjupningsarbete i form av en magisteruppsats. 

 

Vi kommer att göra en kvalitativ studie i form av fokusgruppintervjuer med mödrar i 

3 olika kommuner, varav en grupp på din enhet. Syftet med studien är att undersöka 

mammors erfarenheter av amning. Vi hoppas att resultatet i studien kan bidra till 

utvecklingsmöjligheter i arbetet på BVC.  

 

Vi har fått godkännande av verksamhetschef på din arbetsplats att genomföra detta. 

Vi önskar därför få kontakt med dig som BVC-sköterska för att kunna få 

kontaktuppgifter till mödrar i lämplig föräldragrupp som kan och vill delta i studien. 

När studien är klar lämnas resultat ut till deltagande verksamheter vid förfrågan.  

 

Om du har några frågor kring studien så kontakta gärna någon av oss. 

 

Vänligen maila oss på nedan mailadress för överenskommelse om lämplig tidpunkt 

för gruppintervjun samt hur kontakt kan fås med mödrarna. 

 

Med vänlig Hälsning  

Caroline Harnesk  caemam04@student.umu.se 07 2-7066265  

Hanna Persson  hape0005@student.umu.se  07 0-5496310 

Handledare 

Karin Sundin   karin.sundin@umu.se 

mailto:karin.sundin@umu.se
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Informationsbrev mödrar 

 

 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie beträffande mödrars 

erfarenheter av amning. 

 

Vi heter Caroline Harnesk och Hanna Persson. Vi studerar till distriktssköterska vid 

Umeå Universitet och ska påbörja vårt fördjupningsarbete i form av en 

magisteruppsats. 

 

Vi kommer att studera mödrars erfarenheter av amning och därför är det värdefullt 

om Du är intresserad av att delta genom att via en intervju i grupp tillsammans med 

några fler mödrar delge just dina erfarenheter. Deltagandet i studien innebär att en 

gruppintervju kommer att genomföras med deltagare från din föräldragrupp. 

Intervjun beräknas ta omkring en timme. Hela intervjun kommer att spelas in på 

band. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 

sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta. Ingen 

enskild individ kommer att kunna identifieras eftersom bearbetning av data sker på 

gruppnivå. När studien är klar lämnas resultatet ut deltagare vid förfrågan. Vi hoppas 

att resultatet i studien kan bidra till utvecklingsmöjligheter i arbetet på BVC 

beträffande stöd till mödrar som ammar. 

Vi ber Dig att besvara bifogad svarstalong och maila den till hape0005@student.umu.se 

Om du har några frågor kring studien så kontakta gärna någon av oss. 

 

Med vänlig Hälsning 

Caroline Harnesk  caemam04@student.umu.se  07 2-7066265  

Hanna Persson   hape0005@student.umu.se   07 0-5496310 

Handledare: Karin Sundin  karin.sundin@umu.se     



 

 

Jag samtycker till att delta i intervju beträffande mina upplevelser och erfarenhet 

av amning.  

 

 

 

………………………....................................   

Ort, datum, Namn  

 

 

 

………………………………………………                 ……………………………………..  

Mail     

   Telefonnummer  

 

Vi återkommer om tid för intervjun. 
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Bakgrundsfakta 

 

 

BAKGRUNDSFAKTA  

Ålder: 

 

Civilstatus: 

 

Utbildning/arbete: 

 

Antal barn och ålder på barnen: 

 

 

 

 

Hur länge har du ammat dina barn/ammar du än? 

 

 

 

 

Hel eller delamning? 
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Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

Tema 1 

Syfte: Deltagarnas erfarenheter av amning 

Klargörande frågor: 

 Vilka erfarenheter har ni av amning? 

 Vad hade ni för tankar på amning innan ni började amma? 

 Upplevelse av tiden från BB för att komma igång med amningen? 

 

Tema 2 

Syfte: Deltagarnas erfarenheter av stöd från BVC 

Klargörande frågor: 

 Hur upplevde ni det första besöket med BVC-sköterskan? 

 Vad hade ni för förväntningar på BVC när det gäller amningsstöd? 

 Vad har ni för erfarenheter av stöd från BVC? 

 Hur upplever ni det faktum att ni bor på glesbygden har påverkat 

spädbarnstiden när det gäller amning och stöd. (Kort tid på BB, 

amningsmottagning långt borta). 

 

Tema 3 

Syfte: Deltagarnas önskemål om det framtida arbetet på BVC när det gäller 

amningsstöd? 

Klargörande frågor: 

 Vilka förändringar anser ni skulle behövas i arbetet på BVC när det 

gäller amningsstöd? (I Glesbygd) 
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Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 

Men ingsenhet kon densering Kod Un derkategori Ka tegorier 

3:  fast jag tyckte att det var jätte 

tung första.. så.. fick ont, sårigt, å 

jag visste inte hur jag skulle hålla 

han, det var jätte svårt att få till 

att han skulle få rätt grepp, satt 

jag kämpade jätte mycket i 

början.. 

För sta barnet blev jättetungt, 

ja g fick så ont och sårigt och 

v isste inte hur jag skulle hålla 

h onom så han skulle få rätt 

g r epp. Jag kämpade 

jä ttemycket i början. 

n egativ 

er farenhet av 

a mning med 

för sta barnet 

Oförutsedda 

sv årigheter med 

a mning  

A mning 

u pplevs som 

en  utmaning 

alltså jag hade mest problem nu 

egentligen, men då had jag ju det 

där i bakhuvudet att de gå, de är 

ju ba å nöta, jag kan de här, de är 

lugnt, men hade de varit tvärtom 

är de int säkert…. satt på både 

gott och ont på nå vis, de e lite, 

De positiva 

a mningserfarenheterna med 

för sta barnet hjälpte vid 

a mningsbesvären med andra 

ba rnet, hon visste att det 

skulle gå. 

Tidigare 

a mnings- 

er farenhet 

h jälpte 

Tidigare 

a mningserfarenheter 

g er trygghet 

 

A mning 

u pplevs som 

en  utmaning 

inför första barnet så ha jag alltid 

sagt att, nu har jag ju haft relativt 

okomplicerade och snabba 

förlossningar, å då sa jag ju i 

efterhand de att förlossningen va 

ju ingenting bara dom tala om för 

mig vilket helvete amningen va, 

asså innan, 

Upplever att förlossningen 

v ar ingenting jämfört med 

h ur hemsk amningen var. 

Ön skar att någon gett 

in formation före om detta. 

ön skar 

In formation 

om  amning 

för e 

för lossningen 

Sa knar realistisk 

in formation om 

a mning från MVC 

Bety delsefullt 

m ed stöd från 

MV C och BB 

2..de vart ju aldrig nå.. jag fick ju 

jätte bra stöd på BB, en gammal 

barnmorska som som sa du måst 

ju knip ihop, du ska gör senna, 

åsså visa hon mej hur jag skulle 

göra, de var ju bara, sen har det ju 

som barra fullit s ig naturligt 

Br a  stöd från erfaren 

ba rnmorska på BB. Visade 

h ur jag skulle göra så att efter 

det  gick allt naturligt. 

Br a  stöd från 

BB 

Stödet under BB-

v istelsen viktig för 

a mningsstarten  

Bety delsefullt 

m ed stöd från 

MV C och BB 

2: Jag fick vända mig till. ..nu med 

andra...för ja hade jättemycket 

mjölkstockning...med hon 

också..då va ja då till X...dom 

hjälpte mig å tog nån elektrisk...2: 

had ingen aning om he va nån 

som erbjöd  mig å va här?  He 

hadd ju vare jätteskönt. .. 

(amningsstöd) 

Fick stora problem med 

m jölkstockning och vände sig 

t ill amningsmottagning på 

n ärmsta lasarett, visste inte 

a tt man kunde få stöd på 

or ten. Hade uppskattat att 

slippa köra. 

Tog  själv 

kontakt med 

a mnings- 

m ottagning 

Br ist på uppmuntran 

och  amningsstöd 

Bety delsefullt 

m ed stöd från 

BV C 

3: jamen jag har fått jätte bra 

hjälp på BVC, de vart ju lite 

Har fått bra hjälp på BVC, 

m en det var lite struligt 

Positivt stöd på 

BV C 
Upplevelse av BVC-

sju ksköterskans 

Bety delsefullt 

m ed stöd från 



 

struligt, de va ju mitt i 

semesterperioden, när hon va liten 

så de tog ju som länge, typ en 

månad innan jag fick nån riktig 

hjälp, satt såre hade ju hunne bli 

ganska stort, jag hade ju försökt 

hemma me lite av varje, men när 

de väl kom tillbaka nån där å jag 

fick  hjälp så fick jag jätte bra hjälp 

tyck jag 

eftersom det blev mitt i 

semesterperioden, tog tid 

in nan hjälpen var tillgänglig. 

ot illräckliga resurser BV C 

. . .men sen hade jag ju då också 

min man som ju va underbar och 

hjälpte mig jätte mycket nu satte, 

så tro jag ju att de här 

Min  man var ett stort stöd då 

ja g hade besvär med 

a mningen med andra barnet. 

Pa ppan var 

stöttande vid 

a mningbesvär 

Posit ivt med stöd från 

pa rtner, närstående 

och  andra mödrar  

Icke 

pr ofessionellt 

stöd ett 

v iktigt 

komplement 

å det fanns inte atttillgå 

egentligen, å nu tänkte jag att med 

den här, alltså jag vill s lippa den 

här plastgrejen, jag vill slippa allt 

bök å, med rengöring och 

rengöring och allt sån där, men de 

har funkat, men jag har kämpat. 

3: alltså tillslut kollade jag på 

nätet, och hittade ett s teg för steg 

anvisning om, och ett bättre s töd 

där måste jag säga, 

Kollade tillslut upp på 

in ternet en steg för steg 

a nvisning för att slippa 

a mningsnapp, upplevde att 

det  var bättre stöd där. 

Bä ttre stöd av 

in ternet 

In ternet som 

in formationskälla är 

et t  bra komplement 

Icke 

pr ofessionellt 

stöd ett 

v iktigt 

komplement 
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Tabell 2: Presentation av kategorier och underkategorier 

Underkategori Kategorier  

Amning utan komplikationer är praktiskt   

Amning upplevs som en utmaning 

 
Oförutsedda svårigheter med amning  

Tidigare amningserfarenheter ger trygghet  

Saknar realistisk information om amning från MVC  

Betydelsefullt  med stöd från MVC och BB 

Stödet under BB-vistelsen viktigt för amningsstarten 

Önskvärt med individuellt och gott bemötande   

 

Betydelsefullt  med stöd från BVC  

 

Brist på uppmuntran och amningsstöd 

Upplevelse av BVC-sjuksköterskans otillräckliga resurser 

Föräldraträffar ger möjlighet att dela erfarenheter 

Positivt med s töd från partner, närstående och andra mödrar   

Icke professionellt stöd ett viktigt komplement 

 
Internet som informationskälla är ett bra komplement 

 

 

 

 

 

 

 


