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Sammanfattning 

Bakgrund: Amning är förknippat med en rad hälsofördelar för både mor och 
barn. Trots detta slutar nära en fjärdedel inom ett par veckor av olika skäl, 

däribland amningsproblem och upplevelse av bristande stöd. Kvinnor med 
amningsproblem är i första hand hänvisade till barnhälsovården som har en 

viktig uppgift i att främja amning och ge stöd vid eventuella problem. För 

detta behövs kunskap och tillräckligt med tid. Sjuksköterskor inom 
barnhälsovårdens erfarenheter av detta arbete kan belysa eventuella 

förbättringsområden kring stödet till kvinnor med amningsproblem.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med 

amningsproblem i barnhälsovården. 

Metod: En kvalitativ design där individuella semistrukturerade intervjuer 
genomförts med åtta sjuksköterskor. Urvalet gjordes strategiskt i två regioner 

i södra och mellersta Sverige. Som analysmetod har en kvalitativ 

innehållsanalys använts. 

Resultat: Sjuksköterskor inom barnhälsovården har ett varierande och 

utmanande arbete utifrån det unika i varje möte. De lutar sig mot sina 
kunskaper och erfarenheter förvärvade genom olika specialistutbildningar, 

internutbildningar och antal år inom barnhälsovården. De önskar mer 
utbildning inom amning. I deras arbete sätts mammans önskan om amning i 

fokus samtidigt som hänsyn tas till mammans och barnets hälsa. Samarbete i 

form av överrapportering, rådgivning och möten i tvärprofessionella team för 
att utbyta information och kunskaper med andra verksamheter är 

betydelsefullt i sjuksköterskors arbete. 

Slutsats: Det är viktigt att ha en god kunskapsgrund för att kunna ge stöd och 

hjälp vid amningsproblem. Utöver detta behöver sjuksköterskor inom 

barnhälsovården vara lyhörda och kunna möta olika individer utifrån deras 
unika situation. Samarbete med andra verksamheter är värdefullt och kan 

förbättras.   

Nyckelord: Sjuksköterska, barnhälsovård, amningsproblem, erfarenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 
 
Background: Breastfeeding is associated with many health benefits for both 

mother and child. In spite of that, almost a quarter of women stop 
breastfeeding within a couple of weeks for various reasons, such as 

breastfeeding problems and experiencing a lack of support. Women who 

have problems breastfeeding are primarily referred to paediatric healthcare, 
which plays an important role to promote breast feeding and to offer support 

with possible issues. This requires knowledge and enough time. Child health 
nurses’ experiences in this field can highlight possible areas of improvement 

regarding support for women with breast feeding problems.  

 
Purpose: To describe child health nurses’ experiences of working with 

breastfeeding difficulties. 
 

Method: A qualitative approach, in which semi-structured interviews were 

carried out with eight nurses. The selection was made strategically within 
two regions in southern and central Sweden. Qualitative content analysis was 

used as method for analysis. 
 

Results: The child health nurse has a varied and challenging job that relates 

to every unique patient encounter. They rely on their expertise and 
experience acquired through different specialist medical training, in-house 

training and number of years in their profession in a Child Health 
Centre.  More education on breastfeeding is required. Mother’s desire to 

breastfeed is brought into focus, while the health of both the mother and her 

baby is taken into consideration.  
Collaboration such as handovers, counselling and meetings in 

interprofessional teams to exchange information and knowledge with other 

health care providers is an important aspect of child health nurses’ work.  

Conclusion: It is important to have a solid knowledge base in order to 

provide help and support when patients have breastfeeding problems. In 
addition to this, a child health nurse needs to be responsive and be able to 

meet different individuals in their particular situation. Collaboration with 

other health care providers plays a valuable role and can be improved.   

Keywords: Nurse, child health care, breastfeeding problems, experience 
 

 

 

 



 

 

 

Tack 

Vi vill först och främst rikta ett tack till de medverkande sjuksköterskorna 

inom barnhälsovården som gjorde studien möjlig. Därefter vill vi tacka vår 

handledare Carina Persson för god handledning. Vi vill också säga ett stort 

tack till våra vänner och familjer som stöttat oss under arbetets gång.  
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1  Inledning 

 

Amning för med sig en rad hälsofördelar för både mor och barn och stärker 

de känslomässiga banden. Som nybliven mamma kan amningen bli 

problemfylld av olika anledningar och riskerar att avslutas i förtid om inte 

adekvat stöd och information ges. Sjuksköterskan i barnhälsovården är med 

sin kompetens viktig för att stödja kvinnor vid amningsproblem och till 

fortsatt amning om det är vad kvinnan önskar. Sjuksköterskans kunskap och 

erfarenhet har stor betydelse för vilket stöd som ges. Även organisatoriska 

faktorer spelar in. Båda författarna har erfarenhet av amning och de många 

frågor som kan uppkomma vid amning av framför allt första barnet. Tidigare 

studier fokuserar främst på mammors upplevelser vid amningsproblem och 

sjuksköterskors generella arbete med amningsstöd. Få studier fokuserar på 

sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med amningsproblem inom 

barnhälsovård. 

2  Bakgrund 

 Barnhälsovården 

 

Barnhälsovården (BHV) bedrivs på flera Barnavårdscentraler (BVC) runt om 

i landet. Dessa kan finnas fristående i ett geografiskt område eller vara 

kopplat till familjecentral eller hälsocentral (Magnusson, Blennow, Hagelin, 

& Sundelin, 2016a). Enligt Socialstyrelsen (2017) är BHV den huvudsakliga 

verksamheten inom vilken amningsstöd ges. 

Efter riksdagsbeslut 1937 om BHV:s införande öppnade BVC på flera platser 

runt om i landet (Magnusson et al., 2016a). BHV är till för familjer med barn 

mellan noll och fem år och erbjudna besök är frivilliga och kostnadsfria. 
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besök. Vid varje besök följs barnets utveckling i syfte att främja hälsa, 

upptäcka och förebygga ohälsa eller problem i barnets omgivande miljö. 

Syftet är även att stötta och stärka föräldrarna i sitt föräldraskap 

(Socialstyrelsen, 2014b). Arbetet utgår från konventionen om barns 

rättigheter av UNICEF (United Nations Children's Fund) och FN (Förenta 

Nationerna). ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för 

sjuksköterskor som översatts av Svensk sjuksköterskeförening 2012, är en 

annan viktig del som integreras i det dagliga arbetet inom BHV (Magnusson 

et al., 2016b). Barnhälsovårdssjuksköterskan skall sträva efter att 

vårdrelationen med barnet och dess familj utgår från samarbete istället för 

kontroll och övervakning. Sjuksköterskor inom barnhälsovården ska ha 

specialistutbildning inom antingen hälso- och sjukvård för barn och ungdom 

eller som distriktssköterska. Kunskaper ska finnas om barnets utveckling, 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder samt psykosociala 

faktorers betydelse i barnets omgivning (Socialstyrelsen, 2014b). 

Sjuksköterskan inom barnhälsovården kommer hädanefter i uppsatsen 

benämnas som sjuksköterskan, men fortsatt med den specifika kompetensen 

och uppdraget i barnhälsovården i åtanke.  

 

Att lämna BB och komma hem med den nyfödda kan vara en stor 

omställning och behov finns av en trygg övergång från BB till kontakt med 

BHV. En fördel är om föräldrarna redan innan förlossningen träffat den 

sjuksköterska som de kommer ha kontakt med efter barnets födsel eller i alla 

fall vet om vilken BVC de ska vända sig till. BHV har som rutin att göra ett 

hembesök inom en vecka efter att familjen kommit hem från BB (Kylberg, 

Westlund & Zwedberg, 2018). Enligt Rikshandboken (2017) har föräldrarna 

rätt att vända sig till kvinnokliniken vid frågor innan kontakt hunnit etableras 

med BHV. Magnusson et al. (2016b) förordar att barnmorska och 

sjuksköterskan kan göra ett gemensamt hembesök alternativt att 
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sjuksköterskan deltar vid något tillfälle under föräldrautbildningen på MHV 

(mödrahälsovården) för att presentera sig själv och BHV-verksamheten.  

 

 Amning 

 

Den första bröstmjölken börjar produceras i liten mängd redan i graviditetens 

tredje månad (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, & Andersson, 2010). Det sker 

när produktionen av hormonet prolaktin, som stimulerar till mjölkproduktion, 

från hypofysens framlob ökar (Kylberg et al., 2018). Två till tre dagar efter 

förlossningen börjar bröstmjölken produceras i större mängd då östrogen och 

progesteron sjunker och inte längre hämmar prolaktinet (Borgfeldt et al., 

2010). I brösten finns alveoler med mjölkproducerande celler och runt 

alveolerna finns muskelceller som kontraheras vid frisättning av hormonet 

oxytocin. Mjölken pressas då ut i mjölkgångarna som leder mjölken till 

bröstvårtan. Detta kallas utdrivningsreflexen (Kylberg et al., 2018) eller 

tömningsreflexen (Borgfeldt et al., 2010).  

 

Att barnet får komma till bröstet och suga så tidigt som möjligt efter 

förlossningen och så ofta det vill hjälper till att stimulera mjölkproduktionen 

(Borgfeldt et al., 2010). Frisättning av oxytocin sker när barnet suger och 

förutom att mjölken drivs ut hjälper det även till att stärka de känslomässiga 

banden mellan mor och barn (Kylberg et al., 2018). Adrenalin är ett 

stresshormon som hämmar utdrivningsreflexen och utsöndras bland annat vid 

smärta och oro (Borgfeldt et al., 2010).   

WHO rekommenderar helamning under barnets första sex månader och 

delamning tills barnet är ett år eller längre. Helamning innebär att barnet inte 

intar någon annan föda förutom bröstmjölk, vatten, D-vitamintillskott och 

eventuella mediciner (Socialstyrelsen, 2014a). I Sverige rekommenderas D-

vitamintillskott till alla barn under två år, då bröstmjölken inte innehåller 
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detta vitamin (Backlund, 2018). Sedan 2004 har andelen barn som hel eller 

delammas vid fyra månaders ålder minskat från 83 % till 72 % år 2010 och 

har sedan dess legat på ungefär samma nivå. Motsvarande siffror för barn vid 

sex månaders ålder är 75 % år 2004 och runt 63 % från år 2010. Andelen 

som helammas minskar som mest mellan fyra och sex månaders ålder. Ofta 

börjar barnen då erhålla smakportioner av vanlig mat (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Amning för med sig en rad hälsofördelar både för mamman och barnet. 

Bröstmjölk är näringsmässigt anpassat efter barnets behov och ålder. De 

första dagarna efter förlossningen produceras råmjölken, kolostrum, som har 

ett extra högt innehåll av immunglobuliner för att stärka barnets 

immunförsvar. Barn som ammas får ett större immunologiskt skydd och 

drabbas av färre infektioner. De infektionssjukdomar som ses i mindre grad 

hos barn som ammas är luftvägsinfektion, öroninfektion, urinvägsinfektion, 

och diarrésjukdomar (Kylberg et al., 2018). Amning minskar även risken för 

plötslig spädbarnsdöd. Thompson et al. (2017) fann att amning i minst två 

månader var förenat med halverad risk för plötslig spädbarnsdöd. Även 

delamning hade effekt. Amning förebygger framtida övervikt hos barnet 

(McCrory & Layte, 2012) och diabetes typ 1 ses oftare hos barn som ammats 

en kortare tid (Alves, Figueiroa, Meneses, & Alves, 2012). Amning för med 

sig fördelar även för mamman. Risken för att graviditetsdiabetes utvecklas 

till diabetes typ 2 inom fem år post partum reduceras med 80 % vid amning i 

mer än en till tre månader (Tanase-Nakao et al., 2017). Amning minskar 

också risken för olika typer av cancerformer såsom bröst- och 

äggstockscancer. Även risken för hypertoni och hjärtinfarkt minskar (Louis-

Jaques & Stuebe, 2018). De som ammar sina barn drabbas mer sällan av 

förlossningsdepression (Sibolboro Mezzacappa & Endicott, 2007) och 

mammans känslighet för barnets signaler förstärks av amning (Tharner et al., 

2012).  
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WHO:s Internationella kod för marknadsföring av bröstmjölksersättningar 

från 1981 framhåller bröstmjölkens fördelar jämfört med andra alternativ till 

spädbarnsuppfödning. Den innehåller även förbud mot marknadsföring av 

modersmjölksersättningar, dinappar och flaskor. Förbudet gäller både allmän 

annonsering och direktreklam till gravida och föräldrar. Koden är fortfarande 

gällande och tillämpas i Sverige (Kylberg et al., 2018).  

 

 Amningsproblem 

 

De problem som förknippas med amning kan vara ett skäl till att kvinnor 

väljer att sluta amma (Socialstyrelsen, 2014a). Nära en fjärdedel av ammande 

kvinnor lägger ner amningen inom ett par veckor beroende på olika skäl, 

däribland problem med amningen (Socialstyrelsen, 2010). Upplevelsen av 

överväldigande krav på sig som individ och tidigare negativ erfarenhet av 

amning är andra skäl. Vanliga problem med amningen kan vara såriga 

bröstvårtor, att barnet inte vill ta bröstet eller att mjölkproduktionen är 

otillräcklig (Bergman, Larsson, Lomberg, Möller, & Mårlid, 1993).  

 

Mellan 80–90 % av dem som ammar får såriga bröstvårtor första veckan 

efter förlossning (Socialstyrelsen, 2017). Att barnet har ett stort tag om 

bröstet förhindrar såriga bröstvårtor och detta underlättas av att barnet ligger 

tätt intill mamman och att barnet gapar stort när det ska ta bröstet. En 

amningsobservation av sjuksköterskan kan hjälpa mamman att rätta till läget 

och kan ge en markant förbättring och minska risken för ytterligare 

komplikationer såsom bakteriell infektion eller svampinfektion som kan 

uppstå till följd av såren (Kylberg et al., 2018).  

 

Ett annat problem som kan uppstå i samband med amning är 

bröstinflammation som i dagligt tal kallas för mjölkstockning. Orsaken är att 
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bröstmjölken då inte kommer ut som den ska. Detta kan bero på exempelvis 

stress, för få amningstillfällen eller en åtsittande BH. Symtomen kan yttra sig 

som smärta, knölar, värmeökning i det stockade området och feber 

(Weimers, Gustavsson & Gustavsson, 2008). 

Barnet kan ha ett kort tungband vilket innebär att tungan inte når över de 

nedre tandanlagen. Detta förekommer hos cirka fem % av alla barn och kan 

resultera i ineffektiv tömning av bröstet och slitage på bröstvårtan med sår 

som följd (Kylberg et al., 2018). Liten viktuppgång hos barnet kan kopplas 

till amningsproblem. Bakomliggande orsak ska utredas om barnet har gått 

ned mer än tio % av sin vikt under första levnadsveckan eller om barnet ännu 

inte nått sin födelsevikt vid två veckors ålder utan bakomliggande förklaring 

(Derwig, 2019). För lite bröstmjölk kan vara en orsak eller andra orsaker 

såsom infektion eller hjärtfel hos barnet, post partum depression eller sociala 

problem (Östberg, 2016). 

 

Information om amning kan framställas som att det är något naturligt som 

med självklarhet ska fungera. Kvinnor kan uppleva att de saknar tillräckligt 

med information om de problem som kan uppstå (Palmér, Carlsson, 

Mollberg & Nyström, 2012). Dahl (2004) beskriver hur kvinnor med 

amningsproblem kan uppleva amningen som motsägelsefull då de biologiskt 

är ämnade att amma, men samtidigt får jobba och anstränga sig för att 

försöka få det att fungera. Enligt Palmér et al., (2012) kan kvinnor med 

amningsproblem uppleva en känsla av misslyckande och att självförtroendet 

som mamma sjunker. Känslor av att barnet inte har någon nytta av en som 

mamma.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är kvinnor med amningsproblem i första hand 

hänvisade till att söka hjälp hos barnhälsovården. Amningsmottagningar som 

är kopplade till sjukhusen har lagts ner eller haft neddragningar de senaste 

åren (Rehn, 2019).  
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 Amningsstöd 

 

WHO och Unicef har gemensamt tagit fram Ten steps to successful 

breastfeeding i syfte för att främja och stödja amning (Weimers et al., 2008). 

Socialstyrelsen har omformulerat dessa och anpassat dem efter svenska 

förhållanden under överseende av Livsmedelsverket och i samarbete med 

Konsumentmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Rekommendationerna 

har översatts till Tio steg som främjar amning och vänder sig till verksamma 

inom barnhälsovård, förlossningsvård, mödrahälsovård och BB-vård. 

Rekommendationerna är utformade i tio steg och ett av dem är uppmuntran 

till fri amning. Det vill säga att låta barnet amma så ofta det vill. Ett annat av 

stegen är att informera om amningens fördelar och hur amningen kommer 

igång och upprätthålls. Vidare lyfts det fram att ett handlingsprogram för 

amning ska följas och att personalen behöver kunskap för att kunna göra det 

(Socialstyrelsen, 2014c). 

 

De flesta amningsproblem går att lösa med rätt stöd (Kylberg et al., 2018). 

Amningsstöd bygger enligt Weimers et al. (2008) på att med inlevelse, 

bekräftelse och kunskap stärka kvinnans tro på den egna förmågan att lösa de 

problem som uppstått. Almqvist-Tangen och Backlund (2018) beskriver 

detta som empowerment då sjuksköterskan stödjer mamman till trygghet i 

föräldrarollen och utforskar hur hon tänker kring amning. Andra delar i att ge 

amningsstöd kan vara att ge information om amningens fördelar och att 

praktiskt hjälpa till och se att barnet ligger rätt med rätt tag om bröstet. Att 

vårdpersonal handgripligen hjälper till och tar i kvinnans bröst och i barnet 

för att justera läge kan dock upplevas som olustigt av kvinnan och kan 

inverka negativt på amningen och bör därför undvikas. Istället kan muntlig 

vägledning med hjälp av docka och tygbröst användas (Weimers et al., 

2008).  
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I personalgruppen bör ny forskning inom området diskuteras och ett 

gemensamt resonemang föras kring amningsproblem och vilka lösningar som 

finns (Kylberg et al., 2018). Nyawade, Middlestadt och Peng (2016) fann att 

personal som jobbar med amningsstöd ser det som positivt att ha gott om tid i 

sitt arbete och att ha erfarna kollegor att bolla problem och lösningar 

tillsammans med. Kritik har förts fram mot att det i primärvården inte finns 

tillräckligt med tid avsatt för att ge amningsstöd till kvinnor med 

amningssvårigheter (Pagels, 2018). Dahl (2004) fann att ungefär hälften av 

kvinnorna i hennes studie var nöjda med hjälpen som erbjuds på BVC, att det 

var en bra plats att få svar på sina frågor. Den andra halvan var inte lika 

nöjda och några upplevde att personal kategoriserade kvinnorna utan att 

lyssna och ta hänsyn. Kvinnor har behov av att vid amningsstöd bli lyssnad 

till och accepterad för sina känslor (Pagels, 2018). Enligt Socialstyrelsen 

(2017) behöver vården för kvinnor tiden efter förlossning bli mer 

patientcentrerad och för detta kan organisatoriska förändringar behövas. 

 

 Teoretisk referensram – personcentrerad vård 

 

Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskor 

och är en vårdform som sätter patienten i fokus. Ursprunget till 

personcentrering kan huvudsakligen hittas i ett humanistiskt-psykologiskt 

perspektiv (Leksell & Lepp, 2015).  

 

McCormack och McCance (2010) har utvecklat ett ramverk för 

personcentrerad vård som innehåller fyra komponenter; vårdmiljö, 

förutsättningar, personcentrerade processer och förväntade resultat. 

Vårdmiljö inbegriper det sammanhang där vården ges och där det är viktigt 

att olika kompetenser och yrkeskategorier finns representerade. Vårdteamets 

sammansättning är en viktig faktor för vilken vård som ges. Organisationens 
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system och struktur kan ha effekt på vårdens kvalitet. Förutsättningar 

innebär att sjuksköterskan är tillräckligt professionellt kompetent och har 

utvecklat sina mellanmänskliga och sociala färdigheter, fattar sina egna 

beslut, prioriterar vården och inkluderar sin kompetens i medicinska och 

medicintekniska vårdaspekter. Att ha högt utvecklade mellanmänskliga och 

sociala färdigheter speglar sjuksköterskans förmåga att kommunicera 

anpassat efter olika vårdrelationer. Personcentrerade processer syftar till att 

vården ska ges utifrån patientens värderingar och övertygelser. Att 

tillsammans med patienten dela på beslutsfattande och arbeta för ett 

partnerskap. Förväntade resultat i en väl fungerande personcentrerad vård är 

tillfredsställelse och delaktighet, känsla av välbefinnande och skapandet av 

en terapeutisk miljö. 

3 Problemformulering 

 

Efter hemgång från BB är det ofta sjuksköterskan som kvinnan vänder sig till 

om problem uppstår med amningen. Det finns en variation i vilken kunskap 

sjuksköterskor har om amning och i vilket stöd som ges till kvinnor med 

amningsproblem. För att arbeta med amningsproblem behövs gedigen 

kunskap och tillräckligt med tid. Sjuksköterskor kan uppleva en tidsbrist i att 

ge amningsrådgivning. Information och stöd från BHV till kvinnor vid 

amningsproblem kan upplevas bristande. Alla mammor har rätt till att få 

hjälp och rätt information när amningsproblem uppstår utifrån sina behov 

och önskemål. För att göra detta möjligt kan sjuksköterskan arbeta utifrån 

personcentrerad vård vilket ger utrymme för mammans önskemål. 

 

Amning ger en rad hälsofördelar för både mamman och barnet. Att amningen 

ska fungera kan tas för självklart, vilket det många gånger inte gör. Mammor 

kan uppleva amningen som svår och andelen barn under sex månader som 
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ammas har minskat. Amning kan vara förenat med bland annat stor smärta, 

oro, känsla av skuld och att inte räcka till eller vara en dålig mamma. Risk 

finns att amningen avslutas tidigare än mamman egentligen tänkt på grund av 

bristande rådgivning och amningsstöd. De amningsmottagningar som finns i 

landet med vårdpersonal specialiserade mot amning finns främst i och 

omkring storstäderna och många av dessa har lagts ner de senaste åren. 

Vården går allt mer mot att möta patienten i dess närhet istället för på 

sjukhus och därför faller mycket av ansvaret på den enskilda sjuksköterskan 

på BHV. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med amningsproblem och 

dess eventuella svårigheter är viktiga att lyfta fram för att eventuellt upptäcka 

förbättringsområden kring stödet till kvinnor med amningsproblem. Detta 

kan i sin tur gagna dessa kvinnor, deras barn och familjer. Tidigare studier 

fokuserar främst på mammors upplevelser vid amningsproblem, men få 

studier finns kring sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med 

amningsproblem.  

4 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med amningsproblem i 

barnhälsovården.  

5 Metod 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ forskningsdesign med induktiv 

ansats. Induktiv ansats innebär att forskaren förutsättningslöst analyserar 

texter om till exempel människors erfarenheter för att sedan dra paralleller 

till teorin (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Kvalitativ design utgår 

från att på djupet utforska fenomen i verkligheten (Polit & Beck, 2017).  
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 Urval 

 

Urvalet gjordes strategiskt i två län i södra och mellersta Sverige. Med 

strategiskt urval menas att välja personer som kan ge god information och 

beskrivning av det som studien avser att undersöka (Danielsson, 2017a). 

 

Inklusionskriterierna för informanterna var att de skulle vara utbildade till 

distriktssköterskor eller ha specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och 

sjukvård för barn och ungdom. De skulle ha arbetat inom BHV i minst ett år.  

Sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet av arbete inom BHV 

exkluderades. 

 

Tillstånd söktes på förhand hos verksamhetschefer inom BHV genom att ett 

informationsbrev skickades via e-post (Bilaga 1). För att få fram namn och 

kontaktuppgifter till sjuksköterskor inom BHV användes regionens intranät 

liksom 1177. Kontakt togs med 33 sjuksköterskor på 15 BHV-enheter via e-

post och/eller telefon för bokning av intervjuer. En av intervjuerna bokades 

via ett personligt besök på en av BHV-enheterna. Informationsbrev om 

studien skickades via e-post i samband med förfrågan om deltagande, ca två–

fyra veckor innan intervjuerna genomfördes. Informanterna hade möjlighet 

att ta kontakt med författarna via e-post då e-postadresser bifogats i 

informationsbrevet (Bilaga 2). Målet var att antalet informanter skulle uppgå 

till minst åtta. Enligt Malterud, Siersma och Guassora (2016) är studiens 

syfte avgörande för hur stort urvalet behöver vara. Ett brett syfte kräver fler 

informanter än ett snävt.  Då studiens syfte fokuserade på erfarenheter av 

arbetet med amningsproblem ansågs åtta informanter vara tillräckligt för att 

ge en varierad bild av ämnet.  

 

Svar erhölls av 12 sjuksköterskor. Av dessa intervjuades åtta. En av de 

tillfrågade tackade nej till deltagande via e-post. De övriga tre exkluderades 
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då de på grund av tidsbrist ej kunde delta inom rimlig tid för studiens 

genomförande. 

 

 Datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

som utgick från en, på förhand, utarbetad intervjuguide. Att genomföra en 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren gör en lista över specifika 

teman som skall beröras men den som intervjuas lämnas stor frihet att själv 

utforma svaren (Patel & Davidson, 2019).  

 

Samtliga intervjuer ägde rum på BHV-enheterna utifrån informanternas 

önskemål och tog cirka 13–30 minuter. Författarna delade upp de bokade 

intervjuerna mellan sig innan de genomfördes enskilt. Inför intervjun fick 

informanten fylla i ett formulär med bakgrundsinformation (Bilaga 3). 

Formuläret innehöll frågor såsom antal års erfarenhet inom BHV och typ av 

specialistutbildning. Bakgrundsinformation samlades in skriftligt i syfte att 

lättare kunna sammanställa den till resultatet. Dessa papper numrerades och 

innehöll inga personuppgifter. Därefter följde de semistrukturerade 

intervjuerna med stöd av intervjuguiden (Bilaga 4). Intervjuerna spelades in 

med diktafon eller med mobiltelefon via en app för ljudinspelning och 

transkriberades därefter. Författarna transkriberade var och en sitt eget 

intervjumaterial.  

 Dataanalys 

 

Intervjudata bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys på manifest 

nivå utifrån beskrivning av Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Fokus 

vid analys av kvalitativa data ligger på att beskriva variationer genom att 
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identifiera mönster i textinnehållet. På manifest nivå läggs fokus på textens 

framträdande innehåll och författarna strävar efter att beskriva vad texten 

handlar om (Lundman och Hällgren Graneheim, 2017). Författarna läste 

igenom det transkriberade materialet för att skapa förståelse för ämnet och 

urskilja likheter och skillnader. Författarna läste även varandras 

intervjumaterial och diskuterade eventuella oklarheter. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver processens olika delar i 

en innehållsanalys. Dessa utgörs av identifiering av meningsenheter, 

kondensering, abstrahering, koder, underkategorier, kategorier, tolkning och 

tema. Meningsbärande enheter är ord, meningar eller stycken innehållande 

aspekter som är relaterade till varandra genom sitt innehåll och 

sammanhang. Meningsbärande enheter plockades ut från det transkriberade 

materialet och diskuterades gemensamt av författarna under hela processen 

om de svarade till studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades sedan vilket innebär att textmassan reduceras till det mest 

väsentliga innehållet utan att förlora sin centrala kärna. Därefter 

abstraherades de kondenserade meningsenheterna, vilket innebär att de 

förseddes med var sin kod. En kod beskriver kort det väsentliga innehållet i 

meningsenheten. Koderna sorterades sedan in i olika kluster utifrån kodernas 

likheter och skillnader. Detta genererade i sin tur underkategorier och 

kategorier. Det manifesta innehållet synliggörs genom att data redovisas i 

kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Då författarna valde att 

genomföra en manifest innehållsanalys slutade analysprocessen då den 

resulterat i 19 underkategorier och fyra kategorier (Bilaga 5). 

 

För att innehållsanalysen ska ha hög tillförlitlighet bör alla stegen redovisas 

tydligt så att det går att verifiera i resultatdelen (Danielsson, 2017b).  
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För att redovisa och tydliggöra hur analysprocessen gick till presenteras 

kategorin Ge stöd i en analystabell med tillhörande meningsenheter, koder 

och underkategorier (Bilaga 6). 

 

 Forskningsetiska överväganden 

 

Etisk egengranskning har gjorts enligt blankett från Etikkommittén i Sydost 

(Etikkommittén Sydost, 2018). Författarna bedömde inte att studien var av 

sådan karaktär att behov fanns av vidare prövning i etikprövningsnämnd. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det grundläggande individskyddskravet 

delas upp i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I informationsbrevet som skickades ut fanns information om studiens syfte, 

genomförande, konfidentialitet, hantering av intervjumaterial, att medverkan 

var frivillig och kunde avbrytas närhelst på informantens begäran.  

Alla informanter fick skriva under en blankett om informerat samtycke, före 

intervjuns start (Bilaga 7). Insamlat intervjumaterial har endast använts för 

studiens ändamål.  

 

Informanterna har erbjudits att ta del av färdigt material. Resultatet går inte 

att spåra till en enskild informant, men citat användes från enskilda 

informanter. Ljudfiler och transkriberat material har hanterats konfidentiellt 

och har inte kunnat spåras till enskild person. Det inspelade och 

transkriberade intervjumaterialet har förvarats säkert så att ingen obehörig 

kunnat få åtkomst till det. Behöriga för åtkomst till intervjumaterialet har 

varit författarna och handledaren för uppsatsen. Materialet i form av ljud- 

och textfiler har raderats efter studiens avslut. 
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6 Resultat 

 

Av de åtta BHV-sjuksköterskor som intervjuades var sju distriktssköterskor 

och en hade specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och 

ungdom. De hade mellan ett och 35 års erfarenhet av arbetet på BHV. Ingen 

hade erfarenhet av att ge amningsstöd utanför barnhälsovårdens regi. Ingen 

av sjuksköterskorna hade någon specifik utbildning om amning utan 

amningsfrågor har diskuterats på internutbildningar. Då sjuksköterskorna 

själva förfogar över sin tidbok så upplevde fyra av åtta att de har gott om tid 

för sitt arbete med amningsproblem. En person tyckte inte att tiden räckte till 

medan två upplevde både och. En person visste ej då hon nyligen börjat på 

arbetsplatsen efter ett antal år på annan BHV-enhet. Hälften av 

sjuksköterskorna höll sig aktivt uppdaterade på ny forskning kring amning, 

oftast via intranätet och Rikshandboken. 

 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier; Främja amning, Ge 

stöd, Möta individen och Få stöd i arbetet. Resultatet redovisas utifrån dessa 

kategorier.  

 

 Främja amning 

 

Det framkom att sjuksköterskorna oftast känner sig trygga i uppgiften att 

hjälpa kvinnor med amningsproblem. Erfarenheten har gett kunskap om 

såväl orsaker till amningsproblem som vanliga orsaker till att kvinnor slutar 

amma. Därigenom kunde sjuksköterskorna förutse, förebygga, upptäcka och 

sätta in åtgärder för att främja amning och förhindra lidande. Problemen ser 

olika ut, men det finns några problem som framträdde som vanligare i 

nyföddhetsperioden.  
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“...svårigheter med taget, alltså med sår och så på mammas bröst. Det är ju 

det vanligaste vi jobbar med tror jag första månaderna och oftast behöver 

det ju inte bli så långvarigt” (7). 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att tidig avslutad amning kunde ha många 

bakomliggande orsaker såsom smärta, låg motivation till att amma, brist på 

tid och ork, vilja att dela uppgiften med sin partner och viljan att bli mer 

självständig. Bilden framträdde att det var mammans vilja och ork snarare än 

amningsproblem i sig som påverkade beslutet kring att amma eller inte.  

 

Sjuksköterskorna ger mycket praktisk rådgivning och information kring 

amning. Ibland i form av amningsobservationer för att hjälpa till med att få 

barnet att ligga rätt och få rätt tag. Detta kan förhindra att det bildas sår och 

underlättar utdrivningen. Detta nämndes som lättare att göra i hemmet då 

hemmiljön bidrar till en mer avslappnad atmosfär. Att hjälpa till att visa rätt 

läge vid bröstet var en av de vanligaste åtgärderna. 

 

“Så oftast så har de ju så får ju inte barnet rätt tag och att…att de försöker 

amma barnet utanför kroppen helst ska det vara långt borta. Och då har det 

hjälpt att man har varit väldigt tydlig och visat att det faktiskt är bättre att ta 

ett mycket större, att man nästan ska kv…alltså få in barnet riktigt långt in” 

(5). 

 

Amningsobservationer gjordes endast med respekt för mammans vilja, först 

efter hennes godkännande. Det var viktigt att mamman kände sig bekväm 

och avslappnad i situationen och en sjuksköterska nämnde vikten av att vara 

försiktig vid amningsobservationen att inte bli för närgången utan att istället 

muntligt förklara hur mamman själv kunde justera barnets läge. Förutom att 
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justera barnets läge och tag nämnde flera sjuksköterskor amningsnappen som 

ett bra hjälpmedel vid sår och för att underlätta barnets tag vid plana eller 

indragna bröstvårtor. Olika uppfattningar fanns kring om amningsnappen 

påverkade tömningen av bröstet negativt eller inte. Om viktuppgången 

behövde förbättras kunde en utfasning av amningsnappen ge ett positivt 

resultat. Likaså fanns uppfattningen att amningsnapparna förbättrats och ej 

längre hade någon negativ påverkan på barnets viktuppgång.  

 

“I början tyckte jag att den inte var så jättebra för att de fick inte i sig så 

mycket mat då utan och inte gick upp i vikt och så. Men nu tycker jag på 

något sätt, jag vet inte om napparna är bättre nu eller för det funkar faktiskt 

och det tar ju bort smärtan också” (6). 

Information om amningens fördelar gavs och även vad som inverkade 

positivt respektive negativt på amningen; att vara avslappnad gentemot att 

vara stressad och att äta, dricka och sova tillräckligt. Att uppmuntra mamman 

till att vara avslappnad kunde dock ha motsatt effekt menade en 

sjuksköterska då själva uppmaningen om detta kunde skapa en stress. 

 

“Om man säger stressa inte för då kanske du inte ammar, då blir man ju 

stressad av bara den tanken” (4). 

 

Vidare gavs regelbundet information om att ge ersättning bland annat på 

basis av utebliven viktnedgång då andra amningsråd ej fungerat. Ibland som 

tillägg för att barnet skulle få mer energi till att amma. Det skedde ibland 

även på förälderns eget initiativ.  

 

Sjuksköterskorna hade flera strategier för att hjälpa familjen vid 

amningsproblem. De såg en nytta av tätare besök för att regelbundet följa 
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upp hur det gick. Även att planera in längre besök vid amningsproblem och 

att då lägga fokus bara på amningen sågs som andra viktiga delar.  

Det nämndes som rutin att vid första hembesöket, alltid titta i barnets mun 

för att utesluta kort tungband. Klippning av kort tungband på öron-näsa-

halsmottagningen var en åtgärd som snabbt kunde göra stor skillnad för 

barnets amningsteknik och viktuppgång.  

 

“Så det har jag ju flera där man har skickat till öron-näsa-hals-

mottagningen för klippning av tungband och sen har man fått ett jättefint tag 

och tydlig viktökning och så, så det är ju så härligt liksom då löser man det 

på en dag” (7). 

 Ge stöd 

 

När amningen var utmanande och problemfylld hjälpte sjuksköterskorna till 

att ge emotionellt stöd. Detta bland annat i form av lugnande besked om att 

problemen är vanliga i barnets nyföddhetsperiod och att det kan ta uppemot 

två månader att etablera amningen. Att ingjuta hopp om att problemet skulle 

bli bättre med tiden var en annan strategi för att lugna och ge emotionellt 

stöd.  

 

“…försöka tala om att de gör ett bra jobb och försöka tala om att det blir 

bättre och att med tiden som barnet växer försöka förklara det blir lättare. 

Det kommer inte vara så här hela tiden” (5). 

 

Sjuksköterskorna uppmärksammar måendet hos mammorna, stöder och 

uppmuntrar dem att se till sina egna basala behov såsom att äta, dricka, vila 

och sova men också till att göra saker som de mår bra av. Det kan vara 

promenader och att träffa vänner. Att se till måendet sker bland annat för att 



 

19 

 

minska eventuella höga stressnivåer som kan påverka amningen åt det 

negativa hållet. Familj och vänner kan också hjälpa till och bidra där det 

behövs som med matlagning och tvätt. Sjuksköterskorna var noga med att 

uppmärksamma hur den enskilda mamman mådde och anpassade sedan 

stödet därefter.  

Vid psykisk ohälsa, till exempel vid depression eller annan psykiatrisk 

diagnos, gav sjuksköterskorna utökat stöd genom att exempelvis erbjuda 

tätare besök. De hamnade ibland i lägen där de såg att amningen påverkade 

mammans psykiska hälsa negativt. Detta kunde exempelvis ses i de fall då 

mammor på grund av amningen fick för lite sömn och därigenom försämrad 

psykisk ohälsa. I dessa lägen kunde sjuksköterskorna stötta mamman mer 

aktivt i att börja med modersmjölksersättning för att prioritera mammans 

hälsa före amningen, vilket också sågs som en fördel för barnet.  

 

“Aaaa...mammor som kanske mår psykiskt dåligt där amningen bara stökar 

till det ytterligare för dom, där vi ser att mamman kanske går in i en 

depression eller…aaa det fungerar/orkar inte kanske. Där det är risk att det 

involverar liksom hela familjen där det blir ett större problem än att barnet 

inte…att hon inte kan amma” (1). 

 

Vissa mammor avstod sina mediciner i syfte att kunna amma, vilket kunde 

leda till försämrat fysiskt mående som vid svår astma eller 

pollenbesvär.  Medicinska orsaker kunde utgöra grund för att sjuksköterskan 

valde att stötta mamman till att börja med modersmjölksersättning så att hon 

skulle kunna börja med sina mediciner igen och må bättre. 

Att stötta mammorna i sitt beslutsfattande gällande amning var något som 

framkom i denna kategori. Några sjuksköterskor nämnde att mammor ibland 

upplever förväntningar och krav på att de ska fortsätta amma, att de ammar 
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av plikt. Sjuksköterskorna kan då stötta dem i att fatta ett beslut baserat på 

deras egen vilja, vilket ansågs kunna underlätta den mentala bearbetningen 

för mammorna efteråt.  

 

“det är inte jag som bestämmer utan det är ju du. Man kan liksom nästan se 

hur axlarna sjunker ner så va. Åh, så börjar de och de blir en helt annan 

person. Alltså alla kan inte amma, alla vill inte” (6). 

 

 Möta individen 

 

Något som framträdde tydligt i resultatet var sjuksköterskornas målsättning 

och drivkraft att sätta mammans känslor, vilja och beslut i centrum vid 

amningsproblem. Att anpassa stödet efter den mamma, det barn och den 

familj de hade framför sig i mötet. Vikten av lyhördhet framkom tydligt i 

intervjuerna. Det var något som beskrevs på olika sätt, men med samma 

underliggande mening, att sätta individen i fokus. 

  

"…jag brukar säga till de flesta att en glad och nöjd mamma och en mätt 

bebis är bästa kombinationen. Ibland är det så att om man känner att en 

kvinna inte mår bra så får man vara väldigt lyhörd för vad hon vill, vill hon 

amma. Där tänker jag att man inte får vara påstridig, och gå med och 

försöka stötta något som de inte vill” (3).  

 

Att ta del av den enskilda mammans upplevelse av att amma blev en naturlig 

del av att vara lyhörd och sjuksköterskorna berättade att mammorna kunde 

uppleva stress kopplat till amning och särskilt uttalat vid amningsproblem. 

Stress kopplat till amning kunde bero på många saker, som upplevda krav 

från omgivningen, omtanke om äldre syskon som fick vänta och 
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hushållsgöromål. Det framkom även att stress kan skapas av att höra att 

andras amning fungerar problemfritt när den egna inte gör det. 

 

“Eh, med kraven att man ska amma. Kanske är ingen som har uttalat dem, 

men indirekt så kan man känna de där kraven och det är ju jättejobbigt. Men 

också att man hör att de ammar och det är inga problem. Mitt barn vill inte 

suga eller det somnar hela tiden och vad är det för fel eller varför skriker de 

hela tiden vid bröstet” (7). 

 

I mötet med familjerna beskrevs det som en balansgång mellan att främja 

amning då den har flera fördelar och att initiera ersättning i de fall där det 

krävs av olika anledningar. I denna balansgång kunde en del utmaningar i 

mötet skönjas. Även som en konflikt i de fall då mamman hade en stark vilja 

att fortsätta amma och sjuksköterskans bedömning var att barnet behövde 

tillägg av modersmjölksersättning för att gå upp i vikt.  Det beskrevs hur 

föräldrar i vissa fall såg amning som det enda alternativet i en del av en 

livsstil och att modersmjölksersättning ansågs onaturligt.  

 

“En annan grupp är dom här som är vad ska jag säga…som är …ja det finns 

inget alternativ, det är amning där man vill leva…oh vad ska jag säga…ett 

sunt liv man vill inte ha några ersättningar man vill ha det naturliga 

kanske...ehm...å de har svårt att tänka sig något annat” (1). 

 

Vissa föräldrar hade en stark vilja och då beskrevs det som svårt att påverka 

deras beslut. Det var svårt att nå fram med amningens fördelar då föräldrarna 

redan bestämt sig att börja med ersättning. Ibland kunde föräldrarna ha börjat 

med modersmjölksersättning hemma på eget initiativ utan att först ha 

rådfrågat sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplevde det som tråkigt att 
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mammor slutade amma utan att ge BHV en chans till att försöka lösa de 

eventuella bakomliggande problemen.  

Det nämndes som vanligare förekommande att föräldrar med utländsk 

bakgrund gav upp amningen lättare vid amningsproblem, var mer 

smärtkänsliga och såg modersmjölksersättning som ett bättre alternativ för 

att barnet skulle gå upp i vikt. Sjuksköterskorna tänkte på att inte lägga 

någon värdering i mammans beslut, utan förmedlade att 

modersmjölksersättning fungerar lika bra.  

Samtidigt som erfarenheten fanns att vissa mammor var bestämda med vad 

de ville fanns å andra sidan de som var ambivalenta till amning och vacklade 

i beslutet om de skulle fortsätta eller inte. Det beskrevs som en utmaning att 

stötta dem som uttryckte ambivalens i att ta ett beslut.  

 

“...när jag frågar efteråt vad det är som gör att inte jag har kunnat säga att 

men nu räcker det eller vad som helst det är ju att de inte själva vet vad de 

vill…” (5). 

“Och ibland kanske man skulle önska att man kunde hjälpa dem att fatta ett 

beslut, men oftast så kan man inte det” (5). 

 

Att möta föräldrar som var så pass olika, med olika erfarenheter, kunskaper, 

inställning till amning och motivation beskrevs som en utmaning i sig; att 

mammorna hade olika lätt att få amningen att fungera, att ingen dag var den 

andra lik i arbetet, men att det samtidigt fanns en tjusning i att möta denna 

variation. Att visa respekt för mammans beslut framkom som en del av ett 

professionellt förhållningssätt. Det lades ingen värdering i mammans val att 

amma eller ge modersmjölksersättning, utan inställningen var att båda sätten 

fungerar lika bra. 



 

23 

 

 Få stöd i arbetet  

 

Att som sjuksköterska få stöd genom samarbete med andra verksamheter och 

utbildning är något som anses värdefullt i arbetet med amningsproblem. 

Sjuksköterskorna i studien hade inte gått någon specifik utbildning om 

amning- och amningsrelaterade problem utan kunskaperna baserade sig på 

bland annat erfarenhet och internutbildningar. Om erfarenheten var liten av 

att arbeta på BHV upplevdes det svårt att ge amningsstöd. Innehållet om 

amning upplevdes ha varit sparsamt i utbildningen till sjuksköterska eller 

distriktssköterska. Idéer fanns om att intranätet eller 1177 skulle kunna 

användas till att lägga upp en lathund som ett beslutsstöd vid 

amningsproblem.  

 

Vid upplevd svårighet att ge amningsstöd på grund av otillräcklig kunskap 

och erfarenhet löstes detta bland annat genom att rådfråga mer erfarna 

kollegor. 

 

“Jag tycker det är svårt, jag tycker att det är någonting som är väldigt 

praktiskt någonting som vi inte riktigt har fått så mycket utbildning i men vi 

förväntas vara experter här ändå. Och jag då som har jobbat sedan 2016, 

jag har inte så långvarig erfarenhet, så jag kan tycka det är svårt. Jag 

känner mig lite vilsen men man får ju försöka läsa på och man titta och fråga 

kollegor och så om råd. “(4). 

 

Vidare framkom det att det fanns amningsgrupper/nätverk men att dessa ej 

var aktiva eller att det var svårt att få till träffar för att kunna dela 

information och erfarenheter. Dessa träffar var tvärprofessionella med 

personal från BB, MHV och BHV.  
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Det framkom önskemål om mer utbildning, med större fokus på 

amningsproblem, då de interna utbildningarna brukade ha ett mer allmänt 

innehåll kring amning. Vidare att de interna utbildningarna upplevdes svåra 

att anpassa efter var och ens kunskapsnivå, utifrån olika längd på erfarenhet 

och utbildning. 

Samarbete mellan verksamheter upplevs som ett förbättringsområde från 

sjuksköterskornas sida. Det framkom att information om att amningen kräver 

mycket av mamman och inte alltid är så glamorös kan bli tydligare redan på 

MHV. Samtidigt som informationsutbytet mellan BHV, MHV och föräldrar 

bör ses över innan förlossning. Det finns även föräldrar med psykisk ohälsa 

som behöver mer stöd. Där behövs en överrapportering och mer noggrann 

planering mellan enheterna innan barnets födelse för hur stödet ska se ut. 

Sjuksköterskorna hade förståelse för arbetsbelastningen på BB- klinikerna 

men det fanns en önskan att förstföderskor skulle kunna få stanna på BB med 

praktiskt stöd tills amningen kommit igång och att BB vid problem kunde 

ringa upp och lämna en muntlig rapport och inte enbart den korta skriftliga. 

 

“Hmmm…när mammorna skrivs ut från BB får vi ju gå in och dra ut en 

FV2…ehm…vi kan också se en barnrapport och en mammarapport där man 

har fyllt eller kryssat i om de har ammat eller om de har amningsnapp eller 

om det varit några problem. Men det är ju en skriftlig rapport med bara 

kryss så vi får liksom ingen utförlig muntlig rapport, får vi inte” (2). 

 

På vissa större orter finns en amningsmottagning dit föräldrar kan söka sig 

men sjuksköterskorna beskrev att de också kan kontakta mottagningen för 

rådgivning kring ett enskilt ärende. Sjuksköterskorna hänvisar till 

amningsmottagningen vid vissa problem och upplever att de och mammorna 

får god hjälp där. Vissa amningsmottagningar är begränsade i sina öppettider 
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och det kan vara svårt att få en snar tid till mamman då det ofta är 

fullbokat. En amningsmottagning är dessutom tillfälligt nedlagd. 

 

“Vi har ju amningsmottagning på BB, uppe på sjukhuset. Det finns ju att 

tillgå men så händer det ju att det är fullbokat. När jag har ringt när någon 

bebis har gått ned 10% där går ju gränsen de ska ju inte gå ned mer och då 

har ju jag ringt för jag vill att de ska kika på amningen men då har det inte 

funnits någon tid. Men det finns och många får hjälp men det är väldigt 

fullbokat” (8). 

7 Metoddiskussion 

 

Då syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter hos individen valdes 

en kvalitativ metod med induktiv ansats och datainsamling genom 

semistrukturerade intervjuer. Fördelen med enskilda intervjuer är att 

informanten får möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter. En nackdel 

med intervjuer som datainsamlingsmetod är att det tar mycket tid i anspråk 

dels för intervjuerna och i transkriberingen (Patel & Davidson, 2019). 

Transkriberingen gjorde författarna väl bekanta med intervjumaterialet, 

vilket var en fördel inför analysarbetet. 

Diskussion kring fokusgrupp fanns men det ansågs för svårt att få alla 

informanter samlade vid ett och samma tillfälle på en plats och samtidigt få 

till en öppen diskussion om arbetet kring amningsproblem. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan fokusgrupp vara lämpligt för att få fram många 

synpunkter på det som ligger i fokus. Författarna ville få en bild av enskildas 

erfarenheter istället för enbart synpunkter varför enskilda intervjuer valdes 

som datainsamlingsmetod.  
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Deltagarna i studien fick skriftlig information i det informationsbrev som 

skickades via e-post om studien. Författarna valde att själva ta kontakt med 

sjuksköterskorna efter godkännande från BHV-ledningen. Författarna hade 

kunnat be respektive chef att förmedla kontaktuppgifter till sjuksköterskorna 

eller vidarebefordra informationsbreven. En fördel med detta hade varit att 

den endast hade skickats ut till de sjuksköterskor som uppfyllde 

Inklusionskriterierna och kontaktuppgifter hade inte behövt letas upp av 

författarna. Det som gjorde att författarna tog egen kontakt med 

sjuksköterskorna var tidsaspekten. Det bedömdes att kontakt för bokning av 

intervju behövde tas omgående. Om kontakt tagits via deras chefer hade 

starten av intervjuer kunnat försenas. Om cheferna förmedlat kontakt hade 

det även kunnat sätta en större press på sjuksköterskorna att delta. Detta hade 

kunnat resultera i fler informanter, men hade samtidigt kunnat minska 

frivilligheten då cheferna i sin auktoritet kunnat påverka sjuksköterskors 

beslut att delta.  

Av 33 förfrågningar om deltagande erhölls endast svar från 12 stycken. 

Orsakerna kan författarna endast spekulera i då ingen uppgav varför de inte 

önskade delta. Det kan finnas många skäl till att svar uteblev såsom tidsbrist, 

att ämnet kändes obekvämt att samtala kring eller att informationsbrevets 

innehåll inte väckte intresse. De tre som exkluderades på grund av tidsramen 

för studien hade inkluderats om tiden funnits och det är möjligt att de hade 

kunnat tillföra intressant data till studien. Bland de åtta informanter som 

slutligen intervjuades fanns en stor spridning avseende antal års erfarenhet av 

arbetet inom BHV. Det fanns även inkluderat informanter som arbetade i 

städer respektive på landsbygd vilket stärker överförbarheten. 

Överförbarheten handlar om hur resultatet kan appliceras i andra grupper 

eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
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Intervjuguiden innehöll semistrukturerade frågor som gav informanterna 

möjlighet att med egna ord beskriva sina erfarenheter av sitt arbete. Den 

första frågan var konkret och syftade till att leda in informanten på ämnet för 

studien. De flesta frågor var öppna med frågeställningen Hur för att ge 

möjlighet för sjuksköterskorna att fritt beskriva sina erfarenheter. Det kan ha 

uppstått obehag hos sjuksköterskorna då delar av intervjun berörde tillfällen 

då givet amningsstöd inte upplevts optimalt. Detta försökte författarna 

undvika genom att hålla frågorna i intervjuguiden öppna så de kunde 

besvaras fritt utifrån det sjuksköterskorna kände sig bekväma i att berätta.  

En del av frågorna resulterade i svar som utgick från mammornas perspektiv. 

Svaren på dessa frågor inkluderades ändå i resultatet då det av författarna 

ansågs beskriva sjuksköterskornas erfarenheter och kunskaper kring arbete 

med amningsproblem. Vissa frågor hade kunnat omarbetas till att mer 

specifikt utgå från sjuksköterskornas perspektiv.  

Ingen informant opponerade sig mot att bli inspelad vid intervjun. En 

nackdel med vald metod för datainsamlingen var att deltagarna kunde känna 

sig besvärade av att bli inspelade. Detta har kunnat inverka negativt på 

intervjudata avseende mängd och innehåll. Ett tecken på detta är att 

författarna vid flertalet intervjuer noterade att deltagarna fortsatte att prata 

efter att inspelningen stängts av. Samtalen som tog vid efter att inspelningen 

stängts av var fyllda med intressant information som hade kunnat bidra med 

mer data till studien. Detta är ett fenomen som ofta uppstår enligt Patel och 

Davidson (2019) där informanterna tydligt blir mer spontana och 

avslappnade när inspelningen avslutats. En del information från 

informanterna gick förlorad på detta sätt.  

Bristen på erfarenhet av att intervjua kan även ha påverkat resultatet då 

uppföljande och fördjupande frågor ibland uteblev och fokus ibland låg på 

nästa fråga i intervjuguiden. Patel och Davidson (2019) menar att det krävs 



 

28 

 

viss träning och erfarenhet i att intervjua för att vara lyhörd och vara följsam 

till informanten i sina frågor.    

Ingen av författarna har arbetat inom BHV tidigare, men har fått en viss 

inblick i arbetets innehåll dels genom verksamhetsförlagd utbildning och 

egen erfarenhet av föräldraskap. Författarna har båda erfarenhet av amning 

med dess svårigheter och glädjeämnen och även erfarenhet av kontakten med 

BHV. Vid svårigheter har stödet upplevts som både bra och mindre bra.  

 

Att som författare beskriva sin förförståelse för ämnet stärker studiens 

pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt Malterud (2014) är 

förförståelsen de erfarenheter och hypoteser vi bär med oss in i studien något 

som påverkar sättet att samla in och läsa data. Det kan både vara till fördel 

och nackdel för arbetet med studien. Förståelsen är i regel en viktig del av 

forskarens motivation till att starta arbetet med en studie. Det kan också 

utgöra en risk för bias. Enligt Polit och Beck (2017) är bias en snedvriden 

eller felaktig bild av resultatet. Denna risk är viktig att identifiera och ta i 

beaktande under arbetets gång. Intervjuare är idealt sett en neutral part, men 

detta är svårt att, till fullo, uppnå då interaktionen mellan intervjuare och 

informant väcker reaktioner.  

 

För att minimera att författarnas förförståelse inverkade på tolkningen av 

intervjudata var båda författarna delaktiga i arbetet med innehållsanalysen. 

Detta styrker studiens trovärdighet då deltagarens röst synliggörs i resultatet. 

Författarna genomförde intervjuer var för sig på grund av logistiska orsaker. 

Att genomföra intervjuerna tillsammans hade ytterligare stärkt 

trovärdigheten då den andra intervjuaren hade kunnat bidra med 

kompletterande frågor och reagera om den andra intervjuarens förförståelse 

fick för stort utrymme under intervjun (Lundman & Hällgren Graneheim, 
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2017). Förförståelsen kan också vara en fördel i arbetet för att tolka och 

förstå texten (Patel & Davidson, 2019).  

 

Den induktiva innehållsanalysen valdes då den lämpar sig väl för fenomen 

inom omvårdnadsområdet som ofta är mångfasetterade. Nackdelar med 

innehållsanalys är att författarna kan missa att koda och kategorisera vissa 

data samt att det saknas enkla mallar för hur analysen ska gå till vilket kan 

göra arbetet utmanade (Elo & Kyngäs, 2008).  

Kategorierna blev färre efter hand som analysprocessen fortskred. Analysen 

avslutades när författarna upplevde att kategorierna täckte in resultatet i sin 

helhet och att data i kategorierna skilde sig från varann och inte passade in i 

fler än en kategori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Att gå vidare 

ytterligare i analysprocessen med tolkning av kategorierna för att hitta ett 

genomgående tema hade resulterat i en högre tolkningsnivå vilket författarna 

inte eftersträvade.  

I redovisningen av resultatet strävade författarna efter att stärka 

trovärdigheten genom att använda citat för att ge möjlighet för läsaren 

att skapa sig en egen bild av vad som framkom i intervjuerna. De citat som 

valdes ut hjälpte även till att belysa ett visst fenomen för att förtydliga det 

som framkom i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är detta ett vanligt sätt att presentera resultaten 

från en intervjuundersökning. Citaten ger läsaren en inblick i innehållet och 

interaktionen under samtalet i intervjun samtidigt som det ger exempel på 

material som används för analysen. Användningen av citat kan medföra att 

den enskilde informanten vid valet att läsa uppsatsen kan känna igen sig i 

vad som sagts under intervjun. Författarna har dock gjort bedömningen att 

citaten för utomstående inte kan härledas till enskild person då specifik 

geografisk plats och personuppgifter inte förekommer.  
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Författarna valde att i redovisningen av resultatet inte dela in respektive 

kategori utifrån sina underkategorier då detta upplevdes ge en fragmenterad 

och svårläst text. Exempel på underkategorier ges i analystabellen enligt 

Bilaga 6. 

 

Nyttan med studien ansågs överstiga riskerna, då den ämnade lyfta fram 

sjuksköterskors erfarenheter av arbete med amningsproblem, vilket hjälper 

till att belysa deras arbete och unika kompetens. Utifrån deras berättelser kan 

också förbättringsområden eventuellt belysas, vilket kan vara till nytta för 

utveckling av BHV-verksamheterna. En risk med studien var att 

sjuksköterskorna kunde känna sig ifrågasatta i sin kompetens i att möta 

kvinnor med amningsproblem då vissa frågor berörde utbildning och 

erfarenhet.  

8 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetet 

med amningsproblem i barnhälsovården. Arbetet visade sig vara varierande 

och utmanande utifrån det unika i varje möte och utgick ifrån ett icke 

dömande förhållningssätt där sjuksköterskan gav bekräftelse och emotionellt 

stöd. Sjuksköterskorna lutar sig mot sina kunskaper och erfarenheter 

förvärvade genom olika specialistutbildningar, internutbildningar och antal år 

inom BHV. Utbildning specifikt kring amningsproblem är något som önskas. 

Den teoretiska referensramen för studien, ramverket för personcentrerad vård 

av McCormack och McCance (2010) och dess fyra delar kommer att 

diskuteras gentemot studiens resultat. De fyra delarna består av vårdmiljö, 

förutsättningar, personcentrerade processer och förväntade resultat. 
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Att ha tillräckligt med tid avsatt för mötet med den enskilda kvinnan och 

familjen tillhör en god arbetsmiljö, vilket kan relateras till McCormack och 

McCance’s (2010) resonemang om vårdmiljön där arbetsplatsens struktur 

anses ha betydelse för tillämpningen av personcentrerad vård. Det visade sig 

att en övervägande del av sjuksköterskorna upplevde sig ha tillräckligt med 

tid i sitt arbete för att hinna möta och ge stöd till mammor med 

amningsproblem. Det framhölls som viktigt för att kunna ge stöd att 

sjuksköterskorna själva kunde planera och boka besöken i sina tidböcker. En 

annorlunda bild beskrivs av Pagels (2018) som menar att det finns för lite tid 

inom BHV till att hjälpa mammor med amningsproblem. Det kan bero på att 

situationen ser olika ut i olika regioner gällande antal nyfödda per 

sjuksköterska och huruvida det finns amningsmottagningar som stöttar upp. 

Förutom tillräckligt med tid för sitt arbete finns det fler faktorer i vårdmiljön 

som underlättar personcentrerad vård såsom tillgången till olika 

kompetenser. Tillgång till personal med specialistkompetens i amning på 

sjukhusens amningsmottagningar är en faktor. Tidigare studier har visat att 

det är positivt att ha erfarna kollegor att fråga och rådgöra tillsammans med i 

arbetet med amningsstöd (Nyawade et al., 2016). De sjuksköterskor som 

hade tillgång till samarbete med specialiserade amningsmottagningar 

upplevde att de och mammorna fick bra hjälp därifrån, i de fall då problemen 

inte kunde lösas på BHV. Amningsmottagningarnas tillgänglighet var dock 

begränsad då vissa var tillfälligt nedlagda och andra hade svårt med lediga 

tider till kvinnor i behov av hjälp. 

Amningsmottagningar nedmonteras runt om i landet och detta behöver 

kompenseras med specifik kompetens kring amning i primärvården (Rehn, 

2019). Då amningsmottagningar stängs eller läggs ner är mammor med 

svårare amningsproblem hänvisade till BHV och primärvården. Målet för 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) är en “god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen” (1§). Det kan diskuteras hur detta kan 
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göras möjligt då förutsättningarna ser olika ut beroende på region. Det kan 

finnas en vinst i att vidareutbilda sjuksköterskor kring ämnet amning och 

amningsrelaterade problem för att upprätthålla en vård på lika villkor. För 

den enskilda mamman och barnet kan detta också ge en vinst i och med att 

hjälpen finns närmare hemmet istället för på sjukhuset. Socialstyrelsen 

(2017) ser ett behov av större kunskap och utbildning för personalen i hela 

vårdkedjan kring den nyblivna mamman gällande bland annat amning och de 

relaterade problem som kan uppstå.  

Det fanns ett behov av samarbete med andra verksamheter, i form av 

överrapportering, rådgivning och möten i tvärprofessionella team, för att 

utbyta information och kunskaper och för stöd i det egna arbetet kring 

amningsproblem. Sjuksköterskorna önskade i större utsträckning en mer 

utförlig överrapportering från BB vid risk för eller konstaterade 

amningsproblem. Sjuksköterskorna framförde vidare att ett extra dygn på BB 

kunde vara bra då mamman kunde få stöd i den inledande amningen. Det kan 

ge en mjukare övergång och en ökad trygghet för mammorna. Ett gott 

samarbete mellan olika verksamheter är också en del av vårdmiljön och en 

förutsättning för personcentrerad vård. Underlättande processer för dialog 

mellan olika parter i vården möjliggör partnerskap och gemensamt 

beslutsfattande (McCormack & McCance, 2010). Det finns beskrivet att det 

kan uppstå ett glapp i vården från att familjen lämnar BB till första mötet 

med BHV (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2014a), kan extra 

tid på BB hjälpa vissa mammor till en tillfredsställande amning, men alla får 

inte denna positiva effekt. Behov av extra tid på BB kan variera beroende på 

om mamman är förstagångsförälder, typ av förlossningsmetod och hur den 

inledande amningen fungerar. Här kan personal ha ett ansvar i att råda 

mammor till att stanna kvar tills amningen är igång. 

I studiens resultat framkom att det vore önskvärt att ha ett skriftligt 

arbetsstöd för att lättare kunna sätta in rätt åtgärder vid amningsproblem. Det 
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verkar se olika ut mellan regionerna i Sverige och vissa har kommit längre på 

området och har utvecklat lathundar eller regionala vårdprogram om amning 

och amningsproblem med förslag till åtgärder. Detta i syfte att ge 

samstämmiga råd och en professionell och jämlik vård (Stockholms läns 

landsting, 2016). Detta styrks av Socialstyrelsen (2017) som menar att det 

behövs nya kunskapsstöd för vården i form av riktlinjer, rekommendationer 

eller andra former av kunskapsstöd när det gäller vård och stöd till kvinnor 

efter förlossning vilket innefattar amningsrelaterade frågor. Utbildningen till 

distriktssköterska innehåller enligt författarnas erfarenhet endast en 

föreläsning på temat amning och fem veckors praktik på BHV. 

Distriktssköterskor får således en förhållandevis kort utbildning kring 

amning och ett arbetsstöd skulle vara till nytta inte minst för den 

nyutexaminerade distriktssköterskan som börjar arbeta i BHV. 

Sjuksköterskorna i studien utgick från sina kunskaper och förutsättningar och 

frågade kollegor om hjälp vid behov eller hänvisade mammor vidare när 

deras kunskap inte räckte till. I mötet sattes mammans önskan om amning i 

fokus men samtidigt togs hänsyn till mammans och barnets hälsa. 

Sjuksköterskorna förhöll sig icke dömande, bekräftande, uppmuntrande och 

stöttande i mötet.  Det kan relateras till den andra delen i ramen för 

personcentrerad vård som är förutsättningar som betonar att sjuksköterskans 

kompetens och egenskaper är betydelsefulla. Här ingår bland annat 

självkännedom och viljan att göra det som är bäst för patienten. Att ha 

självkännedom innefattar att känna till och reflektera över sina 

begränsningar. Självkännedom tillsammans med emotionell, teknisk och 

mellanmänsklig kompetens är viktiga förutsättningar för personcentrerad 

vård (McCormack & McCance, 2010). Kommunikativ kompetens hos 

sjuksköterskan är lika viktigt i mötet som goda kunskaper kring amning och 

att vara tålmodig, icke dömande, uppmuntrande och bekräftande (McInnes & 

Chambers, 2008). Vidare menar McCormack och McCance (2010) att 
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reflektion över de egna värderingarna är av betydelse för vad sjuksköterskan 

tar med sig in i mötet. Vårdare kan göra gott både för och med patienten 

förutsatt att den enskilda ser sina egna begränsningar och reflekterar kring 

sin professionella roll i specifika situationer (Dahlberg & Ekman, 2017). 

Personal som arbetar med amning behöver reflektera över sin egen syn på 

amning på ett självkritiskt sätt (Kylberg et al., 2018). Attityder baseras på 

känslor och kunskaper kring amning och kan förändras genom utbildning 

(Ekström, Widström, & Nissen, 2005). 

I studien talar sjuksköterskorna om att vara lyhörd, att regelbundet lyssna av 

mamman genom att följa upp hur det går med amningen och därigenom 

kunna hjälpa och stötta mamman att ta beslut. Att arbeta utifrån 

personcentrerade processer sker genom att sätta sig in i individens 

upplevelse och värderingar (McCormack & McCance, 2010). Genom att 

arbeta på detta vis stärker sjuksköterskan individens empowerment vilket av 

Weimers et al. (2008) är en del av att ge amningsstöd, att stärka kvinnans tro 

på den egna förmågan att lösa problem.  

Sjuksköterskorna upplevde det som en utmaning när mammor var 

ambivalenta i beslutet kring amning eller då mammornas önskan om att 

fortsätta amma innebar risker för till exempel viktnedgång hos barnet. Enligt 

Hewitt-Taylor (2018) är sjuksköterskor delaktiga i den enskildes 

beslutprocess då de kan bidra med andra perspektiv och hjälpa till att göra 

beslutet välgrundat utifrån sin erfarenhet och kunskap. Att respektera 

självbestämmandet innebär inte att sjuksköterskan kan distansera sig helt 

från beslutsprocessen. Att istället bidra med sina tankar och åsikter på ett 

respektfullt sätt kan ge värdefulla insikter för mamman som till exempel står 

inför beslutet att fortsätta amma eller inte. Tryggheten i sin kompetens att 

våga säga sin mening och engagera sig i mammans beslutsprocess kan 

upplevas svårare än att överlåta det helt till den enskilda mamman.  
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Det ter sig i studien att sjuksköterskans utmaning i rådgivningen till stor del 

handlar om att tolka rätt signaler. Om sjuksköterskan inte uppmärksammar 

mammans signaler, det vill säga det som sägs och det som uttrycks genom 

kroppsspråket och agerar därefter så stärks inte mammarollen och tryggheten 

i att vara förälder kan minska för att råden inte stämmer överens med det som 

mamman egentligen vill. Något som kan fångas upp i mötet är mammans 

upplevelse av stress som kan ha många orsaker. Enligt Lagerberg, 

Magnusson och Sundelin (2018) finns det en särskild stress kopplad till 

föräldraskapet vilket handlar om kombinationen av föräldraskap, 

hushållsarbete och förvärvsarbete. Det finns flera faktorer som ökar 

föräldrastressen. Bland annat om mamman är ensamstående, skötseln av 

barnet upplevs komplicerad eller om det sociala stödet är litet. Studiens 

resultat ger en bild av att stress kan bidra till att mammor slutar amma. Här 

försökte sjuksköterskorna hjälpa mammorna bland annat genom tips om hur 

de kunde minska stressen. Stressen kunde röra sig om syskon, sömnbrist och 

hushållsarbete som inte hanns med. Föräldraledighetslagen (SFS, 1995:584) 

ger föräldrar rätt att vara hemma med sitt barn i totalt 18 månader. Det ger 

förutsättningar till att ha gott om tid, men ändå upplever föräldrar en stress 

som kan vara kopplad till att de inte hinner med så mycket som de skulle 

vilja eller är vana vid sedan innan.  

Utöver stress framkom det i resultatet att faktorer som motivation, önskan 

om självständighet och jämlikhet påverkade mammornas beslut om att sluta 

amma vilket kan jämföras med Socialstyrelsens (2014a) bild att mammornas 

attityd kring amning och modersmjölksersättning är den enskilt största 

faktorn till hur lång amningstiden blir. Balkam, Cadwell och Fein (2011) 

menar att amningsproblem kan leda till tidigt avslutad amning och även att 

mammors kunskap om amningens fördelar och vilket stöd de får i amningen 

har betydelse. Det är intressant att orsakerna kan vara så många till ett beslut 

om att sluta amma. Antingen frivilligt som vid önskan om större frihet eller 
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ofrivilligt utifrån exempelvis stora problem med sår. Här kan personcentrerad 

vård vara ett verktyg för att lyfta fram den enskilda mammans tankar kring 

amningen så att sjuksköterskan sedan kan ta avstamp därifrån i sitt arbete. 

Som en sjuksköterska nämnde i studien att mammans delaktighet i beslut 

underlättar den mentala bearbetningen efteråt. 

Om sjuksköterskan arbetar utefter ovanstående ramar i personcentrerad vård 

finns goda förutsättningar för förväntade resultat i form av delaktighet och 

välbefinnande (McCormack & McCance, 2010) för mamman och familjen. 

9 Slutsats 

Sjuksköterskorna känner sig oftast trygga i uppgiften att hjälpa kvinnor med 

amningsproblem. Erfarenhet och kunskap ger trygghet i arbetet. De upplever 

till stor del att det inte saknas tid till att ge amningsstöd. Däremot saknas 

nationella eller regionala arbetsstöd i skriftlig form om amningsproblem. 

Samarbete mellan verksamheter och utbildning är betydelsefullt. I mötet är 

det viktigt med lyhördhet för att kunna uppmärksamma önskningar, mående 

och utifrån det ge ett individanpassat stöd och stötta i beslut.   

10 Kliniska implikationer 

Det är en klinisk implikation för studien att sjuksköterskorna skulle ha nytta 

av ett arbetsstöd i sitt arbete med amningsproblem för att få bättre 

förutsättningar att sätta in rätt åtgärder vid amningsproblem.  

Ökat samarbete mellan de olika verksamheterna kring den nyblivna mamman 

skulle kunna leda till förbättrat stöd och förhindra att någon mamma lämnas 

ensam till att hantera sina amningsproblem. 

Interna utbildningar kring amning kan erbjudas oftare och ha ett större fokus 

på amningsproblem.  
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11 Förslag till vidare forskning 

Det finns begränsad mängd forskning kring hur sjuksköterskan på bästa sätt 

kan hjälpa till vid amningsproblem. Det tycks finnas en diskrepans mellan 

sjuksköterskans avsikt med sina råd och sitt stöd och mammans upplevelse 

av kvaliteten på givet stöd. Det gör ämnet intressant att studera vidare.  

Studiens resultat tillför kunskap om: 

• Att det är viktigt med samarbete med andra verksamheter, för att 

utbyta information och kunskaper och för stöd i det egna arbetet kring 

amningsproblem. 

• Sjuksköterskors arbete med amningsproblem på BHV har mycket 

gemensamt med personcentrerad vård då det utgår från lyhördhet 

för mammans önskan och bygger på partnerskap och gemensamt 

beslutsfattande. 

• Sjuksköterskorna upplever det svårt i arbetet när mammorna är 

ambivalenta kring sin amning och när mammans önskan om amning 

hamnar i konflikt med barnets hälsa.  
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Studie om BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till kvinnor med 

amningssvårigheter 

Amning för med sig en rad hälsofördelar för både mor och barn och stärker de 

känslomässiga banden. Föreställningen kan finnas att amning löser sig av sig självt 

så fort barnet är fött. Som nybliven mamma kan amningen bli problemfylld av olika 

anledningar och riskerar därför att avslutas i förtid. BHV-sjuksköterskan med sin 

kompetens är viktig för att stödja kvinnor vid amningssvårigheter och till fortsatt 

amning om det är vad kvinnan önskar. BHV-sjuksköterskans kunskaper, attityder 

och erfarenhet kring amning har stor betydelse för vilket stöd som ges. Studien är 

viktig då den ämnar lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter kring att ge 

amningsstöd. Eventuellt kan förbättringsområden komma att belysas utifrån 

sjuksköterskornas enskilda berättelser vilket skulle kunna komma till användning i 

BHV-verksamheten.  

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

distriktssköterska vid Linnéuniversitet i Kalmar. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer under våren och hösten 2019. Varje intervju beräknas ta ca 60 

minuter och dessa kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Vi skulle vilja 

tillfråga och intervjua fyra distriktssköterskor och/eller barnsjuksköterskor på BHV 

inom ditt verksamhetsområde. Inklusionskriterier är att de ska ha arbetat inom BHV 

i minst ett år och regelbundet i sitt arbete gett amningsstöd.  
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. 

Resultatet kommer att presenteras skriftligt och muntligt till andra studerande i form 

av ett examensarbete. Inspelningarna och den transkriberade texten kommer att 

destrueras när examensarbetet är godkänt. 

Ansvariga för studien är Josefine Aurell och Jennie Enlund.  

Vänligen meddela oss via mail senast den 17 maj 2019 om du samtycker eller inte 

samtycker till att intervjuer genomförs bland BHV-sjuksköterskor i din verksamhet. 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Tack på förhand! 

 

Josefine Aurell                                                       Jennie Enlund 
jl22ir@student.lnu.se                       je223gy@student.lnu.se 

mailto:je223gy@student.lnu.se
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Informationsbrev till BHV-sjuksköterskor 

      

Studie om BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till kvinnor med 

amningssvårigheter 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie för att vidga förståelsen för BHV-

sjuksköterskans erfarenheter av att ge stöd till kvinnor med amningssvårigheter.  

Amning för med sig en rad hälsofördelar för både mor och barn och stärker de 

känslomässiga banden. Föreställningen kan finnas att amning löser sig av sig självt 

så fort barnet är fött. Som nybliven mamma kan amningen bli problemfylld av olika 

anledningar och riskerar därför att avslutas i förtid. BHV-sjuksköterskan med sin 

kompetens är viktig för att stödja kvinnor vid amningssvårigheter och till fortsatt 

amning om det är vad kvinnan önskar. BHV-sjuksköterskans kunskaper, attityder 

och erfarenhet kring amning har stor betydelse för vilket stöd som ges. Studien är 

viktig då den ämnar lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter kring att ge 

amningsstöd. Eventuellt kan förbättringsområden komma att belysas utifrån 

sjuksköterskornas enskilda berättelser vilket skulle kunna komma till användning i 

BHV-verksamheten.  

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

distriktssköterska vid Linnéuniversitet i Kalmar. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer under våren till höst 2019. Intervjun kommer att beröra din 

erfarenhet av att möta kvinnor med amningsrelaterade problem. Intervjun beräknas 

ta ca 30 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats 

som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas.  

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och 

redovisningen av resultatet kommer ske så ingen enskild individ kan identifieras. 

Resultatet kommer att presenteras skriftligt och muntligt till andra studerande i form 

av ett examensarbete. Inspelningarna och den transkriberade texten kommer att 

destrueras när examensarbetet är godkänt. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet.  
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  
Besked om du önskar delta i studien eller inte lämnas till någon av oss via e-post. 

Ansvariga för studien är Josefine Aurell och Jennie Enlund. Handledare är 

universitetslektor Carina Persson. Har du frågor om studien är du välkommen att 

höra av dig till någon av oss. 



 

 

 

Tack på förhand! 

 

Josefine Aurell                                                       Jennie Enlund 
jl22ir@student.lnu.se                      je223gy@student.lnu.se 
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Frågeformulär för insamling av bakgrundsfakta 
 

● Vilken specialistutbildning har du? 

 

………………………………………………………… 

● Hur många år har du arbetat inom Barnhälsovården? 

 

…………………………………………………………. 

 

● Har du utöver specialistsjuksköterskeutbildningen läst någon ytterligare 

kurs eller utbildning i amning? 

 

…………………………………………………………… 

● Upplever du att du har tillräckligt med tid avsatt för att hinna hjälpa kvinnor 

med amningsproblem? 

 

…………………………………………………………… 

● Håller du dig uppdaterad kring ny forskning om amning? 

 

…………………………………………………………… 

● Har du arbetat med att ge amningsstöd på andra ställen än BHV? 
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Intervjuguide 

 

1. Vad upplever du är de vanligaste orsakerna till att kvinnor slutar amma? 

2. Hur upplever du ditt arbete med kvinnor som har svårigheter att amma? 

3. Finns det något tillfälle då du upplevt att dt inte är lämpligt att ge amningsstöd? 

4. Kan du berätta om ett positivt möte där amningsproblemet löst sig. 

5. Kan du berätta om ett möte där amningsproblem inte löst sig. 

6. De kvinnor som väljer att amma eller inte amma är de pålästa/fått info om vad 

valen innebär? 

7. Hur kan du hjälpa mammor med stressen vid amningssvårigheter? Påverkas de av 

yttre faktorer? 

8. Hur ser det ut i länet med amningshjälp (mottagning, hjälpammor)? 

9. Hur är samarbetet mellan olika verksamheter? BVC, MVC, BB? 

10. Hur kan verksamheten förbättras/utvecklas när det gäller amning? 

11. Övrigt. Något du vill tillägga? 
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Underkategorier och kategorier 

Underkategori 

 

Kategori  

Samarbete med andra 

verksamheter 

Stöd i arbetet 

Behov av ökat samarbete  

Behov av specialiserad 

amningsmottagning 

 

Mer utbildning  

Skriftligt arbetsstöd  

Lära av varandra  

  

Uppmärksamma mående och 

individuella behov 

Ge stöd  

Empowerment  

Involvera familjen som ett stöd  

Emotionellt stöd  

  

  

Ett icke dömande 

förhållningssätt 

Möta individen 

Lyhördhet  

Utmaningar i mötet  

Ta del av mammans upplevelse  

  

Informationsgivning Främja amning 

Praktisk rådgivning  

Amningsstödjande strategier  

Minskad amning  

Amningsproblem  
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Analystabell 

Meningsenheter Kod Underkategori Kategori 

Och också det där att man 
faktiskt ser till att man får tid 

att äta och sova. För det där 
hänger ihop också att man kan 
känna stress och det funkar 

inte men att man tänker att jag 
nu ska jag försöka göra så jag 

mår bra och det är att äta, sova 
och dricka och vila och sen 
sånt som man tycker är roligt 

då i livet (7) 

Uppmuntra ta hand om 

sina basala behov 

Uppmärksamma 

mående och 

individuella behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att göra saker som man mår 

bra av, ta en promenad, träffa 
några vänner…ja, men nåt så 
där som man tycker om att 

göra för det ser man ju är 
jättejätteviktigt (7) 

Uppmuntra göra saker 

mamman mår bra av  

Just det och där det verkligen 
är viktigt för mamman att få 
sin sömn. För oftast vid 

psykisk ohälsa tycket jag, att 
då är det så viktigt att oftast 

hänger det ihop med att de inte 
får sömnen och så blir det 
mycket värre med ohälsan (5) 

Viktigt med sömn vid 

psykisk ohälsa  

när de säger att det inte ska 
amma kan det vara så att de tar 

mediciner så att det inte 
funkar, i de lägena får man 
veta det (4) 

Medicinska orsaker till 

att inte amma 

Vid psykisk ohälsa ja. Då har 
jag känt att det nästan…nästan 

kommit så långt att jag kan 
nästan avråda eller stötta dem. 
Mer aktivt…alltså vi avråder 

dem inte, men vi kan stötta 
mer aktivt att det känns helt ok 

att man börjar ge ersättning (5)  

Vid psykisk ohälsa 

ibland behov av att stötta 

mer aktivt till att börja 

med ersättning 

"Jag brukar fråga mamman, 
hur mår du? (2) 

Uppmärksamma mående 

Aaaa...mammor som kanske 
mår psykiskt dåligt där 

amningen bara stökar till det 
ytterligare för dom, där vi ser 

att mamman kanske går in i en 
depression eller…aaa det 
fungerar/orkar inte kanske. Där 

det är risk att det involverar 
liksom hela familjen där det 

blir ett större problem än att 
barnet inte …att hon inte kan 
amma (1) 

Se till mammans 

mående 



 

 

 

Ja det har det varit, när 
mammor har mått psykiskt 

dåligt eller fysiskt. Fysiskt 
dåligt kan ha varit stora 
problem med astma eller 

pollen till exempel och de 
måsta ta sin astmamedicin och 

har försökt att liksom avvara 
den. Men när man ser hur pass 
dåligt mamman mår så har jag 

sagt nu är din hälsa viktigare 
(2) 

Mammans hälsa är 

viktigare än amning  

Uppmärksamma 

mående och 

individuella behov 

Ge stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…i ditt läge, just den här 
gången med det här barnet så 
kanske det inte går med 

amningen och faktiskt får 
lägga ner den. För allting 

handlar ju inte om amning 
heller med sitt barn, utan det 
handlar om att man själv ska 

må bra och att barnet också 
behöver få gå upp i vikt och 

må bra (7) 

Ge råd att lägga ner 

amningen för att 

mamma och barn ska må 

bättre  

…det är inte jag som 
bestämmer utan det är ju du. 

Man kan liksom nästan se hur 
axlarna sjunker ner så va. Och 

så börjar de och de blir en helt 
annan person. Alltså alla kan 
inte amma, alla vill inte (6) 

Stärka mamman i att det 

är hennes beslut 

Empowerment 

Och när mamman börjar 
fundera på det så brukar jag 

säga att det är du ensam som 
ska bestämma det här, låt inte 
övertalas av föräldrar, 

svärmödrar eller goda vänner 
utan se till att besluta det själv 

så vet du att du har ett bra 
beslut när du tänker tillbaka på 
varför du slutade amma (2) 

Det är kvinnans beslut 

Alltså för de måste oftast landa 
tycker jag i vad de själva…ja, 

hur viktigt det är för dem och 
ingen kan riktigt…för att jag 
tror de får svårare att bearbeta 

efteråt om de inte riktigt själva 
har fått känna sig delaktiga i 

hur det sen blir (5)  

Delaktighet i beslut 

underlättar bearbetning 

efteråt  

Där pappan gjorde ett 
fantastiskt jobb så att jag fick 

inte hjälpa till, men pappan 
fick hjälpa till och lägga till. Så 

det var helt otroligt. För där 
höll vi på då och jobba när jag 
försökte då bara skrek hon. 

Och så pappan han var så 
duktig, han lirkade, han höll på 

och de fick, det blev jättebra 
amning… då kunde man ju 
stötta honom i att han gjorde 

rätt och sen så det funkade 
jättebra (5) 

Stötta partner i att hjälpa 

kvinnan 

Involvera familjen 

som ett stöd 

 

 

 

 



 

 

 

Att man får nån som hjälper, 
att det faktiskt får lov att ta tid, 

men också att man ser till att 
må bra själv (7)  

Uppmuntra mamman till 

att ta hjälp hemma  

Involvera familjen 

som ett stöd 

 

 

Ge stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker ju att det är viktigt 
att jag säger att det viktigaste 

är att man finns där som 
mamma för barnet. Sen 
uppfödningen är viktig men 

kanske inte det viktigaste hur 
eller vad dom får utan att 

mamma och pappa finns i 
närheten och närvarande och 
orkar. Genom att poängterar 

det hela tiden så blir inte 
amningen så stressrelaterad 

tänker jag. Samtidigt så 
försöker jag ju att hitta de 
faktorerna som ska kunna göra 

att mamma stärker sin amning. 
Om det är att delamma eller 

helamma det vet vi ju inte 
förrän efteråt, men en liten 
avslappnad inställning från 

mig tänker jag kan hjälpa till 
att minska stressen (2) 

Minska föräldrarnas 

stress genom att 

poängtera att närvaro 

och ork är viktigast 

Emotionellt stöd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket är ju det att man får 
försöka lugna mamman i att 
hennes mjölk räcker, för vissa 

bebisar går upp jättebra i vikt 
men ändå så ger de ersättning 

ibland någon gång dag (8) 

Ge lugnande besked  

…försöka tala om att de gör ett 
bra jobb och försöka tala om 

att det blir bättre och att med 
tiden som barnet växer försöka 

förklara det blir lättare. Det 
kommer inte vara så här hela 
tiden (5)  

Ge bekräftelse på att bra 

jobb och ingjuta hopp 

om att det kommer bli 

bättre  

Det tar jättejättemycket tid, 
man hinner inte så mycket 

annat. Att man pratar lite kring 
det, men också att det där 
superintensiva i början 

kommer ju att bli lättare och 
lättare ju större barnet blir, 

men att det kanske tar 2 
månader innan amningen är 
helt etablerad. Det får vara lite 

turbulent då (7)  

Bekräfta det normala i 

att det tar tid att etablera 

amning och ingjuta hopp 

om att det blir bättre  

Så det, ibland behöver man 

bara bekräftelse på att nu har 
du gjort allt du kan (7) 

Ge bekräftelse på att 

mamman gjort allt hon 

kan  



 

 

 

…att man har lugnat dom att 
det kan ta tid innan amningen 

fungerar bra. Ähum…att man 
ska försöka vara 
avslappnad…alltså situationen 

runt omkring amningen ehh 
/…/ Så, så, lite bra 

information, en lugn 
miljö…och och att man inte får 
panik, att man inte blir stressad 

ehh…det är inte prefekt från 
början det kan ta tid…det 

brukar vara positiva saker (1) 

Ge lugnande information 

och uppmuntra till att 

slappna av  

Emotionellt stöd Ge stöd 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av information om studien BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att 

ge stöd till kvinnor med amningssvårigheter och fått tillfälle att ställa frågor, fått 

dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

__________________________________ 
Underskrift av intervjuare 
 
 
 

_________________________________ 
Namnförtydligande, ort och datum 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Underskrift av intervjuperson 
 
 
 

_________________________________ 
Namnförtydligande, ort och datum 

 

 

 


