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ABSTRAKT 

Bakgrund: Det kan vara svårt för mödrar vars barn vårdas på sjukhus att få igång 

en fungerande amning och behov av stöd från sjuksköterskor kan finnas.   

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge amningsstöd.  

Design: Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer utfördes med ett strategiskt urval av 10 

kvinnliga sjuksköterskor inom neonatalvård. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; Amningsstödet är 

multidimensionellt, Amningsstöd bygger på sjuksköterskans förmåga till interaktion, 

Amningsstöd kräver erfarenhet och fortbildning samt Teamarbetet ställer krav. 

Slutsats: Amningsstödet är multidimensionellt och kan innebära svårigheter för 

sjuksköterskan. Svårigheter som beskrivs har att göra med samspelet med modern, 

kultur-, religions- och språkbarriärer samt brist på erfarenhet och kunskap. En 

önskan om fortbildning inom amningsstöd samt upplevelsen att barnsköterskorna 

kan mer än sjuksköterskorna synliggörs. 

Nyckelord: amning, amningsstöd, sjuksköterskor, upplevelser, svårigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Background: It can be difficult for mothers whose baby is hospitalized to get a 

successful breastfeeding and there may be a need for support from a nurse. 

Aim: To describe nurses experiences in providing breastfeeding support. 

Design: The study has a descriptive design and qualitative approach. 

Method: Semi-structured interviews were conducted with a purposeful sample of 10 

female nurses working with neonatal care. Data was analyzed with qualitative 

content analysis.  

Findings: The analysis resulted in four categories: The breastfeeding support is 

multidimensional, Breastfeeding support is based on the nurse ability to interact, 

Breastfeeding support demands experience and further training and The teamwork is 

demanding. 

Conclusion: Breastfeeding support is multidimensional and can pose difficulties to 

the nurse. Difficulties described is associated with the interaction with the mother, 

culture, religion and language barriers plus lack of experience and knowledge. A wish 

for further training in breastfeeding support and the experience that the enrolled 

nurse is more competent is also described.  

Keywords: breastfeeding, support, nurses, experiences, difficulties 
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KORT SAMMANFATTNING  

Varför är studien viktig?  

 Trots att amningens fördelar är väl kända ses en sjunkande amningsfrekvens i 

Sverige, vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att främja amning. 

 Få studier belyser sjuksköterskors upplevelser av att ge amningsstöd, vilket 

tyder på en kunskapslucka i forskningen.  

 Kännedom om sjuksköterskors upplevelser av att ge amningsstöd är viktig 

kunskap då detta kan påverka stödets kvalitet, vilket i längden kan främja eller 

missgynna amning.  

Vilka är de viktigaste resultaten?  

Sjuksköterskor beskriver: 

 Svårigheter med att ge amningsstöd till kvinnor med invandrarbakgrund. 

Kultur, religion och språk kan vara barriärer i omvårdnaden. 

 Behov av kontinuerlig fortbildning om amning och amningsstöd. 

 Att barnsköterskor har större kompetens än sjuksköterskor vad gäller 

amningsstöd och erbjuds specifik fortbildning inom området. 

Hur kan resultaten användas för att påverka praktik, forskning 

och utbildning?  

Resultaten visar: 

 Att ledningspersonal inom barnsjukvård måste säkerställa att samtliga 

personalkategorier i vården får kontinuerlig fortbildning om amning och 

amningsstöd med syfte att öka amningsfrekvensen i Sverige. 

 Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen bör prioritera 

praktiska och teoretiska kunskaper om psykosocialt stöd och kommunikation. 

Särskild uppmärksamhet bör också tillägnas kunskaper om religion och kultur 

samt färdigheter att kommunicera via tolk. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Internationellt rekommenderar World Health Organisation (WHO) exklusiv amning 

till barn upp till 6 månaders ålder och därefter amning med tilläggskost till två års 

ålder eller längre. Exklusiv amning innebär enligt WHO att "barnet får bara 

bröstmjölk från sin mamma eller amma, eller urmjölkad bröstmjölk och ingen 

annan vätska med undantag av vitaminer, mineraltillskott och läkemedel". Globalt 

sett ammas 36 procent av alla spädbarn exklusivt i sex månader (WHO, 2016).  I 

Sverige följs rekommendationerna från WHO sedan 2003 (Folkhälsomyndigheten, 

2013) och de flesta mödrar börjar amma sina barn, men en mindre andel ammar vid 

sex månaders ålder och få vid ett års ålder (Hedberg Nyqvist, 2013a). Det kan ta lång 

tid innan amningen fungerar optimalt och modern kan vara i behov av stöd och 

uppmuntran (Birgersson, Bramhagen & Lindberg, 2015; Sheehan, Schmied & 

Barclay, 2009). Det är viktigt att personal inom barnsjukvård ger bra stöd till mödrar 

som vill amma då bröstmjölken har stora fördelar för sjuka nyfödda och/eller 

underburna barn (Birgersson, Bramhagen & Lindberg, 2015; Hedberg Nyqvist, 

2013a). Vårdpersonal som arbetar nära modern kan behöva lära ut rätt sug- och 

amningsteknik för att amningen ska bli framgångsrik och inte avslutas i förtid 

(Birgersson, Bramhagen & Lindberg, 2015).  

Amningsfrekvens 

Amningsfrekvensen skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. Mellan åren 2011-

2012 hade Finland lägst frekvens av exklusiv amning i 6 månader med endast 1 

procent. Danmark hade högst frekvens med 17 procent. I Sverige ammades 14 

procent av barnen exklusivt i 6 månader. Dessa 14 procent kan jämföras med en 

studie av Chalmers et. al. (2009) där författarna fann att 14,4 procent av 6421 barn i 

Kanada ammades exklusivt i 6 månader. 

Amningsfrekvensen i Sverige har varierat under åren och i olika delar av landet samt 

mellan olika socioekonomiska grupper (Socialstyrelsen, 2012). Kvinnor som är 

högutbildade och lever tillsammans med en partner ammar i högre utsträckning än 

ensamstående kvinnor med lägre utbildning. I början av 70-talet var 

amningsfrekvensen som lägst i Sverige (Svensson, 2008). Detta på grund av att 
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sjukhusförlossningar blev vanligare och rutinerna på BB missgynnade amningen 

(Socialstyrelsen, 2012). Det var vårdpersonalen som vårdade barnet och amningen 

följde ett schema. Barnen skulle ammas var fjärde timme och en bestämd tid, vilket 

gjorde det svårt för mödrar att etablera och hålla igång amningen (Rikshandboken, 

2015). Andra orsaker till den låga amningsfrekvensen var att bättre 

modersmjölksersättningar togs fram och marknadsfördes (Rikshandboken, 2015; 

Svensson, 2008) samt att det blev vanligare att mödrar började arbeta (Svensson, 

2008). Kunskaper om amning och amningsstöd inom den egna familjen och bland 

vårdpersonal blev bristfällig, vilket påverkade amningsfrekvensen negativt 

(Rikshandboken, 2015). År 1972 fick 20 procent av de svenska barnen bröstmjölk vid 

två månaders ålder (Socialstyrelsen, 2012). År 1973 grundades den ideella 

organisationen Amningshjälpen, vars syfte var att främja amning och göra vården 

mer amningsvänlig och år 1991 tog WHO och UNICEF fram rekommendationen "Tio 

steg för lyckad amning" i syfte att öka amningsfrekvensen (Rikshandboken, 2015). År 

1996 ammades mer än 90 procent av svenska barn vid två månaders ålder 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Amningsfrekvensen i Sverige har minskat på senare år, vilket delvis beror på att en 

definitionsändring gjordes 2004 som innebär att om barn får smakportioner räknas 

de som delvis ammande i statistiken. Mellan 2004 och 2010 har dock andelen barn 

som ammades helt minskat mer än andelen delvis ammade barn ökat 

(Socialstyrelsen, 2012). Enligt Rikshandboken (2015) innebär den minskade 

amningsfrekvensen i Sverige att åtgärder måste vidtas för att främja amning. 

Fördelar med amning  

Med undantag för vitamin D innehåller bröstmjölk all näring ett barn behöver under 

sina första sex levnadsmånader (Birgersson, Bramhagen & Lindberg, 2015). 

Dessutom stärker bröstmjölken immunförsvaret och skyddar mot infektioner 

(Duijts, Jaddoe, Hofman & Moll, 2010; Svensson, 2008). Risken att i vuxen ålder 

drabbas av övervikt, hypertoni och typ 2-diabetes minskar och om gluten långsamt 

introduceras under pågående amning skyddar bröstmjölken även mot 

glutenintolerans (Socialstyrelsen, 2015). Det finns ett samband mellan amning och 

snabbare hjärnutveckling hos spädbarn och högre intelligenskvot, särskilt vad gäller 

verbal förmåga (Kramer, 2010; Deoni et. al., 2013). Genom att barnet ligger hud mot 
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hud hos modern under amning har barnet lättare att hålla normal temperatur och 

blodsockernivå samt upplever mindre stress (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). 

Även för modern har amning positiv inverkan då den gör att hon får en snabbare 

återhämtning efter förlossningen och risken för bröstcancer före menopaus minskar. 

Troligtvis minskar även risken för äggstockscancer och osteoporos. Ytterligare 

fördelar med att amma är att risken för blödningar efter förlossningen minskar och 

att modern lättare går ner i vikt efter graviditeten samt att den skyddar mot ny 

graviditet (Svensson, 2008). När ett barn behöver vård på sjukhus kan modern 

hamna i en kris då hon separeras från sitt barn och oroar sig för barnets tillstånd. 

Amningen kan då hjälpa henne bearbeta krisen genom att hon får känna närhet till 

sitt barn och därmed stärks i sin modersroll (Hedberg Nyqvist, 2013b). Hud mot 

hudkontakten med barnet under amning leder till minskad smärtkänslighet och 

stress hos modern (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009) och lyckad amning 

minskar risken att drabbas av postpartumdepression (Bigelow, Power, MacLellan-

Peters, Alex & McDonald, 2012; Borra, Iacovou & Sevilla, 2015; Brown, Rance & 

Bennet, 2015).  

Amning ur ett genusperspektiv  

Synen på amning har under senare år förändrats och debatten om jämlikhet mellan 

man och kvinna kan påverka valet av nutritionsmetod. Att ta hand om barnen i 

hushållet anses vara lika mycket faderns som moderns ansvar (Kylberg, Westlund & 

Zwedberg, 2009). Amningen kan innebära att fäder upplever ojämställdhet vad 

gäller föräldrarnas förhållande och relation till barnet (Palmqvist, Zäther & Larsson, 

2015).  

Amningsfysiologi  

97 procent av alla mödrar är kapabla att producera bröstmjölk (Svensson, 2008). För 

att bröstmjölk ska bildas krävs utsöndring av hormonet prolaktin. När modern är 

gravid gör hormonerna progesteron och östrogen som finns i moderkakan att 

prolaktinnivåerna hämmas. Efter förlossningen när moderkakan inte längre 

påverkar prolaktinet initieras mjölkproduktionen. När barnet suger på moderns 

bröst utsöndras oxytocin som leder till muskelsammandragningar i bröstet och att 

mjölken pressas ut. Denna utdrivningsreflex kan inte modern själv styra över. Vid 

adrenalinpåslag som kan uppstå vid exempelvis trötthet, stress, oro och smärta 



5 
 

hämmas oxytocinutsöndringen, vilket kan leda till att bröstet töms otillräckligt 

(Olanders, 2013; Svensson, 2008). Barnet kan då bli missnöjt och modern få en 

känsla av att hon har för lite mjölk. Utan amning eller pumpning blir produktionen 

av bröstmjölk mindre och mindre och efter en vecka har den upphört (Svensson, 

2008). 

Svårigheter vid amning  

Det är många olika faktorer som kan störa amningen och göra att modern inte kan 

driva ut mjölken, vilket i sin tur påverkar förmågan att bilda mjölk. Det tar tid att 

lära känna sitt barn och etablera amning, särskilt om barnet separeras från modern 

och behöver vård (Birgersson, Bramhagen & Lindberg, 2015). Risken att amningen 

avslutas är störst inom de tre första veckorna efter födseln (Hauck, Fenwick, 

Dhaliwal & Butt, 2011). En del mödrar har orealistiska förväntningar om amning 

(Hauck, Fenwick, Dhaliwal & Butt, 2011) och får bristande information om de fysiska 

problem som kan uppstå vid amning (Guyer, Millward & Berger, 2012). En vanlig 

anledning till varför mödrar slutar amma är fysiska obehag som exempelvis 

mjölkstockning eller såriga bröstvårtor (Ahluwia, Morrow & Hsia, 2005; Birgersson, 

Bramhagen & Lindberg, 2015; Hauck, Fenwick, Dhaliwal & Butt, 2011). Vanligaste 

orsaken till dessa problem är att barnet är felaktigt positionerat vid amning och 

därmed får ett dåligt tag om bröstvårtan (Birgersson, Bramhagen & Lindberg, 2015). 

En annan vanlig anledning till varför amningen avslutas är att mödrar upplever att 

det inte har tillräckligt med bröstmjölk för att tillgodose barnets näringsbehov 

(Ahluwia, Morrow & Hsia, 2005; Svensson, 2008). Andra mödrar slutar amma på 

grund av att barnet är missnöjt, har otillräcklig viktuppgång, sömnproblem, 

kräkningar eller litet amningsintresse (Hauck, Fenwick, Dhaliwal & Butt, 2011). Vid 

flerbörd kan det bli svårt att tillgodose barnens behov och hos prematura barn kan 

näringsintaget bli otillräckligt om barnet endast får bröstmjölk, vilken kan behöva 

berikas (Lissauer, Fanaroff, Miall & Fanaroff, 2016). Amning är tidskrävande och 

modern kan behöva ta hand om övriga barn i hemmet, vilket kan göra att hon väljer 

flaskuppfödning (Hauck, Fenwick, Dhaliwal & Butt, 2011). 

Om amningen fungerar otillfredsställande kan modern känna sig otillräcklig och 

stressad (Lissauer, Fanaroff, Miall & Fanaroff, 2016). Stress över amningen kan leda 

till depression (Hauck, Fenwick, Dhaliwal & Butt, 2011) och att modern avslutar 

amningen (Hegney, Fallon & O'Brien, 2008). Vid amningsproblem ökar risken för 
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postpartumdepression (Watkins, Meltzer-Brody, Zolnoun & Stuebe, 2011) liksom om 

amningen misslyckas (Borra, Iacovou & Sevilla, 2015). 

Amningsstöd  

För att kunna ge mödrar den hjälp de behöver är det viktigt att personal som vårdar 

nyfödda barn ger bra amningsstöd (Hedberg Nyqvist, 2013b). För mödrar är det 

värdefullt att få bra stöd som kan öka hennes självförtroende vid amning. Dömande 

attityder påverkar modern negativt och kan öka stressen vid amningsproblem 

ytterligare (Sheehan, Schmied & Barclay, 2009). Att få motstridiga och 

inkonsekventa råd kan också göra det svårt och förvirrande för modern (Bramhagen, 

Axelsson & Hallström, 2006; Hegney, Fallon & O'Brien, 2008; Bäckström, Hertfeldt 

Wahn & Ekström, 2010). Mamman kan känna sig överväldigad av information och 

inte veta vem hon ska lyssna på (Hegney, Fallon & O'Brien, 2008). Bristfälligt stöd 

från sjukvårdspersonal och orealistiska förväntningar påverkar amningen negativt 

och kan bidra till att amningen avslutas (Hauck, Fenwick, Dhaliwal & Butt, 2011; 

Svensson 2008).  

Litteraturen beskriver behovet av emotionellt, informativt och praktiskt stöd vid 

amning (Dermitas, 2015; Pentecost & Grassley, 2014). Emotionellt stöd kan innebära 

att visa empati, tillit och omsorg. Detta genom att exempelvis erbjuda modern 

avskildhet, vara lugn och tålmodig samt visa respekt (Pentecost & Grassley, 2014). 

Det kan också vara att ge uppmuntran och uppmana modern att ställa frågor om hon 

har funderingar (Dermitas, 2015). Informativt stöd kan innebära att erbjuda 

information, förslag, direktiv och råd till mödrar (Pentecost & Grassley, 2014). Till 

exempel informera om fördelar med amning för moder och barn, amningspositioner, 

bröstvård och pumpning (Dermitas, 2015). Praktiskt stöd kan innebära att hjälpa 

modern få en bra och bekväm position vid amning samt få barnet att ta ett bra tag 

om bröstvårtan (Dermitas, 2012; Pentecost & Grassley, 2014).  

Då sjuksköterskor på neonatalavdelning har ett stort ansvar och spelar en viktig roll 

under tiden då amning ska etableras är det viktigt att kunna ge bra stöd. 

Sjuksköterskor som inte känner att de har bra kunskaper kan känna sig osäkra, 

rädda och tycka att det är svårt att ge amningsstöd. Vissa sjuksköterskor kan känna 

att de inte förmår att ge det stöd som förväntas av dem (McEwan, Pollard & Rankin, 

2014). För en del sjuksköterskor ligger egna upplevelser av amning till grund för 
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amningsstödet och utan egna erfarenheter kan det vara svårt att ge stöd till andra. 

Även hög arbetsbelastning, tidsbrist och avsaknad av gemensamma 

amningsriktlinjer kan göra uppgiften svår (Laanterä, Pölkki & Peitläs, 2010).   

 

Problemformulering   

Amningens fördelar och svårigheter relaterat till amning finns väl studerade och 

beskrivna i litteraturen. I Sverige ses en sjunkande amningsfrekvens under de 

senaste åren och sjuksköterskor som vårdar barn och mödrar har möjlighet att 

påverka amningsutgången. Bra stöd från sjuksköterskan kan främja amning och 

optimera barnets näringsintag. Få studier belyser sjuksköterskors upplevelser av att 

ge amningsstöd, vilket tyder på en kunskapslucka i forskningen. Genom att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av amningsstöd kanske potentiella faktorer som kan ha 

betydelse för det amningsstöd som ges identifieras. Detta kan i sin tur leda till ökad 

amningsfrekvens och duration. 

 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge 

amningsstöd.  

 

METOD 

Design  

Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Kvalitativa studier har som 

ändamål att ge ökad förståelse och kan användas för att beskriva individers 

erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2012; Polit & Beck, 2014).  

Urval 

Legitimerade sjuksköterskor från två barn- och ungdomsmedicinska avdelningar på 

två länsdelssjukhus i norra Sverige tillfrågades om deltagande i föreliggande studie. 

De två barn- och ungdomsmedicinska avdelningarna har åtta vårdplatser vardera.  
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Författarna valde strategiskt ut deltagare (Patton, 2002) för att få spridning på ålder, 

kön, antal yrkesverksamma år samt utbildning (sjuksköterska, barnsjuksköterska 

eller övrig specialistutbildning), vilket enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) 

ger en mer omfattande bild av ämnesområdet och därmed ökar studiens 

trovärdighet. Totalt tillfrågades tio sjuksköterskor, fem på respektive enhet. Samtliga 

valde att delta i studien. Deltagarna var kvinnor mellan 25-65 år (m=40 år, SD 12.4). 

Fyra var grundutbildade, fyra var barnsjuksköterskor, en var barnsjuksköterska och 

distriktssköterska och en hade specialistutbildning inom intensivvård och anestesi. 

Sjuksköterskorna hade arbetat inom pediatrisk vård mellan 1-30 år (m=10 år, SD 

8.4). 

Datainsamling 

Innan rekrytering påbörjades informerades verksamhetschef och enhetschef på 

respektive enhet om studiens syfte och upplägg. Samtliga gav sitt skriftliga 

godkännande till att studien fick genomföras (Bilaga 1). Potentiella deltagare (n=10) 

kontaktades, och tillfrågades om deltagande i studien. Samtliga fick också skriftlig 

information om studien och informerades om rätten att avbryta studien utan att 

ange orsak. De som valde att delta (100 procent) fick därefter ge muntligt och 

skriftligt samtycke till att delta i studien (Bilaga 2). Tidpunkt för intervju beslutades i 

samråd med deltagarna via telefon eller personligen på arbetsplatsen. Intervjuerna 

genomfördes på vårdavdelningarna under arbetstid eller i nära anslutning till 

deltagarens arbetspass under februari och mars 2016. Författarna intervjuade fem 

personer var. Författarna till föreliggande studie är sjuksköterskor och arbetar på 

respektive vårdavdelning där intervjuerna utfördes vilket innebär att deltagarna är 

kollegor.  

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Inledningsvis 

användes slutna frågor för att få fram bakgrundsinformation om deltagarna vad 

gäller ålder, antal yrkesverksamma år och utbildning. Dessa frågor följdes av öppna 

frågor för att ge deltagarna möjlighet att beskriva sina upplevelser, exempelvis "Hur 

upplever du att ge amningsstöd?". En intervjuguide (Bilaga 3) användes som mall. 

Följdfrågor ställdes för att få deltagarna att utförligt dela med sig av sina upplevelser 

av amningsstöd. Intervjuerna spelades in digitalt och varade mellan 7-18 minuter 

(m= 12 minuter, SD 3.7). 
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Etiskt övervägande  

Studier som genomförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller 

avancerad nivå kräver ingen etisk prövning enligt SFS (2008:192). Muntliga och 

skriftliga godkännanden erhölls av verksamhets- och enhetschef (Patton, 2002). Ett 

informerat samtycke från varje enskild sjuksköterska erhölls också vid studiens start. 

Ett informerat samtycke innebär att deltagarna i studien informeras om syfte och 

upplägg samt förstår informationen om att deltagandet är frivilligt och när som helst 

kan avbrytas (Kvale & Brinkman, 2014). För att respektera den personliga 

integriteten behandlades deltagarnas svar konfidentiellt (Polit & Beck, 2012). Inga 

namn eller personuppgifter finns på något inspelat material eller datamatriser och 

endast författarna och handledaren hade tillgång till de inspelade intervjuerna.  

Dataanalys 

Data analyserades med innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant i nära anslutning till 

intervjutillfällena och lästes därefter igenom upprepade gånger av båda författarna 

för att få uppfattning om textens innehåll. Meningsbärande enheter i texten som var 

relevanta för syftet identifierades och kondenserades för att bli mer lätthanterliga 

men utan att gå miste om innebörden. De kondenserade meningsbärande enheterna 

abstraherades och försågs med koder för att lyftas till en högre abstraktionsnivå. 

Koder med liknande innehåll grupperades i underkategorier och sedan kategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna utförde hela analysprocessen 

tillsammans via det virtuella mötesrummet Adobe Connect. Kategorier och 

underkategorier diskuterades med handledaren. Exempel på hur analysen utfördes 

kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Analysexempel 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Tänker just på 
det här med hur 
mycket stöd en 
mamma vill ha, 
det är ju liksom så 
där att man måste 
vara lyhörd och 
känna efter, att 
den här mamman 

Vara lyhörd och 
känna efter hur 
mycket stöd 
mödrar vill ha. 
Vissa vill inte att 
man kommer så 
nära 

Vara lyhörd 
och respektera 
integritet 

Respektera 
integritet 

Amningsstöd 
bygger på 
sjuksköterskans 
förmåga till 
interaktion 
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kanske inte vill att 
man kommer så 
nära till exempel” 
”Egentligen 
kanske man skulle 
behöva utbildning 
för personal, även 
för dem som har 
jobbat länge. Att 
man får ha, gå på 
kurser 
regelbundet. För 
det ändras ju råd 
och rön” 

Regelbunden 
utbildning för 
personal skulle 
behövas för det 
ändras ju råd och 
rön  

Önskvärt med 
regelbunden 
utbildning 

Önskan om 
fortbildning 

Amningsstöd 
kräver 
erfarenhet och 
fortbildning  

 

 

RESULTAT  

Analysen resulterade i fyra kategorier med elva underkategorier, se Tabell 2. 

Tabell 2. Resultatets kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori  

Amningsstödet är multidimensionellt 

 

Sjuksköterskans engagemang för 

amningsstöd 

Informativt och praktiskt stöd 

Känslomässigt stöd 

Amningsstöd bygger på 

sjuksköterskans förmåga till 

interaktion   

Samspela med modern 

Integritet  

Kultur, religion och språkbarriärer  

Amningsstöd kräver erfarenhet och 

fortbildning  

Personliga erfarenheter  

Arbetslivserfarenhet 

Önskan om fortbildning  

Teamarbetet ställer krav Kommunikation inom personalgruppen 

Sjuksköterskorna använder sig av 

barnsköterskornas kompetens 
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Amningsstödet är multidimensionellt  

Sjuksköterskans engagemang för amningsstöd  

Amningsstöd ansågs av flera sjuksköterskor som något viktigt och nödvändigt då en 

del mödrar tror att amning är enkelt, men i själva verket får problem med att få den 

att fungera. Det framkom att sjuksköterskor ansåg att amningsstöd är viktigt men 

vissa hade neutral inställning till att ge amningsstöd. Att ge amningsstöd kunde 

upplevas som naturligt och en del av jobbet. En av sjuksköterskorna ansåg att det var 

givande att ge amningsstöd då amningsproblem oftast har en lösning och en annan 

framhöll att det är härligt när man ser att amningen börjar fungera.  

”Nä, jag tycker det hör väl till mitt jobb, så det är väl ingenting jag tycker varken 

bu eller bä om... det är bara… ser det ut som att det behövs så hjälper jag till." 

(Deltagare 5) 

”Alltså jag tror att amningsstöd behövs, och därför så brukar jag hjälpa de här så 

mycket som man… och ge mycket stöd runt kring det.” 

(Deltagare 6) 

Informativt och praktiskt stöd 

Det stöd som sjuksköterskorna beskrev handlade bland annat om rådgivning kring 

pumpning. Detta kunde innebära att vara ärlig med att pumpning tar mycket energi 

och informera om vikten av att pumpa mycket och intensivt även nattetid för att 

främja amning. Ibland kunde det också handla om att påminna mödrar om att 

pumpa. Det framkom att personalen kunde vara dålig på att informera om när 

pumpning inte längre behövdes, vilket kunde leda till att modern istället fick för 

mycket mjölk. 

"Att pumpa, även pumpa på natten för att liksom se till att man har mat och att ha 

barnet vid bröstet så mycket som man liksom orkar och vill. Men samtidigt se till 

att man inte får såriga bröstvårtor och så vidare, utan alltså ta hand om sig själv 

också.” 

(Deltagare 3) 

”Jag upplever att de är ett nog så vanligt problem att man får för mycket mjölk.” 

(Deltagare 9) 
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Stödet kunde också handla om att uppmuntra till hud-mot-hudvård så mycket som 

möjligt, både med syfte att stimulera mjölkproduktionen och ge barnet närhet och 

främja anknytning. Rekommendationer om massage, pumpning, värme och att låta 

barnet suga efter ork var råd som kunde ges vid mjölkstockning. Att ge råd om 

luftning av brösten, amningsnapp, observera amningsstunden och handgripligen 

hjälpa till att få barnet att ligga rätt och ta bra tag förekom vid såriga bröstvårtor. En 

av sjuksköterskorna beskrev att hon brukar informera om att det är normalt att 

mjölkmängden minskar tillfälligt när modern är stressad och orolig för barnets 

mående.  

”Bara att sitta känguru, hålla sitt barn. Att sådana saker också kan stimulera. Det 

är inte bara att dom ska suga. Eh och då när dom är små barnen så kanske det lätt 

blir att ja men då lägger man ner dem i sin balja när de har ätit för att dom är så 

små och skära. Men att man kan uppmuntra till att hålla så mycket som möjligt det 

är bra för mjölkproduktion det är bra för anknytning. Det får mycket fördelar.” 

(Deltagare 9) 

Känslomässigt stöd 

Sjuksköterskan stöttade genom att ge lugnande råd och försöka få modern att inte 

stressa upp sig om amningen inte kommit igång och pumpningen gav litet utbyte de 

första dagarna. En av sjuksköterskorna beskrev att metoden att väga före och efter 

amning är något som kan skapa stress hos modern men också ge hopp och lugna 

henne samt få henne att känna motivation till att fortsätta när hon ser att barnet 

faktiskt får i sig bra med bröstmjölk. Sjukhusinläggning, syskon som kräver 

uppmärksamhet och dåligt initiativtagande från moderns håll kunde göra det svårt 

att etablera amning och då kunde sjuksköterskan stötta genom att lyssna och ge råd. 

En sjuksköterska beskrev att det ibland kan bli hysteri kring amningen och innebära 

att allt kretsar kring modern, vilket kan sätta press på henne. Sjuksköterskornas stöd 

kunde innefatta att få modern att öppna sig, skapa lugn och ro, lyssna och finnas där 

för henne.  

"Man får försöka få dem att öppna sig lite och från början skapa lite lugn och ro 

kring amningen och situationen, då brukar det gå bra efter ett tag men det kan ta 

sin tid." 

(Deltagare 1) 
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”För man kan känna att allting liksom, att det kretsar kring mamman och att 

amningen just bli så stor grej. För det kan ju vara lite hysteri kring det. Att dom 

känn den pressen att amma.”  

(Deltagare 7) 

När mödrar upplevde amningen som jobbig och hade litet tålamod kunde 

sjuksköterskan stötta genom att ta fram fördelar med amning för att uppmuntra men 

samtidigt visa att det är okej att inte amma. Att peppa och stötta mödrar som 

beslutat sig för att inte amma och undvika värderande av moderns val beskrevs som 

en svårighet. En sjuksköterska trodde att påverkan från familj och samhällets normer 

kan göra att mödrar känner sig tvungna att amma och känna sig otillräckliga om de 

inte ammar. En annan sjuksköterska hade uppfattningen att mödrar som är 

ambivalenta eller inte tillräckligt motiverade till amning kunde fortsätta amma och 

pumpa mer för personalens skull än sin egen.  

”Och är det så att mamman bestämmer sig för att lägga ner amningen så då får 

man ju som vara stödjande i det också så att man inte lägger några värderingar 

att det är liksom så mycket bättre eller på något vis att amma utan att det är okej 

att inte göra det också.” 

(Deltagare 3) 

 

Amningsstöd bygger på sjuksköterskans förmåga till 

interaktion 

Samspela med modern 

Sjuksköterskor berättade att samspelet med modern är viktigt för att amningsstödet 

ska bli bra. Det framkom att det kan vara svårt att veta hur mycket stöd en mamma 

behöver och för att på bästa sätt kunna hjälpa henne krävs god kommunikation. 

Sjuksköterskan får inte heller glömma att fråga mödrar om de behöver hjälp samt 

följa upp hur amningen går. Sjuksköterskan måste även vara lyhörd för moderns 

kroppsspråk och signaler och ibland talar kroppsspråket mer än vad hon säger.  

”Men just då det gäller amningsstödet så skulle jag säkert kunna bli bättre och 

fråga mer ofta vill ni ha hjälp eller inte.” 
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(Deltagare 7) 

”Jag tror det är mycket det där att man ska vara lyhörd och att man ska se signaler 

på om mamman vill eller inte vill, det är inte alltid de säger vad de vill utan man 

kan behöva känna av och tolka kroppsspråket och så.” 

(Deltagare 1) 

En av sjuksköterskorna beskrev att amningsstöd kan vara svårt när mödrar inte är 

öppna och berättar hur de tycker och tänker. När mödrar frågar och vill veta 

upplevdes det däremot som lätt. En sjuksköterska ansåg att det var roligt när hon såg 

att amningen började fungera och att det viktigaste var att föräldrar och barn blev 

nöjda, oavsett om det i slutändan blev amning eller flaskmatning. Det framkom även 

att det kan vara svårt att avgöra hur mycket modern orkar och hur mycket 

sjuksköterskan kan pressa mamman att amma. Sjuksköterskan måste hela tiden läsa 

av både moderns och barnets behov av exempelvis vila och amning. Det framkom att 

de flesta mödrar är tacksamma och positiva till den hjälp de får men att amning 

också kan vara ett känsligt ämne att beröra då sjuksköterskan är rädd att mödrar ska 

känna sig anklagade om de inte vill amma. Att inte lägga in värderingar men lyckas 

förmedla amningens fördelar upplevdes svårt. En av sjuksköterskorna ansåg att det 

är viktigt att finnas där utan att vara för påstridig.  

”Så jag tror att det är jätteviktigt, men sen tror jag också det är känsligt. Att det 

kanske är ett ämne som man är lite rädd för att beröra också. Om man vill amma 

eller inte amma. Å att inte föräldrarna ska känna sig anklagade om de inte vill.” 

(Deltagare 2) 

”Är det så att mamman bestämmer sig för att lägga ner amningen så då får man ju 

som vara stödjande i det också så att man inte lägger några värderingar att det är 

liksom så mycket bättre eller på något vis att amma utan att det är okej att inte 

göra det också.” 

(Deltagare 3) 

Integritet  

Flera sjuksköterskor pratade om vikten av att visa respekt gällande mammans 

integritet. Amningsstöd kan vara närgånget, vilket kan vara obekvämt för modern. 

Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att fråga mödrar innan de tar på dem och 
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göra det med försiktighet. En del mödrar vill att sjuksköterskan tar tag i hennes bröst 

och hjälper rent fysiskt med att placera bröstet och barnet vid amning. Andra mödrar 

har större personlig integritet och då kanske sjuksköterskan inte fysiskt kan röra 

mamman och visa positionen, utan får istället prata med henne och förklarar hur 

hon ska göra. Det framkom att det kan vara svårt att veta hur sjuksköterskan ska 

närma sig mamman utan att kränka hennes integritet. 

”Mammor är väldigt olika. En del är inte så brydda, de tycker att det är helt okej 

att man är där och hjälper och tittar men sen finns det någon enstaka mamma som 

har ganska stor integritet och känner att det här med nakenhet, att ha nakna bröst 

och någon annan ska titta inte är så naturligt för dem och då måste man läsa av 

ganska mycket så att man inte bara kör på och så känner de sig obekväma.” 

(Deltagare 2) 

Kultur, religion och språkbarriärer  

Sjuksköterskor beskriver att vården blivit multikulturell vilket medför svårigheter att 

hantera skillnader avseende kultur, religion och språk. De upplever att det är svårt 

att ge amningsstöd då sjuksköterskan och modern talar olika språk. Genom att 

använda teckenspråk kan sjuksköterskan komma långt men vissa gånger räcker inte 

det utan tolkstöd behövs, vilket kan vara svårt att få tillgång till. Det framkom också 

att sjuksköterskan måste beakta olika kulturer och religioner.  

”När man har kommunikationssvårigheter är ju också lite kämpigt... Ja, och 

speciellt inte när vi inte pratar samma språk så är det väldigt kämpigt.” 

(Deltagare 8) 

”Om jag inte förstår deras språk och de förstår inte mitt och ingen kan engelska 

eller franska, spanska eller något sånt där annat vanligt språk... Det är ju inte helt 

lätt, i och för sig teckenspråk kommer man ju långt med men... det är vissa saker 

som man måste ha tolkstöd för.” 

(Deltagare 5) 

”Ja en svårighet är ju, vi har ju en del utländska mammor just nu, som är muslimer 

till exempel och där märker man att de vill ju inte ha öppet till rummet och att det 

inte ska komma in andra i rummet där de sitter och ammar och det problemet vi 

har är inne på neosalen, det är ganska öppet rum och det kan gå förbi någon och 
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det är ju fönster ut till korridoren och mycket män som går där ute och sådana 

saker. Så då får man ju tänka på det, att man kanske måste gå in i ett annat rum 

för att hon ska kunna slappna av. ” 

(Deltagare 1) 

 

Amningsstöd kräver erfarenhet och fortbildning 

Personliga erfarenheter  

Det framkom att sjuksköterskor relaterade till sina egna amningar när de ger 

amningsstöd, vilket kan ha både för- och nackdelar. Sjuksköterskan kan ha tips som 

är värdefulla men situationen kan också vara helt annorlunda för den mamma som 

får stöd. En sjuksköterska menade att det blivit lättare att ge amningsstöd efter att 

hon själv ammat då hon fick förståelse för hur det är att amma och det blev lättare att 

förmedla vad hon menar när hon ger stöd. Hennes personliga erfarenheter hade gett 

henne en annan syn och kunskap vad gäller amning. Det kunde upplevas svårt att ge 

amningsstöd utan egna erfarenheter och en av sjuksköterskorna uppgav att hon 

kände sig osäker i att ge stöd då hon saknar erfarenhet. En annan sjuksköterska 

menade att avsaknad av personliga erfarenheter inte bör påverka då kan skilja sig 

från andras.  

"Men sen man fick lite personlig erfarenhet av det så tycker jag att man har fått 

som en annan syn på det och en annan kunskap på det också. " 

(Deltagare 8) 

”Jag säger inte att jag måste vara med om det för att kunna ge bra tips. För det 

tror jag inte, för mina erfarenheter behöver inte alls ha något med någon annans 

att göra.” 

(Deltagare 10) 

Arbetslivserfarenhet  

Deltagarna beskrev att arbetslivserfarenhet har stor betydelse för att ge amningsstöd 

och det framkom att sjuksköterskan gärna lämnar över ansvaret till någon som 

arbetat längre. Att översätta teori till praktik upplevdes svårt. Många sjuksköterskor 

menade att de fått kunskap genom praktiskt erfarenhet och det framkom att 
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amningsstöd var svårt när sjuksköterskan var ny men att hon med tiden lär sig av 

sina kollegor. 

”Jättesvårt. Eh och om jag har möjlighet så lämnar jag ju det gärna till någon som 

känner sig tryggare med det och som har bättre erfarenhet av det. Även om jag har 

läst den här kursen om amning. Så tycker jag det är svårt att översätta det från det 

man har läst till praktik. Eh och som jag sa där i början att framförallt att man, jag 

har inte så mycket erfarenhet av det. Å jag vet hur det ska se ut men ändå att få till 

det å att ja...” 

(Deltagare 9) 

”Jag är inte alls obekväm i att hjälpa någon så länge jag känner att jag har 

kunskapen med mig att hjälpa. Och det känner jag väl, att med tiden får jag mer 

tips från kollegor och andra mer erfarna.” 

(Deltagare 10) 

 

Önskan om fortbildning  

Trots många års arbetslivserfarenhet berättade flera sjuksköterskor att de hade en 

önskan om mer utbildning. Det framkom att ämnet amning upplevs stort och att 

utbildning vad gäller praktiskt stöd vid positionering av barnet, tips och råd vid 

amningsproblem samt tvilling- och dubbelamning vore önskvärt. Dessutom önskade 

sjuksköterskor utbildning i bemötande och hur sjuksköterskan kan samtala med 

mödrar och ge psykologiskt stöd. Personal som arbetat länge menade att utbildning 

alltid behövs eftersom råd och rön förändras samt sjuksköterskan kan glömma bort 

tidigare lärdomar och därför behöva bli påmind. En av sjuksköterskorna menade att 

hon inte kan tacka grundutbildningen för sina kunskaper utan de hade hon fått 

genom arbetslivserfarenhet och internutbildningar på arbetsplatsen. 

”Ja men efter att ha jobbat med det här i 30 år så känns det väl som man har 

ganska mycket erfarenhet. Men eh det kommer säkert nya rön som man inte, ja vet 

om helt enkelt. Så att egentligen så tycker jag att när vi jobbar i detta yrke att det 

skulle finnas mer utbildning i amningsstöd. Både rent praktiska åtgärder plus hur 

man bemöter mammorna och hur man liksom, ja ska, hur man pratar om...” 

(Deltagare 6) 
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”Egentligen kanske man skulle behöva utbildning för personal, även för dem som 

har jobbat länge. Att man får ha, gå på kurser regelbundet. För det ändras ju råd 

och rön.” 

(Deltagare 9) 

 

Teamarbetet ställer krav 

Kommunikation inom personalgruppen 

Det framkom att flera olika personer inom personalgruppen cirkulerar runt modern 

och barnet. Det är viktigt med kommunikation och samarbete inom personalgruppen 

för att modern ska få bästa tänkbara stöd. Att sjuksköterskor inte diskuterar och 

kommenterar beslut som tagits gemensamt inom personalgruppen inför modern 

ansågs betydelsefullt. Sjuksköterskorna upplevde att trots att de på avdelningen ska 

arbeta utifrån amningspolicys och evidensbaserad kunskap kan sjuksköterskor ge 

olika råd, knep och tips till mödrar. I vissa fall kan modern bli överöst med tips och 

bli förvirrad och ha svårt att veta vem eller vad hon ska lyssna på, vilket kan innebära 

att information måste upprepas trots att det känns tjatigt. Vikten av att ge några råd i 

taget och utvärdera innan nya råd ges var något som togs upp. Att inom personalen 

kommunicera och tänka på hur de uttrycker sig är därför viktigt. Det framkom också 

att personalen tar hjälp av varandra vid svårigheter och ser amningsstödet som ett 

teamarbete, vilket innebär en trygghet.  

”Ja det är väl också att vi är många här och att alla, många ger olika råd. Och 

mammorna känner sig lite överrösta med lite för många tips vissa gånger. Att det 

blir lite för mycket, att de vet inte vem de ska lyssna på.”  

(Deltagare 8) 

”Även om det är svårt ibland så är man ju fler, man är aldrig ensam utan det finns 

alltid någon att fråga. Det är ett teamarbete.” 

(Deltagare 2) 

”Vi har ju som en amningspolicy så det är ju bra. Men när det, alltså det är ju 

många personer som cirkulerar runt mamman och barnet, så det är ju väldigt 
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viktigt att man pratar med varann. Vad man har beslutat och sen att om jag tycker 

olika, att inte säga inför mamman att det där var ju knäppt...” 

(Deltagare 4) 

Sjuksköterskorna använder sig av barnsköterskornas kompetens 

Det framkom att barnsköterskor ansågs vara särskilt duktiga på att ge amningsstöd 

och att sjuksköterskor vänder sig till dem om det är någonting de inte lyckas lösa 

själva. Exempelvis beskrev sjuksköterskorna att barnsköterskorna hade god kunskap 

om olika tips och användbara råd kring amning. Någon sjuksköterska beskrev att 

amningsstöd främst är en uppgift för barnsköterskor, då de har större kompetens. 

Det framkom också att det anses mer naturligt att barnsköterskor ger amningsstöd 

eftersom de spenderar mer tid med familjen än vad sjuksköterskan gör. På båda 

arbetsplatserna beskrev sjuksköterskor att barnsköterskor får gå på regelbundna 

amningskurser och därmed får mer utbildning i amningsstöd jämfört med 

sjuksköterskor.  

"Särskilt barnsköterskorna på avdelningen är ju jätteduktiga på det där med 

handgrepp och sådant man kanske inte är van vid själv. De har ju faktiskt ganska 

mycket utbildning, de får ju gå på regelbundna utbildningar i amning."  

(Deltagare 1)  

”Barnsköterskorna vi har, dom är ju helt suveräna och har ju jobbat hur länge som 

helst och dom kan ju precis allt, så är det någonting som man inte själv lyckas lösa 

så då brukar jag hämta dom. Dom kan alla såna här knep och knåp och bra att 

veta grejer...” 

(Deltagare 5)  

 

DISKUSSION   

Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att amningsstöd kan innebära svårigheter för sjuksköterskor 

som har en önskan om fortbildning inom området. Den ökade invandringen har 

medfört svårigheter med att samspela med mödrar som inte talar samma språk och 
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kommer från andra kulturer och religioner. En del sjuksköterskor upplever att 

barnsköterskorna är bättre på att ge amningsstöd och att de själva saknar tillräckliga 

kunskaper och har för lite erfarenhet för att kunna ge bra amningsstöd.  

Resultatet visar att sjuksköterskor ger både känslomässigt, informativt och praktiskt 

amningsstöd till mödrar, vilket är i linje med Dermitas (2015) och Pentecost & 

Grassleys (2014) studier. En del sjuksköterskor upplever att mödrar får olika råd av 

personalen vilket kan leda till förvirring hos modern. Detta är något som beskrivits i 

tidigare studier (Bramhagen, Axelsson & Hallström, 2006; Bäckström, Hertfeldt 

Wahn & Ekström, 2010; Hegney, Fallon & O'Brien, 2008; Nelson 2007). Även 

Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström (2012) beskriver att modern kan bli förvirrad 

och förlora kontrollen över situationen om hon får olika råd. Författarna anser att 

det därför är av vikt att sjuksköterskor som arbetar med amningsstöd har 

gemensamma riktlinjer att utgå ifrån. Det är även viktigt att inom personalgruppen 

kommunicera med varandra för att förhindra att olika råd ges. 

Att amningsstöd är närgånget och vikten av att respektera moderns integritet var 

något som beskrevs i vår studie. Det kunde vara en svårighet för sjuksköterskan att 

veta hur hon ska närma sig modern och bistå med handgriplig hjälp utan att vara för 

påträngande. Weimers, Svensson, Dumas, Navér & Wahlberg (2006) menar att 

många mödrar kan uppleva handgriplig hjälp som obehagligt och inte till någon 

hjälp. Det kan få dem att känna sig som objekt och hota deras integritet (Palmér, 

Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012). Mödrarna i Weimers, Svensson, Dumas, 

Navér & Wahlbergs (2006) studie upplevde att de behövde assistans för att komma 

igång med amningen men istället för handgriplig hjälp skulle de uppskatta att få 

verbal information och att sjuksköterskorna ägnade mer tid till att sitta ner 

tillsammans med dem och ge praktiska råd under amningen. Weimers, Svensson, 

Dumas, Navér & Wahlbergs (2006) menar att sjuksköterskor alltid bör ge god 

information inför eventuell handgriplig hjälp men att det bästa är att helt undvika 

detta och istället använde sig av alternativa sätt, exempelvis genom att demonstrera 

på tygbröst och tygdockor. Även filmer om amning och gruppundervisning kan vara 

effektiva sätt att hjälpa mödrar och öka amningsfrekvensen (Fairbank et. al., 2006).  

I resultatet synliggörs att sjuksköterskor ser svårigheter med att ge amningsstöd till 

mödrar som inte talar samma språk som sjuksköterskan. Även aspekter som kultur 

och religion kunde innebära svårigheter och var något sjuksköterskan behövde ha i 
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åtanke när mödrar var i behov av amningsstöd. Detta stämmer överens med en 

annan studie (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohys, 2013) som synliggör att 

språkbarriärer kan innebära svårigheter för sjuksköterskor och begränsa 

spontaniteten, flödet och innehållet i konversationer. Bernard et. al. (2006) och Jane 

Cioffi (2003) fann att kommunikationsproblem kan leda till stress och frustration 

hos sjuksköterskor, vilket i sin tur kan innebära att kvalitén på omvårdnaden 

påverkas (Bernad et. al., 2006; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). 

Timmins (2002) menar att det krävs att sjuksköterskan kan förstå och acceptera 

kulturella skillnader för att kunna ge omvårdnad med god kvalitet. Även Black 

(2009) menar att det i ett multikulturellt och multireligiöst samhälle är viktigt att 

omvårdnaden ges på ett sätt som respekterar alla människors kulturella och religiösa 

behov. Sjukvårdspersonal måste känna igen andra kulturers och religioners 

värderingar, föreställningar och hälsopraxis för att kunna ge god omvårdnad (Black, 

2009). Berlin, Johansson & Törnkvist (2006) studerade BVC-sjuksköterskors 

upplevelser av deras kompetens vad gäller andra kulturer och fann att 

sjuksköterskorna upplevde att de saknade kunskaper och att det var en svårighet att 

interagera med barn och mödrar från andra länder samt att de kände sig missnöjda 

med kvalitén på omvårdnaden de gav. Det är viktigt att dessa svårigheter 

uppmärksammas på arbetsplatser med tanke på den ökade invandring som sker idag 

för att kunna tillgodose god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Det är också av vikt för att sjuksköterskor som 

arbetar med invandrade familjer ska kunna känna sig tillfreds med omvårdnaden de 

ger och ha en bra arbetsmiljö. Genom att använda sig av professionella tolkar kan 

kommunikationsproblem minskas och omvårdnaden till invandrade familjer 

förbättras (Hanssen, 2007). Sammanfattningsvis behöver sjuksköterskors 

upplevelser av att den ökade invandringen till Sverige medfört svårigheter som 

möjligen kan försämra omvårdnaden studeras vidare. Särskild uppmärksamhet bör 

tillägnas kunskaper om religion och kultur samt färdigheter att kommunicera via 

tolk. Detta för att eventuellt förbättra amningsstödet till invandrade mödrar.   

I resultatet framkom att sjuksköterskors personliga erfarenheter och yrkeserfarenhet 

hade betydelse för upplevelsen av att ge amningsstöd. Många sjuksköterskor 

relaterar till sina egna amningserfarenheter när de ger stöd, vilket ansågs innebära 

både för- och nackdelar. Med kort yrkeserfarenhet upplevdes det svårt att ge bra 

amningsstöd och sjuksköterskan lämnar då gärna över uppgiften till någon med 
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längre arbetslivserfarenhet. Laanterä, Pölkki & Peitilä (2010) kom fram till liknande 

resultat i sin studie där de beskriver att sjuksköterskor upplever att det kan vara 

svårt att ge amningsstöd utan personliga erfarenheter. Även Nelson (2007) fann att 

personliga erfarenheter påverkar vilket stöd sjuksköterskan ger till mödrar. Beroende 

på hur sjuksköterskans personliga erfarenheter av amning hade varit påverkade det 

hur mycket hen uppmuntrade till amning. De som haft positiva amningsupplevelser 

kände en speciell kontakt med ammande mödrar och ansåg att de hade större 

engagemang vid amningsstöd än andra sjuksköterskor. De var ofta glada att få dela 

med sig av tips som fungerat för dem själva. Även sjuksköterskor som hade haft 

mindre positiva erfarenheter upplevde erfarenheterna som värdefulla för att de 

kunde förstå mödrarna, men samtidigt kunde det vara något negativt då det kunde 

leda till att sjuksköterskorna snabbare stöttade mödrars önskan om flaskmatning än 

andra kollegor. Sjuksköterskor som inte hade ammat eller hade några egna barn 

beskrev amning mer strikt och fyrkantigt när de gav rekommendationer (Nelson, 

2007). I Marshall, Renfrew & Godfreys (2006) studie fann forskarna att 

sjukvårdspersonal upplevde att de kunde sympatisera mer med mödrar och ge 

information med större trovärdighet efter att de fått personliga erfarenheter av 

amning (Marshall, Renfrew & Godfrey, 2006). 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor har behov av fortbildning, både vad 

gäller praktiskt och psykologiskt stöd. Amningsstöd innefattar många dimensioner 

och ny evidens kommer ständigt. Sjuksköterskan kan också behöva bli påmind om 

tidigare lärdomar. Resultatet stämmer överens med en studie av Davis & Sherrod 

(2015) där forskarna studerade vilken effekt en evidensbaserad 

utbildningsintervention om amningsstöd hade på sjuksköterskestudenters 

kunskaper och attityder. Författarna till samma studie fann att interventionen 

förbättrade studenternas amningskunskaper och attityder, varvid de drar slutsatsen 

att sjuksköterskor behöver utbildning och praktisk övning för att kunna ge bra 

amningsstöd. Även andra studier (Blixt, Mårtensson & Ekström, 2014; Shinwell, 

Churgin, Shlomo, Shani & Flidel-Rimon, 2006; Ward & Byrne, 2011; Whelan, 

McEvoy & Karney, 2011) beskriver betydelsen av att utbilda sjukvårdspersonal inom 

amning och amningsstöd. Fortbildning kan leda till att mödrar blir nöjdare med 

stödet de får (Blixt, Mårtensson, Ekström, 2014; Ward & Byrne, 2011) samt upplever 

färre amningsproblem, får mer individanpassat stöd och ökat självförtroende (Blixt, 

Mårtensson, Ekström, 2014). Marshall, Renfrew och Godfrey (2006) fann att 
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barnmorskor och BVC-sjuksköterskor upplevde att deras utbildningar inte gett dem 

tillräckligt med kunskaper om amning och Whelan, McEvoy & Karney (2011) menar 

att det finns kunskapsluckor vad gäller amning bland vårdpersonal. Fortbildning 

förbättrar sjuksköterskors kunskaper och attityder (Ward & Byrne, 2011) och är 

nödvändigt för att öka amningsfrekvensen (Shinwell, Churgin, Shlomo, Shani & 

Flidel-Rimon, 2006; Whelan, McEvoy & Karney, 2011). Författarna till denna studie 

menar att utbildning är av vikt för att förbättra amningsutgången och öka 

amningsfrekvensen samt tillgodose mödrars behov och se till att de blir nöjda med 

stödet de får. Specialistsjuksköterskeprogrammen och grundutbildningar bör 

prioritera praktiska och teoretiska kunskaper om psykosocialt stöd och 

kommunikation. 

Det framkom att sjuksköterskor upplever att barnsköterskorna är mer kompetenta 

och får gå på regelbundna utbildningar om amning. Detta gör författarna nyfikna på 

frågor som exempelvis om sjuksköterskor arbetar för långt från vårdens kärna, det 

vill säga omvårdnaden av barn och föräldrar. Sjuksköterskornas önskan om 

fortbildning bör uppmärksammas på arbetsplatserna och uppfyllas för att säkerställa 

att mödrar får bra stöd och amning främjas. Vidare forskning behövs för att 

konkludera om önskan om fortbildning inom amningsstöd är en upplevelse som 

delas av andra sjuksköterskor i Sverige. Författarna till denna studie anser att 

ledningspersonal inom barnsjukvård måste säkerställa att samtliga 

personalkategorier i vården får kontinuerlig fortbildning om amning och 

amningsstöd med syfte att öka amningsfrekvensen i Sverige.  

Dorothea Orems egenvårdteori består av tre delar; teorin om egenvård, teorin om 

brist på egenvård och teorin om omvårdnadssystem. Syftet med egenvård är att 

patienten bevarar eller ökar sitt välbefinnande när kraven på egenvård ökar. Brist på 

egenvård uppkommer om kraven blir för höga och då kan sjuksköterskan ge 

omvårdnad som uppmuntrar patienten att utveckla sin egenvård. Sjuksköterskan 

kan hjälpa genom att bland annat ge fysiskt och psykiskt stöd samt utbilda och 

vägleda patienten (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000; Taylor & Renpenning, 

2003). I vår studie blev mödrarnas krav på egenvård för höga, de var i behov 

av sjuksköterskornas hjälp för att kunna få till en fungerande amning. 

Sjuksköterskorna beskrev att de gav mödrarna både praktiskt, emotionellt och 

informativt stöd, liksom Orem beskriver. Förmågan till egenvård varierar med 
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avseende på bland annat kunskaper och livserfarenheter. Mödrarna i vår studie kan 

ha saknat tidigare erfarenheter av amning och därmed saknat den förmåga till 

egenvård som krävdes för att lösa amningsproblemen. Kirkevold & Larsson-

Wentz (2000) menar att målet med vårdinsatser ska vara att stödja till egenvård så 

att patienten stärks och blir oberoende av hjälp från vården. Sjuksköterskorna i vår 

studie gav stöd och uppmuntran till mödrar, vilket förhoppningsvis kunde stärka 

dem och öka deras självkänsla och förmåga till egenvård. I vår studie framkom en 

önskan om mer praktisk träning för att kunna ge bra 

amningsstöd. Vidare menar Krikevold & Larsson-Wentz (2000) att sjuksköterskan 

ska vara utbildad och fått praktisk träning för att på bästa sätt kunna hjälpa 

patienten med sina behov av egenvård. Det är därför viktigt att sjuksköterskornas 

önskan uppfylls för att säkerställa god omvårdnad.  

Metoddiskussion  

Då studiens syfte vara att beskriva upplevelser hos sjuksköterskor var kvalitativ 

ansats lämpligt att utgå ifrån (Lundman Hällgren & Graneheim, 2012). Intervjuer 

blev en passande datainsamlingsmetod för att undersöka kvalitativa fenomen (Kvale 

& Brinkman, 2014).  

För att ge en uppfattning om studiens trovärdighet inom kvalitativ forskning kan 

begreppen delaktighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet användas 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Forskarens personliga uppfattningar om det studerade fenomenet kan enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) påverka studiens resultat. Författarna hade detta i åtanke under 

intervjuerna och strävade efter att ha en neutral roll för att undvika att påverka 

sjuksköterskorna. Genom detta förhållningssätt kunde författarnas delaktighet i 

studiens resultat minimeras. Författarna hade som avsikt att få med kvinnor och 

män i olika åldrar samt med olika arbetslivserfarenhet och utbildning, detta för att 

kunna belysa området från olika synvinklar. Tio personer deltog i studien och 

samtliga var kvinnor, vilket kan ses som en svaghet då kvalitativ innehållsanalys 

avser beskriva variationer (Lundman Hällgren & Graneheim, 2012). Om manliga 

sjuksköterskor deltagit hade resultatet kunnat se annorlunda och utmynnat i andra 

kategorier. Det fanns dock en stor variation med avseende på ålder, antal 

yrkesverksamma år och utbildning. Dessutom inkluderades sjuksköterskor som både 
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hade personliga erfarenheter och saknade personliga erfarenheter av amning. Denna 

variation höjer giltigheten för studien.  

Analysprocessen utfördes enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Samtliga 

intervjuer transkriberades i nära anslutning till analystillfällena och lyssnades på 

upprepade gånger av båda författarna för att säkerställa att texten transkriberats 

ordagrant och inget innehåll missats. Att spela in intervjuer är något Polit & Beck 

(2012) förespråkar då detta tillåter författarna att lyssna på intervjuerna om och om 

igen och på så vis undvika missförstånd. Texterna lästes därefter igenom av båda 

författarna flertalet gånger för att få en uppfattning om dess innehåll. Allt 

resultatmaterial fördes in i en tabell för att förenkla den fortsatta analysprocessen 

samt för att få en överskådlig bild av analysmaterialet. Analysprocessen har gjorts av 

båda författarna tillsammans för att inget väsentligt skulle missas och har utförligt 

beskrivits i metoden. Vid skapandet av koder och kategorier har författarna tagit 

hjälp av handledaren som är insatt i kvalitativ metod för att säkerställa att koder och 

kategorier stämde överens med textens innehåll, vilket ökar tillförlitligheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Dialog med handledaren har skett 

kontinuerligt genom hela analysprocessen. 

En svaghet är intervjuernas korta duration med ett medeltal på 12 minuter. Trots att 

intervjuerna utfördes avskilt bakom stängda dörrar skedde samtliga under arbetstid 

eller i anslutning till arbetspasset. Detta kan ha inneburit att deltagarna kände sig 

stressade att hinna delta i eftermiddagsrapporteringen, återgå till arbetet eller att få 

avsluta arbetsdagen och gå hem. Total intervjutid är dock 120 minuter och 

författarna ansåg att innehållet i intervjuerna beskrev många olika upplevelser hos 

sjuksköterskorna och svarade väl på syftet, varför inga ytterligare intervjuer ansågs 

nödvändiga. Inför intervjuerna gjordes två pilotintervjuer för att se om frågorna var 

lätta att förstå och relevanta utifrån syftet, vilket de var. De blev dock korta, endast 

cirka 6 minuter, varvid intervjuguiden justerades genom att fler frågor skrevs in med 

syfte att fånga så många upplevelser som möjligt. Författarna använde sig även av en 

frågeguide (Bilaga 3) under intervjuerna för att deltagarna skulle få frågor inom 

samma område, vilket stärker studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 

2004).  

Författaren kan enligt Graneheim & Lundman (2004) ge förslag om överförbarhet 

men det är upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart. Genom att väl 
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beskriva kultur och kontext i vilken studien genomförts, deltagarnas karakteristika 

och hur dessa valts ut samt datainsamling och analysprocess kan författaren 

underlätta för läsaren att avgöra om resultatet kan överföras till andra sammanhang. 

En innehållsrik beskrivning av resultatet och lämpliga citat stärker överförbarheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Då ovan nämnda aspekter beskrivits väl i metoden 

och författarna använt sig av citat från intervjuerna för att stärka resultatet har 

författarna underlättat för läsaren att ta ställning till om studien är överförbar. Att 

intervjuerna genomfördes på två olika länsdelssjukhus i norra Sverige innebär att 

resultatet sannolikt kan överföras till liknande sammanhang. Att professionen 

undersköterska eller barnsköterska skiljer sig åt mellan olika länder och att 

professionen saknas helt i vissa länder måste beaktas. Det kan innebära att studien 

endast är överförbar till kontexter med liknande vårdsystem som i Sverige.  

Deltagarna i studien var kollegor till intervjuarna, vilket kan ha hindrat 

sjuksköterskorna från att framföra vissa åsikter. Å andra sidan kan detta ha varit en 

fördel som gjorde att sjuksköterskorna kände sig mer avspända och att samspelet 

under intervjun underlättades. Att enskilda intervjuer användes kan ha inneburit att 

deltagarna i större utsträckning fick utrymme och mod att beskriva sina upplevelser, 

men också en begränsning då sjuksköterskorna fastade på en del frågor och hade 

svårt att erinra sig situationer de upplevt. Om gruppintervjuer använts hade 

troligtvis sjuksköterskorna hjälpt varandra att minnas genom diskussion och fler 

upplevelser hade kunnat erhållas.  

Att författarna är ovana vid att intervjua är en svaghet och det faktum att två olika 

personer utförde intervjuerna kan ha inneburit att de hade olika intervjuteknik. 

Trovärdigheten hade varit större om intervjuerna skett gemensamt men detta var av 

logistiska skäl svårt att få till stånd. För att minska risken för skillnader användes en 

intervjuguide, vilket innebar att samtliga deltagare ställdes samma frågor i samma 

ordningsföljd. Följdfrågorna kunde dock bli olika utifrån deltagarnas svar och det 

faktum att intervjuerna utfördes av två olika personer. Vid något tillfälle användes 

följdfrågor som i efterhand kunde uppfattas ledande, vilket uppdagades vid 

transkriberingen. Dessa svar valdes då att inte tas med i resultatet för att minska 

risken att författarnas egna åsikter skulle påverka resultatet.  
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SLUTSATS 

Resultatet visar att amningsstödet är multidimensionellt och innebär att ge både 

informativt, praktiskt och känslomässigt stöd. Sjuksköterskor kan uppleva 

amningsstödet som något viktigt, nödvändigt, härligt och givande men också ställa 

sig neutral till uppgiften eller uppleva att amningsstöd är svårt. Det framkommer att 

amningsstöd kräver att sjuksköterskor kan samspela med modern, läsa av 

kroppsspråk och tolka signaler samt respektera integritet, vilket kan innebära 

svårigheter. Även kultur- och religionsskillnader samt språkbarriärer kan göra det 

svårt för sjuksköterskor att ge adekvat amningsstöd. Resultatet visar också att 

personliga erfarenheter och arbetslivserfarenhet har betydelse för hur sjuksköterskor 

upplever att ge amningsstöd och en önskan om fortbildning blev synlig. 

Sjuksköterskor upplever att teamarbetet innebär att alltid har någon att fråga men 

samtidigt ställer det krav och kräver god kommunikation för att undvika att mödrar 

får olika råd. Det beskrivs också att barnsköterskor har större kompetens inom 

området och att det ofta är till dem sjuksköterskor vänder sig när mödrar är i behov 

av amningsstöd.  
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