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Sammanfattning 
Amningsfrekvensen har i Sverige successivt minskat för varje år och statistik visar 
kortare amningstid idag än för tio år sedan. Bröstmjölk är den ideala födan för barnet 
under de första sex månaderna. Den skyddar barnet mot ohälsa samt ökar 
överlevnaden. En betydelsefull del av arbetet för BVC-sjuksköterskorna är stödja och 
främja amning samt uppmuntra till upprätthållande av amning. Syftet med studien var 
att undersöka BVC-sjuksköterskors erfarenhet av amningsrådgivning. En kvalitativ 
forskningsmetod med deskriptiv design och induktiv ansats har använts. 
Specialistsjuksköterskor som arbetade på BVC intervjuades för besvarande av 
studiens syfte. Intervjumaterialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. I 
resultatet framkom tre kategorier: Amningsrådgivningen baseras på riktlinjer, Behov 
av individanpassat stöd och Svårt och tidskrävande med amningsrådgivning. I studien 
framkom det att samtliga BVC-sjuksköterskor använde riktlinjer i 
amningsrådgivningen samt kompletterade dessa med annan kunskap och litteratur. 
BVC-sjuksköterskorna gjorde en individuell anpassning av amningsrådgivningen för 
att tillgodose mödrarnas personliga önskemål. BVC-sjuksköterskorna beskrev 
amningsrådgivningen som svår och tidskrävande. Resultatet av denna studie bidrar till 
insikt i vikten av kontinuerligt uppdaterade och förbättrade amningsriktlinjer samt ger 
en förståelse för BVC-sjuksköterskornas svårigheter med amningsrådgivningen. 
Studien kan också bidra till en ökad medvetenhet hos BVC-sjuksköterskorna av 
mödrarnas behov av individanpassad amningsrådgivning.  
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Abstract 
The breastfeeding rate has gradually declined in Sweden every year and statistics 
show shorter breastfeeding today than ten years ago. Breast milk is the ideal food for 
the baby during the first six months. It protects the baby against illness and increase 
survival. A significant part of the work for the nurses at child health service is to 
support and promote breastfeeding and encourage the maintenance of lactation. The 
aim of the study was to investigate the child health service nurses' experience of 
breastfeeding counseling. Qualitative research with descriptive design and inductive 
approach has been used. Specialist nurses working in child health service were 
interviewed for answering the study's purpose. The interview data were processed 
using qualitative content analysis. The results revealed three categories: Breastfeeding 
counseling based on guidelines, Need for personalized support and Difficult and time 
consuming with breastfeeding counseling. The study revealed that all child health 
service nurses used guidelines in breastfeeding counseling and supplemented these 
with other knowledge and literature. Nurses at child health service made an individual 
adjustment of breastfeeding counseling to meet the mothers' personal preferences. 
The child health service nurses described the breastfeeding counseling as difficult and 
time-consuming. The results of this study contributes to the understanding of the 
importance of continuously updated and improved breastfeeding guidelines, and 
provides an understanding of the child health service nurses' difficulties with 
breastfeeding counseling. The study may also contribute to an increased awareness 
for the child health service nurses, of the mothers' need for individualized 
breastfeeding counseling. 
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Inledning 
På 1930-talet började de flesta förlossningar äga rum på sjukhus (Socialstyrelsen, 
2008). Detta resulterade i en minskad amningsfrekvens bland annat på grund av 
bristande amningsrutiner på svenska barnbördshus (BB). Bristande rutiner resulterade 
i otillräckligt stöd till ammande mödrar vilket i sin tur gav lågt amningsintresse samt 
bristfälliga amningskunskaper. En annan orsak till den sjunkande amningsfrekvensen 
var introduktion av marknadsföring från företag som tillverkade barnmat och 
nappflaskor. Amningsfrekvensen fortsatte minska de kommande årtiondena. På 1970-
talet ökade dock frekvensen kraftigt på grund av en stor attitydförändring i samhället 
och amningens fördelar började poängteras (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2014a) har 
amningsfrekvensen i Sverige successivt minskat för varje år och statistik visar kortare 
amningstid hos mödrar idag än för tio år sedan. Den nedåtgående amningsstatistiken 
kan delvis förklaras med den definitionsändring som gjordes av helamning år 2004. 
Den nya definitionen överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) 
definition av helamning och innebär att ingen annan näring ges till barnet förutom 
bröstmjölk. De barn som introducerats smakportioner räknas inte längre till 
helammande barn, vilket de tidigare gjorde (ibid.).  

Ur ett globalt perspektiv helammas mindre än 40 % av spädbarnen (WHO, 2014). 
Enligt Socialstyrelsen (2014a) ammades i Sverige cirka 96 % den första 
levnadsveckan bland barn födda år 2012. Därefter sågs en minskning av amningen 
och vid sex månaders ålder ammades cirka 63 %. Det förekommer stora regionala 
skillnader när det gäller amningsfrekvensen. De län där det var flest helammande 
mödrar då barnet var sex månader, var Stockholm och Uppsala län. Lägst andel 
helammande mödrar vid sex månader var det i Västmanland, Västra Götaland och 
Jönköping. Även Halland hade en låg andel helammande mödrar då barnet var sex 
månader och Halland var det län som hade lägst helamningsfrekvens då barnet var 
mellan nio och tolv månader (ibid.).  

Enligt Graffy och Taylor (2005) känner sig mödrarna oförberedda på hur amningen 
fungerar i verkligheten. Mödrarna har önskemål om mer information redan innan 
barnet föds om vad de kan förvänta sig av amningen, hur mycket tid det tar och hur de 
ska hantera eventuella amningsproblem (ibid.). Enligt Olanders (2013) kan det ta flera 
veckor innan amningen är välfungerande och mödrarna känner sig säkra i 
modersrollen (ibid.). För uppbyggnad av mödrarnas självförtroende och tillit till sin 
egen kroppsförmåga är det av vikt med information om amning redan på 
mödravårdcentralen. Det är betydelsefullt att de problem som kan uppkomma vid 
amning belyses (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). 
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Bakgrund 
Enligt Olanders (2013) stimuleras amningen av hormonerna prolaktin och oxytocin i 
moderns kropp. Prolaktinet stimulerar mjölksekretionen och oxytocinet stimulerar 
utdrivningsreflexen av bröstmjölken. För en god amning måste utdrivningsreflexen 
hos modern vara välfungerande. Denna reflex påverkas negativt av exempelvis 
trötthet, oro och smärta. På tredje dagen efter förlossningen kommer vanligtvis 
mjölksekretionen igång ordentligt. De första dagarna kallas bröstmjölken för 
kolostrum och denna mjölk har höga halter av infektionshämmande proteiner, 
mineraler, hormoner samt tillväxtfaktorer (ibid.).  

Livsmedelsverket (2014) beskriver bröstmjölken som den bästa näringen för barn 
under sex månader och det är den enda näringen som ett barn behöver för utveckling 
och tillväxt, bortsett från D-vitamin. Livsmedelsverkets rekommendationer 
uppmuntrar till helamning av barnet de första sex månaderna och därefter bör kosten 
kompletteras med smakportioner för ett tillfredsställande näringsintag hos barnet 
(ibid.). Även WHO (2014) uppger bröstmjölk som den ideala födan under de första 
sex månaderna. Den skyddar barnet mot ohälsa samt ökar överlevnaden. 
Livsmedelsverket (2014) och Ahluwalia, Morrow och Hsia (2005) beskriver 
ammande barn som friskare än de barn som inte ammas och betonar hur bröstmjölken 
skyddar mot otiter, gastroenteriter samt övre luftvägsinfektioner.  Enligt Kylberg et al. 
(2009) har bröstmjölken visats hämma tillväxten av vissa ogynnsamma bakterier i 
tarmslemhinnan. Bröstmjölken är allergenfattig, vilket innebär en senare debut av 
allergiska besvär hos barn med hereditet för allergiutveckling (ibid.). Risken för 
plötslig spädbarnsdöd är enligt Socialstyrelsen (2013) lägre eftersom amningen 
skyddar barnen mot virusinfektioner.  De barn som ammas vaknar även lättare vid 
andningsuppehåll eftersom de inte hamnar i samma djupsömn som barn som inte 
ammas (ibid.). Enligt Livsmedelsverket (2014) löper de som ammats lägre risk i 
vuxen ålder att drabbas av hypertoni, typ II diabetes samt övervikt (ibid.). Amningen 
sägs gynna anknytningen mellan mor och barn, dock kan en god anknytning även 
uppnås med flaskmatning (Olanders, 2013). 

Barnhälsovården grundades år 1937 efter ett riksdagsbeslut med målsättning om en 
allmän, avgiftsfri och frivillig hälsovård på barnavårdscentraler (BVC) 
(Socialstyrelsen, 2014b). BVC erbjuder förebyggande hälsovård och vaccinationer för 
det nyfödda barnet upp till skolåldern. Första kontakten med BVC sker ofta i hemmet 
under ett hembesök, därefter kommer föräldrarna med barnet till BVC för hälso- och 
tillväxtkontroller samt för hjälp och stöd i föräldraskapet. Målet med barnhälsovården 
är en optimal psykisk, fysisk och social hälsa hos barnet. Viktiga uppgifter för 
barnhälsovården är erbjudande av hälsofrämjande och stödjande föräldrasamtal både 
enskilt och i grupp. Dessa uppgifter kräver ett arbete utifrån en hälsopedagogisk 
helhetssyn, hög barnkompetens hos sjuksköterskan samt en specialistutbildning 
antingen som distriktssköterska eller barnsjuksköterska. En betydelsefull del av 
arbetet för BVC-sjuksköterskor är stöttning av amningen samt uppmuntran till 
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upprätthållande av amningen. För etablering av god kontakt med mödrarna bör BVC-
sjuksköterskorna respektera mödrarnas egna tankar och beslut (ibid.). BVC-
sjuksköterskorna kan använda sig av egna erfarenheter vid amningsrådgivning, vilket 
kan vara värdefullt, men bör då vara medvetna om sina egna värderingar. Lyhördhet 
för mödrarnas situation underlättar en avspänd amningsrådgivning. Mödrarna bör få 
information, praktiskt stöd och hjälp från början med amningen eftersom goda 
kunskaper kan förebygga amningsproblem (Kylberg et al., 2009). WHO (2014) 
betonar att adekvat stöttning och amningsrådgivning är grundläggande för 
upprätthållande av optimal amning. Feldman-Winter (2013) belyser att fokus inte 
längre ligger på påverkan av mödrarnas amningsbeslut, utan istället på hur hälso- och 
sjukvårdspersonal på exempelvis BB och BVC kan stötta mödrarna till helamning. 
Enligt Kylberg et al. (2009) är det viktigt med ett gott samarbete mellan mödravård, 
BB och BVC för en enhetlig amningsrådgivning. BVC-sjuksköterskorna bör få en 
utförlig anamnes om hur amningen fungerat på BB och inhämta information om vilka 
kunskaper mödrarna har sedan tidigare. Tillfälle bör skapas för att göra en 
amningsobservation. Gemensam och regelbunden utbildning för hälso- och 
sjukvårdspersonal om amningsrådgivning bör arrangeras så föräldrarna erhåller en 
samstämmig information om amning (ibid.).   

Det finns regionala amningsriktlinjer och ett exempel på detta är Region Hallands 
amningsriktlinjer (Region Halland, 2014). Enligt dessa bör hälso- och 
sjukvårdspersonal vara medveten om sina egna värderingar, bekräfta, lyssna in samt 
vara tillåtande (ibid.). Som ett komplement till hälso- och sjukvårdens 
amningsrådgivning finns Amningshjälpen. Amningshjälpen (2014) är en ideell 
förening som erbjuder amningsrådgivning och stöttning till ammande mödrar. Utöver 
detta finns en internationell deklaration om amning som är utformad av WHO och 
Unicef (WHO, 1998). Deklarationen beskriver tio steg till optimal amning som 
personal inom hälso- och sjukvård bör tillämpa i arbetet. Enligt stegen bör det finnas 
en amningsstrategi som hälso- och sjukvårdspersonal kan utgå ifrån och berörd 
personal bör inneha goda amningskunskaper. Deklarationen inriktar sig på åtgärder 
för att främja amning (ibid.). 

Många mödrar förväntar sig en problemfri amning. Mödrar upplever attityder från 
samhället om hur naturligt det är med amning och att alla bör kunna amma, vilket 
stressar många mödrar (Williamson, Leeming, Lyttle & Johnson, 2012). Vissa mödrar 
anser sig få otillräcklig hjälp och olika råd om amning, vilket belyser vikten av tydliga 
riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal (Chinelo et al, 2009). Mödrarna förväntar 
sig goda amningskunskaper hos hälso- och sjukvårdspersonalen. En större andel av de 
mödrar som fått en praktisk demonstration av amning fortsätter amma jämfört med de 
mödrar som inte blivit visade (ibid.). 

De flesta amningsproblem uppstår under barnets första veckor. Det vanligaste 
problemet är oftast fel amningsposition hos barnet. För en fungerande amning bör 
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hälso- och sjukvårdspersonal lära ut rätt amningsteknik (Kylberg et al., 2009). 
Williamson, Leeming, Lyttle och Johnson (2012) beskriver olika anledningar till 
varför mödrar slutar amma och nämner orsaker som såriga bröstvårtor, svårigheter 
med amningen samt kulturella orsaker. Hälso- och sjukvårdspersonal bör ha en 
förståelse för mödrar som har amningsproblem så att de inte upplever det som ett 
personligt nederlag om de slutar amma. Det finns även mödrar som upplever det 
genant med amning i offentliga miljöer (ibid.).  

Enligt Chinelo et al. (2009) påverkas amningen av om mödrarna är ensamstående, har 
fler barn, mödrarnas inkomst, kulturell bakgrund och vad amningen har för tradition i 
just den kultur modern tillhör. Livsmedelsverket (2011) belyser att de mödrar som 
inte kan eller vill amma ej bör skuldbeläggas, utan istället informeras om alternativ 
nutrition så som modersmjölksersättning (ibid.). Ett fåtal mödrar kan av fysiologiska 
skäl inte bilda tillräckligt med bröstmjölk (Olanders, 2013). Stöd och råd är då extra 
viktigt till dessa mödrar (ibid.). Enligt Ahluwalia et al. (2005) och Almquist-Tangen 
et al. (2013) ammar mödrar som får professionell stöttning längre än de som inte får 
stöttning. Mödrar från sämre socioekonomiska förhållande har lägre 
amningsfrekvens, bland annat på grund av sämre amningskunskaper. Vikten av 
riktade åtgärder till områden med sämre socioekonomiska förhållande betonas därför 
extra för denna grupp så de ammar längre (ibid.).  

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 
Enligt Jahren- Kristoffersen (2009) har omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem 
utvecklat tre omvårdnadsteorier. Dessa benämns som teorin om egenvård, teorin om 
egenvårdsbrist samt teorin om omvårdnadssystemet. I teorin om egenvård belyser 
Orem hur en individ med sin initiativförmåga bör genomföra åtgärder för att gynna 
sig själv eller osjälvständiga familjemedlemmar, så som sitt barn. Syftet med dessa 
åtgärder är att främja hälsa, utveckling och välmående hos sig själv eller hos sitt barn. 
Om sjuksköterskan ska kunna hjälpa en individ måste en god relation ha skapats för 
att kunna tillgodose och identifiera individens egenvårdsbehov. Sjuksköterskan bör ta 
hänsyn till individens personlighet och livssituation i omvårdnaden. För en god 
omvårdnad bör sjuksköterskan använda sig av metoder som tillgodoser individens 
egenvårdsbehov, vilket exempelvis kan vara att undervisa, ge psykiskt och fysiskt 
stöd samt handleda. Orem beskriver undervisning som ett lärotillfälle där hänsyn bör 
tas till individens tidigare erfarenheter, livsstil och önskemål. Psykiskt och fysiskt 
stöd innebär att sjuksköterskan hjälper och uppmuntrar individen för motverkande av 
problem och komplikationer. Handleda en individ kan sjuksköterskan göra genom 
rådgivning, instruktion och rekommendation (ibid.).    

Vid amningsrådgivning är begreppet personcentrerad vård aktuellt (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2010). En personcentrerad vård innebär anpassning av 
vården utifrån individens egna önskemål. Hälso- och sjukvårdspersonal bör respektera 
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och inte moralisera kring individens önskningar. Personcentrerad vård ger individen 
goda förutsättningar för att göra evidensbaserade val (ibid.). Även begreppet 
självbestämmande är aktuellt vid amningsrådgivning. Små barn är inte kapabla till 
detta, vårdnadshavarens självbestämmande bör då respekteras. Självbestämmande har 
som syfte att ta hänsyn till individens önskemål och handlar om individens rätt att 
besluta om sin livssituation (SSF, 2014). Enligt SOSFS (2008:33) bör information 
som lämnas om amning vara individanpassad och inkludera amningens fördelar samt 
hur amningen upprätthålls. 

 

Kompetensbeskrivningar 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SSF, 2006) beskrivs vikten av 
sjuksköterskans helhetssyn och etiska förhållningssätt. Sjuksköterskan bör ha en 
värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn, samt visa respekt för 
individers integritet och individuella önskemål. Sjuksköterskan bör ha förmåga till 
god kommunikation med individer i grupp eller enskilt på ett lyhört och empatiskt 
sätt. Stöttning och vägledning för individens delaktighet är betydelsefullt. Det är 
grundläggande med att tillvarata individens egna erfarenheter och visa respekt och 
öppenhet. Sjuksköterskan har ett ansvar för utförandet av ett evidensbaserat 
omvårdnadsarbete samt att använda sig av riktlinjer inom omvårdnad (ibid.). I 
kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor (2008) nämns vikten av att 
uppmuntra till en god anknytning mellan mor och barn. Barnsjuksköterskan bör ha 
kännedom om anknytningsprocessen, ge amningsinformation samt visa respekt och 
empati. 

 

Problemformulering 
Bröstmjölk är den bästa näringen för det nyfödda barnet och den nedåtgående 
amningstrenden bör därför försöka motverkas. Amningsrådgivning till mödrar är 
grundläggande för etablering av en god amning samt för upprätthållande av den.  Det 
är därför betydelsefullt med kunnig hälso- och sjukvårdspersonal som är uppdaterad 
inom amningsområdet samt kan ge konsekvent information som är individanpassad. 
Det finns svårigheter med amningsrådgivning eftersom amning är ett känsloladdat 
och samhällsdiskuterat ämne. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka BVC-sjuksköterskors erfarenhet av 
amningsrådgivning.  
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Metod 
 

Design 
En kvalitativ forskningsmetod med deskriptiv design användes, som enligt Friberg 
(2006) ger en ökad förståelse för personers upplevelser och erfarenheter, i detta fall 
BVC-sjuksköterskors. En deskriptiv design användes eftersom denna metod enligt 
Polit och Tatano- Beck (2014) bäst beskriver en persons upplevelse och erfarenhet 
utifrån de data som samlats in genom undersökning, i detta fall intervjuer. Studien har 
en induktiv ansats.  
 
 

Urval 
Specialistsjuksköterskor som arbetade på BVC intervjuades för besvarande av 
studiens syfte. Sex specialistsjuksköterskor i Halland valdes ut för deltagande i 
studien. Efter godkännande från den lokala etikprövningen inom omvårdnad på 
Sektionen för Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad, skickades ett 
informationsbrev till barnhälsovårdsöverläkaren i Region Halland.  
Barnhälsovårdsöverläkarens godkännande inhämtades innan studien påbörjades. 
Därefter skickades informationsbrev till den samordnande sjuksköterskan inom 
barnhälsovården i Region Halland. Den samordnande sjuksköterskan ombads utse ett 
urval som motsvarade studiens inklusionskriterier och meddelade studenterna sex 
lämpliga BVC-sjuksköterskor som kunde delta i studien. Eftersom den samordnande 
sjuksköterskan i Region Halland ombads ge förslag på BVC-sjuksköterskor inom 
olika geografiska områden, gav hon förslag på BVC-sjuksköterskor som arbetade 
inom såväl storstad som landsbygd samt privat som offentlig sektor. Efter det 
skickades informationsbrev om studien till de aktuella BVC-sjuksköterskorna som 
sedan återkom till studenterna med svar om de ville delta i studien. Därefter bokades 
datum för intervjuerna.  

Specialistsjuksköterskor med minst två års arbetserfarenhet på BVC inkluderades. 
Någon hänsyn togs inte till vilken specialistutbildning BVC-sjuksköterskorna hade. 
Allmänsjuksköterskor exkluderades. Det fanns en målsättning för inkludering av 
såväl kvinnliga som manliga BVC-sjuksköterskor i varierande åldrar men detta var 
svåruppnåeligt eftersom det fanns få män i yrket. En annan målsättning var 
inkludering av BVC-sjuksköterskor som arbetade inom olika geografiska och 
socioekonomiska områden i Halland.  

 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes under hösten år 2014. Intervjuerna ägde rum på 
barnavårdscentralerna på BVC-sjuksköterskornas arbetstid. Intervjuerna genomfördes 
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i enskilt rum och de utfördes endast av en student vid varje intervjutillfälle. 
Studenterna utförde två intervjuer var. Intervjuerna pågick mellan 9-21 minuter, men 
det hade beräknats av studenterna att de skulle pågå mellan 30-40 minuter. För 
insamling av data hade två huvudfrågor utarbetats och dessa frågor följdes under 
intervjuerna. De förutbestämda frågorna som användes resulterade i samma 
frågeställningar till alla deltagare, vilket överensstämmer med Lundman och 
Hällgren- Graneheim (2008) beskrivning av strukturerade frågor. De strukturerade 
frågorna bestod av två huvudfrågor: Vad har du för upplevelse och erfarenhet av att 
arbeta enligt Hallands amningsriktlinje? Hur upplever du det är att ge amningsstöd 
och råd? Intervjuerna inleddes med dessa huvudfrågor och utöver ställdes öppna 
följdfrågor som uppstod under intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
inspelningsfunktion på mobiltelefon.   

 

Databearbetning 
Det inspelade intervjumaterialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys som 
enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) innebär ett fokus på tolkning och 
granskning av en text, som exempelvis nedskrivna intervjuer. Först transkriberades 
det inspelade materialet. Varje student genomförde enskilt transkriberingen av de 
intervjuer studenten genomfört. Samtliga transkriberingar lästes av alla tre studenter 
och sedan plockades meningsbärande enheter ut gemensamt. Meningsbärande enheter 
är exempel på meningar eller ord som är en meningsbärande del av texten (Lundman 
& Hällgren- Graneheim, 2008). För en mer lätthanterlig process av den stora 
textmängden kondenserades texten, vilket innebär en förkortning av texten men med 
bibehållen kärna. Därefter kodades texten för rubricering av innehållet i de 
kondenserade meningsenheterna enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2008). 
Slutligen genomfördes en kategorisering av koderna med likartat innehåll. Exempel 
på analysprocess ges i tabell 1.  

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Jag har ju lång 
erfarenhet och jag 
tycker att vi arbetar 
ungefär efter den 
riktlinjen, fast vi gör 
mycket mer kanske. 

Har lång erfarenhet, 
arbetar ungefär efter 
riktlinjen fast gör 
mycket mer. 

Tillämpar riktlinjen 
med komplettering av 
egna erfarenheter. 

Amningsrådgivningen 
baseras på riktlinjer. 

Sen får man ju ta 
riktlinjerna och försöka 
individanpassa det för 
varje mamma, det 
viktigaste är ju att göra 

Individanpassar 
riktlinjerna för varje 
mamma. Viktigaste att 
göra henne trygg och 
stödja.  

Individanpassar 
riktlinjerna för optimal 
amningsrådgivning.  

Behov av 
individanpassat stöd. 
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henne trygg och stödja 
henne där.  

Det är väldigt svårt för 
en amning ser inte ut 
som den andra, alltså 
det är väldigt olika. 
Samtidigt är det ju 
väldigt roligt. Det är 
svårt, det tar mycket 
tid. 

Det är väldigt svårt, en 
amning ser inte ut som 
den andra. Det tar 
mycket tid.  

Stora olikheter gör 
amningsrådgivningen 
svår och tidskrävande. 

Svårt och tidskrävande 
med 
amningsrådgivning. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Innan studien genomfördes inhämtades ett godkännande från den lokala 
etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle på 
Högskolan i Halmstad. Studien tilldelades dnr: 01 2014/500. Godkännande 
inhämtades även från barnhälsovårdsöverläkaren i Region Halland. Enligt Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) bör informanterna 
bland annat informeras om forskningens syfte, planen för forskningen samt vilka 
metoder som kommer användas. BVC-sjuksköterskorna gav skriftligt samtycke för 
deltagande i studien innan intervjuerna ägde rum. Enligt SFS (2003:460) och 
Vetenskapsrådet (2002) får forskning bara utföras om forskningspersonen har gett sitt 
samtycke och samtycket har dokumenterats. BVC-sjuksköterskorna informerades 
både skriftligt och muntligt innan intervjuerna ägde rum om att intervjuerna skulle 
spelas in, om sekretessen och om en konfidentiell hantering av materialet enligt 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). I den skriftliga informationen framkom 
deltagandet som frivilligt och när som helst kunde avbrytas av informanten enligt SFS 
(2003:460) och Vetenskapsrådet (2002). BVC-sjuksköterskorna informerades 
skriftligt om publikation av den färdiga uppsatsen i DIVA, vilken är Högskolan i 
Halmstads databas för uppsatser. 

Ljudupptagningen från intervjuerna överfördes omgående från mobiltelefonerna till 
privat lösenordsskyddad dator och flyttades sedan över till ett USB-minne. Materialet 
raderades sedan från datorn och mobiltelefonerna. Alla uppgifter avidentifierades 
enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) så den enskilda BVC-
sjuksköterskans identitet inte kunde avslöjas, vilket minimerade riskerna med 
deltagande i studien. Det avidentifierade, transkriberade och kodade materialet 
förvarades i en mapp på en privat lösenordsskyddad dator. Endast studenterna och 
handledaren hade tillgång till materialet. Enligt Arkivlagen (1990:782) ska det 
arkiverade materialet skyddas mot obehörig åtkomst samt förstörelse. USB-minne, 
kodlista och informerat samtycke förvarades i låst kassaskåp i en av studenternas 
bostad. Enligt Högskolan i Halmstads riktlinjer ska det insamlade datamaterialet, 
såväl ljudfiler som transkriberat material kasseras efter examensarbetet godkänts av 
examinator.  
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En risk med deltagande i studien skulle kunna vara känslor av skuld hos BVC-
sjuksköterskorna om de inte arbetade utifrån riktlinjer eller om de valde avstå 
deltagande i studien. En nytta med deltagande i studien skulle kunna vara en 
reflektion hos den enskilda BVC-sjuksköterskan gällande sitt arbete inom 
amningsområdet. Önskvärt är även om studien bidrar till ökad insikt hos BVC-
sjuksköterskorna om det ständiga behovet av personlig uppdatering inom 
kunskapsområdet. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i tre kategorier som beskriver BVC-sjuksköterskornas erfarenhet 
av amningsrådgivning. Dessa kategorier är: Amningsrådgivningen baseras på 
riktlinjer, Behov av individanpassat stöd och Svårt och tidskrävande med 
amningsrådgivning. Kategorierna beskrivs nedan och citat från BVC-
sjuksköterskorna presenteras. Intervjuerna benämns med siffrorna 1-6.  

 

Amningsrådgivningen baseras på riktlinjer  
Samtliga BVC-sjuksköterskor baserade amningsrådgivningen på riktlinjer. BVC-
sjuksköterskorna beskrev riktlinjerna som bra, att de underlättade arbetet samt att de 
hade goda erfarenheter av arbete utifrån riktlinjerna. Det framkom hur riktlinjerna 
fanns i bakhuvudet som stöd men de användes inte ordagrant.  

”Ja så till vida att jag inte sitter och läser dem rakt upp och ner, 
naturligtvis inte, utan jag har läst igenom dem och tar till mig guldkornen 
kan man väl säga och sen försöker man ju se, vem är det jag har framför 
mig?” (intervju 4)  

BVC-sjuksköterskorna upplevde det betydelsefullt med riktlinjer för likvärdig 
rådgivning till mödrarna. Vikten av samsynkade BVC-sjuksköterskor nämndes för 
likvärdig amningsrådgivning till mödrarna från olika instanser. För möjliggörande av 
detta föreslogs gemensamma amningsutbildningar och riktlinjer.  

”För som mamma är det väldigt viktigt att man får samma råd, det 
märker jag att många blir väldigt frustrerade och tycker det är jobbigt 
när en personal säger en sak, sen träffar de barnmorskan och hon säger 
en sak och barnsjuksköterskan en sak och BVC en sak.” (intervju 6)   

Flertalet av BVC-sjuksköterskorna nämnde att de kompletterade amningsriktlinjerna 
för den bästa rådgivningen till mödrarna. De kompletterade med annan information 
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och litteratur så som Livsmedelsverkets rekommendationer vid amning, 
WHO/Unicefs tio steg till amning samt Amningshjälpen.  

”På BVC tycker jag i alla fall att jag jobbar mycket utefter de här tio 
stegen, det är dem jag lutar mig emot, sen finns det Livsmedelsverkets 
också från 0-6 månader.” (intervju 6)    

I intervjuerna framkom det även hur de använde tidigare erfarenheter och kunskaper 
som komplement till riktlinjerna för att underlätta rådgivningen. BVC-
sjuksköterskorna uppgavs ta lärdom om amning genom praktiskt arbete.  

”Jag tycker att jag kan dela med mig av mina kunskaper, så att jag kan 
hjälpa mammorna och växa i sin situation, så att de kan få en fullgod 
amning och amma fullt om de vill det.” (intervju 5)  

 

Behov av individanpassat stöd 
Alla BVC-sjuksköterskor uttryckte att de använde sig av riktlinjerna, men gjorde en 
individuell anpassning av rådgivningen. Anledningar till en individuell anpassning 
ansågs vara hänsynstagande av mödrarnas personliga önskemål och beslut. 
Betydelsen av att fråga om mödrarnas tidigare erfarenheter betonades liksom att vara 
uppmärksam på deras ord och upplevelse av amning.  

”Men även om man har riktlinjer… Så måste man möta nyblivna mammor 
individuellt, vara lyhörd. Man får liksom skräddarsy informationen på 
något sätt, anpassa den.” (intervju 3)  

BVC-sjuksköterskorna framhävde individuell stöttning som bidragande till trygghet 
och självförtroende hos mödrarna i amningen.   

”Det man jobbar väldigt mycket med är att det gäller att stödja mamman, 
att hon ska känna sig säker och att hon ska veta vad hon gör. Stötta så 
hon känner sig trygg.” (intervju 6)   

I stöttningen togs inte bara hänsyn till mödrarnas välmående utan även till barnets 
välmående. Barnens olikheter belystes och stöttningen ansågs behöva individanpassas 
utifrån barnet.  

”Det är ju barnets bästa också så klart, men barnen mår ju inte bra om 
inte mamman mår bra.” (intervju 1)  
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Om det uppstod komplikationer eller problem med amningen försökte BVC-
sjuksköterskorna anpassa stöttningen. De betonade vikten av att uppmuntra och 
berömma mödrarna för deras insats, men även föreslå problemlösande åtgärder för att 
uppnå en förändring. 

”Det kan vara att man försöker berömma henne att det hon gör är 
jättebra, men att hon kanske ska prova att göra såhär istället.” (intervju 
6)   

Flertalet nämnde hur viktigt det var med undvikande av skuldbeläggning av de 
mödrar som hade valt avstå amning och respektera deras val. I samband med 
information om nutrition i föräldragrupper uttrycktes det hur BVC-sjuksköterskorna 
tänkte på vilken information de valde delge i gruppen, för att undvika 
skuldbeläggning av de som avstod amning. 

”När vi har till exempel gruppinformation och pratar mat är det ju 
superviktigt att inte skuldbelägga de mammor i gruppen som inte ammar, 
alltså kan, eller vill av någon anledning inte.” (intervju 3) 

Hänsyn togs inte bara till de mödrar som valde avstå amning utan även till de 
mödrarna med ursprung från en annan kultur. BVC-sjuksköterskorna nämnde hur 
mödrar från andra kulturer kunde ha en annan syn på amning. 

”Här kan det ju vara mycket att man kommer från många olika länder, 
alltså man har olika syn på amning som vi inte riktigt… Som vi inte alltid 
känner till och många får råd och synpunkter från släktingar och så.” 
(intervju 2)    

En BVC-sjuksköterska belyste vikten av inkludering av hela familjen i amningen och 
betydelsen av en delaktig fader i amningsrådgivningen. Hela familjen bör hjälpas åt 
för att främja amningen. 

”Det är ju inte bara mamma och barn, utan det är faktiskt pappan också. 
Det är ju många pappor som inte vill, eller inte vågar… nej det får 
mamman sköta.” (intervju 6)  

 

Svårt och tidskrävande med amningsrådgivning 
Ge amningsråd beskrevs som svårt och tidskrävande, men amningen ansågs av 
BVC-sjuksköterskorna som ett naturligt samtalsämne. Amningsfrågan är en stor 
del av BVC-sjuksköterskornas arbete och de upplevdes äga amningsfrågan. 
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”Det är väldigt svårt för en amning ser inte ut som den andra, alltså det 
är väldigt olika. Samtidigt är det ju väldigt roligt. Det är svårt, det tar 
mycket tid.” (intervju 6)  

I intervjuerna beskrevs ett stort behov av tillräckligt med tid för en optimal 
amningsrådgivning. Tiden möjliggjorde en närvaro och gav ett tillfälle för att 
lyssna på mödrarna. BVC-sjuksköterskorna uttryckte önskemål om mer tid för 
amningsrådgivning samt bättre och mer amningsvänliga lokaler på BVC. 

”Egentligen är det ju tänkt att vi är amningsexperter, men ibland kan det 
ju vara skönt att de får lite längre tid att sitta där i lugn och ro. Det är 
kanske lite svårare här. Vi har inget rum för amning.” (intervju 1) 

I intervjuerna framkom det att amning tar tid och mödrarna måste få veta hur 
tidskrävande amningen är. Mödrarna bör informeras om att det kan ta veckor innan en 
fullgod amning uppnås.  

”Och ofta försöker jag lugna ner mammorna, de är ofta väldigt stressade 
över de med amning. Och tror att det är någonting som ska funka på 
sådär en två, tre dagar. Jag försöker säga att det tar veckor innan man 
har en bra amning. Liksom lugna och försöka stödja så mycket som 
möjligt.” (intervju 6)  

Flera av BVC-sjuksköterskorna nämnde vikten av en tidig insats för att förebygga 
amningsproblem. I en tidig insats inkluderades avsättande av tid för att göra ett 
hembesök hos mödrarna och det nyfödda barnet. Hembesöket sågs som en god 
möjlighet för en amningsobservation, som i sin tur bidrog till god amningsteknik. I 
samband med detta nämndes även hur brister i det tidiga stödet kunde försvåra att 
amningen upprätthålls. 

”Sen kommer vi på hembesök, vi har ju tio dagar på oss men vi är ganska 
snabba på det här. Men vi upplever att det blir en bättre amning för dem 
då.” (intervju 5) 

BVC-sjuksköterskorna upplevde en stark vilja till främjande av amning men upplevde 
ibland svårigheter med amningsrådgivning. De nämnde att orsaken till 
amningsambivalens hos mödrarna bör synliggöras för en optimal amningsrådgivning. 
Lagom stöttning till mödrarna upplevdes som en svårighet. Pressades mödrarna för 
hårt kunde mödrarna ibland delge felaktig information om amningen till BVC-
sjuksköterskorna. Vikten av en god relation och lyhördhet nämndes för 
sanningsenliga svar från mödrarna.  
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”Men det kanske har framgått ibland att de säger att de ammar fast de 
inte gjort det. Att man fått felaktiga svar från början och sen får man 
sanningen när man lär känna dem.” (intervju 1)   

I intervjuerna framkom det en upplevelse hos BVC-sjuksköterskorna av en tendens 
till minskad amningsmotivation hos mödrarna. De trodde förklaringen till detta kunde 
vara samhällsförändringar och ett högre tempo i tillvaron. Det beskrevs svårigheter 
med att motivera mödrarna till amning, eftersom många av mödrarna hade problem 
med vardagspusslet.  

”Ibland kan det vara svårt att få dem helt motiverade, därför att jag 
tycker att idag när man blir förälder, så är det fortfarande att många vill, 
nu generaliserar jag, ha sin sömn, de vill ha sina gamla rutiner och så 
vidare. Och är det då andra eller tredje barnet så är det svårare att 
kanske då få dagen och vardagen att gå ihop.” (intervju 4) 

 
I en intervju framkom det hur dagens föräldrar försöker dela på alla uppgifter 
inklusive matningen av barnet, för att det ska vara så jämställt som möjligt och för att 
mödrarna skulle få egentid.  

”Upplever att i dagens samhälle ska man dela allt lika med sin partner, 
även amningen. Man pumpar ut så att partnern kan ge bröstmjölk på 
flaska, medan man till exempel är iväg på egentid och då blir det väldigt 
lätt att man tycker det blir jobbigt till slut och pumpa ut. Så går man över 
på ersättning istället.” (intervju 3) 
 

Fastän mödrarna hade fått barn hade de ett stort behov av att fortsätta leva efter gamla 
rutiner. Det beskrevs ett behov hos mödrarna av egentid. BVC-sjuksköterskorna 
upplevde hur detta stressade mödrarna, vilket i sin tur påverkade amningen negativt. 
Dessa samhällsförändringar krävde flexibilitet och det sågs som viktigt med 
information om hur tidskrävande amning är.     
 

”Att man blir så låst, jag kan inte göra det jag vill, jag behöver min 
egentid. Och då kan, är man inte beredd att offra den där lilla extra tiden 
det tar för att få igång den där etablerade välfungerande amningen.” 
(intervju 5) 

 
Andra svårigheter som framkom var stöttning och motivering av unga mödrar. 
Anledningen till detta upplevdes vara andra bekymmer hos unga mödrar så som en 
kroppsfixering och en rädsla för en förändring av brösten vid amning. En annan grupp 
som sågs som svårmotiverade till amning var de mödrar med lägre socioekonomisk 
status. Anledningen till detta skulle enligt BVC-sjuksköterskorna kunna vara en 
kunskapsbrist hos dessa mödrar.  
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”Här har vi vissa områden… Vad ska man säga, som har lite lägre 
socioekonomisk status, då kan man ju tänka sig att det kan vara en 
kunskapsbrist.” (intervju 5) 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
För en kritisk granskning av metoden i studien användes begreppen trovärdighet, 
överförbarhet, tillförlitlighet samt objektivitet (Polit & Tatano- Beck, 2014). Då 
intervjuer utfördes ledde detta till ett tydligt synliggörande av BVC-sjuksköterskors 
erfarenhet samt gav informationsrika citat som sedan kunde användas i resultatet. En 
enkät hade troligtvis inte gett samma utförliga svar och informationsmängd. Om en 
fokusgrupp hade valts istället kunde deltagarna i gruppen påverkats av varandras svar 
och det hade funnits en risk för svar som inte var individuella.  

Innan intervjuerna ägde rum gjordes ingen pilotintervju. En pilotintervju hade varit 
givande för prövning av studiens två huvudfrågor och möjliggjort eventuell justering 
innan de riktiga intervjuerna utfördes. Studenterna som utförde intervjuerna hade 
ingen erfarenhet sedan tidigare av att utföra intervjuer. På grund av tidsbrist gjordes 
ingen pilotintervju, hade en sådan utförts hade studenterna kunnat förbättra sin 
intervjuteknik. Detta kan ses som en svaghet med studien. 

Den samordnande sjuksköterskan inom barnhälsovården i Region Halland ombads 
utse de sex BVC-sjuksköterskor som var lämpliga deltagare i studien. Det gavs 
förslag på BVC-sjuksköterskor inom olika geografiska områden samt BVC-
sjuksköterskor som arbetade inom storstad eller landsbygd och privat eller offentlig 
sektor. Detta resulterade i bra spridning på individerna som deltog i studien. Innan 
studien påbörjades fick BVC-sjuksköterskorna ett informationsbrev om studien. 
Konsekvensen av detta skulle kunna ha varit en inläsning av ämnet i förväg av BVC-
sjuksköterskorna. Därmed kunde BVC-sjuksköterskorna svara det de trodde 
förväntades av dem, vilket kan påverka resultatets trovärdighet. Det är betydelsefullt 
med övervägande om resultatet av en kvalitativ studie är trovärdigt och de som 
intervjuas verkligen ger information om det fenomen som studeras (Polit & Tatano- 
Beck, 2014). Det fanns en målsättning med inklusion av både män och kvinnor i 
studien, men detta gick inte eftersom det inte fanns några manliga BVC-
sjuksköterskor tillgängliga. Detta resulterade i endast kvinnliga deltagare i studien. I 
studien togs ingen hänsyn till BVC-sjuksköterskornas ålder eller arbetade år, förutom 
inklusionskriteriet med minst två års arbetserfarenhet som BVC-sjuksköterska. 
Eventuellt kan erfarenheterna påverkas av hur många år BVC-sjuksköterskorna hade 
arbetat. Om det hade använts snävare inklusionskriterier än två års arbetserfarenhet, 
hade det eventuellt gett svårigheter med urvalet. BVC-sjuksköterskor med två års 
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arbetserfarenhet på BVC ansågs som tillräckligt för en erfarenhet av 
amningsrådgivning. Samtliga av de tillfrågade BVC-sjuksköterskorna valde att delta i 
studien och var positiva till deltagande. 

Eftersom intervjuerna genomfördes på sex olika BVC placerade inom olika 
geografiska områden ökar detta överförbarheten av studiens resultat, eftersom den då 
bättre speglar samhällets skiftningar. Om fler än sex BVC-sjuksköterskor hade 
intervjuats hade resultatet blivit mer omfattande och fler erfarenheter hade 
framkommit. Studenterna hade en målsättning med ett neutralt förhållningssätt under 
intervjuerna, för att undvika påverkan av BVC-sjuksköterskorna svar. Intervjuerna 
genomfördes i enskilt rum på respektive BVC-sjuksköterskas arbetsplats vilket 
troligtvis bidrog till en känsla av trygghet hos BVC-sjuksköterskorna och att de 
vågade uttrycka sina erfarenheter. Det var gynnsamt med genomförande av 
intervjuerna på BVC-sjuksköterskornas arbetsplats för enligt Paulsson (2008) kan 
detta vara tidsbesparande samt underlätta deltagandet i en studie. Dock upplevde 
studenterna att otillräckligt med tid hade avsatts av vissa BVC-sjuksköterskor för 
genomförande av optimala intervjuer. Detta trots tidigare upplysning om beräknad 
intervjutid mellan 30-40 minuter. Alla intervjuer tog mindre tid än beräknat, vilket 
eventuellt kan vara en följd av en upplevd stress hos BVC-sjuksköterskorna att snabbt 
återgå till arbetet. Intervjutiden varierade mellan 9-21 minuter. De kortaste 
intervjuerna kunde dock inte bedömas som mindre innehållsrika, då det även i dessa 
intervjuer framkom material som svarade på syftet.  

Intervjuerna utfördes endast av en student vid varje intervjutillfälle istället för 
deltagande av alla tre studenter, vilket kan ses som positivt eftersom BVC-
sjuksköterskan inte hamnade i numerärt underläge. De två huvudfrågor som användes 
resulterade i samma grundläggande riktning och intervjuerna inkluderade därmed 
någorlunda liknande innehåll. Hur frågorna ställs under intervjuerna har stor betydelse 
för vad som framkommer i resultatet. Olika resultat kan uppkomma till följd av olika 
formuleringar (Carlsson, 2008). Huvudfrågorna var utformade av studenterna vilket 
eventuellt innebar frågor som inte var helt korrekt konstruerade, för inhämtning av 
maximalt utförliga svar. Huvudfrågorna kompletterades med öppna följdfrågor. Valet 
av användande av öppna följdfrågor i intervjuerna gav möjligheter till anpassning av 
intervjuerna utifrån de svar som BVC-sjuksköterskorna gav. 

Transkriberingen utfördes individuellt av den student som utfört intervjun. 
Bearbetningen av det insamlade materialet utfördes sedan av de tre studenterna för 
delaktighet av alla i analysprocessen. Delaktighet från de tre studenterna under 
analysprocessen bidrog till fler infallsvinklar och en mer utförlig bearbetning av det 
insamlade materialet vilket ökade tillförlitligheten av resultatet. För att styrka ett 
resultats tillförlitlighet bör analysprocessen noggrant beskrivas (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2008) vilket gjordes i denna studie. Under analysprocessen hade 
studenterna som målsättning med genomförande av en så neutral och objektiv 
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bedömning som möjligt. Detta för att studien verkligen skulle reflektera BVC-
sjuksköterskornas erfarenheter och inte påverkas av studenternas förhållningssätt. Ett 
objektivt förhållningssätt är betydelsefullt vid kvalitativa studier (Polit & Tatano- 
Beck, 2014). Samtliga transkriberingar lästes upprepade gånger för identifiering av 
relevanta meningsbärande enheter. Sedan kondenserades de meningsbärande 
enheterna och blev till koder. Vid genomgången av koderna framkom tre kategorier. 
Tillvägagångssättet stämmer överens med hur en kvalitativ innehållsanalys bör 
utföras.  

 

Resultatdiskussion 
Det framkom i studien att BVC-sjuksköterskorna använde sig av riktlinjer i 
amningsrådgivningen, individanpassning poängterades liksom erfarenhet av 
svårigheter med amningsrådgivning. Samtliga BVC-sjuksköterskor i studien uppgav 
att de använde riktlinjer för likvärdig rådgivning. Vissa av BVC-sjuksköterskorna 
beskrev hur de använde sig av vad de ansåg som de bästa delarna från riktlinjerna och 
hade riktlinjerna i bakhuvudet under arbetets gång. Enligt Mulcahy, Phelan, Corcoran 
och Leahy-Warren (2011) bör sjuksköterskor som arbetar med amning vara medvetna 
om vad det finns för vetenskap inom området för tillämpning av detta vid 
amningsrådgivning. Det framkommer en betydelse av adekvat utbildning i amning 
och amningsrådgivning (ibid.). Detta nämndes av flera BVC-sjuksköterskor i studien 
som en viktig grund i arbetet med amning. BVC-sjuksköterskorna betonade det som 
betydelsefullt med likvärdig amningsrådgivning till mödrarna. Persson, Fridlund, 
Kvist och Dykes (2010) belyser i sin studie hur även mödrar anser det viktigt med 
konsekventa råd genom hela vårdkedjan från alla olika yrkeskategorier. Mödrarna 
fick olika råd om amning inom hälso- och sjukvården, vilket resulterade i en 
osäkerhet hos dem (ibid.).  

I resultatet framkom det hur BVC-sjuksköterskorna använde sig av komplement till 
de riktlinjer som fanns tillgängliga för den bästa rådgivningen, vilket enligt Mulcahy 
et al. (2011) förekommer på flera ställen där det utförs amningsrådgivning (ibid.). 
Komplement som nämndes av BVC-sjuksköterskorna kunde vara egna erfarenheter, 
kunskaper och litteratur. Riktlinjer och obligatorisk amningsutbildning ansågs vara en 
bra grund till amningsrådgivningen samt styrka BVC-sjuksköterskornas roll i det 
evidensbaserade arbetet. Enligt Mulchay et al. (2011) finns det rekommendationer av 
en standardiserad amningsutbildning för förbättring och utveckling av 
amningsrådgivning (ibid.).   

BVC-sjuksköterskorna nämnde hur viktigt det var med individanpassat stöd i 
amningsrådgivningen. De bör inhämta information om mödrarnas tidigare 
erfarenheter och kunskap om amning. Persson et al. (2010) beskriver hur mödrarna 
bör mötas individuellt, med förståelse samt en flexibel attityd för en upplevelse av att 
hälso- och sjukvårdspersonalen ser deras individuella situation. Mödrarna upplevde 
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en känsla av trygghet då hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnade och tog deras 
problem på allvar, uppmuntrade och gav positiv bekräftelse (ibid.). I intervjuerna 
framkom det hur BVC-sjuksköterskorna försökte anpassa stöttningen och betonade 
vikten av uppmuntran och beröm av mödrarnas insatser. Behovet av individanpassat 
stöd som framkommer i studien kan knytas an till Orems teorier. Jahren-Kristoffersen 
(2009) belyser att Orem menar att sjuksköterskan bör beakta individens personlighet 
och livssituation i omvårdnaden. Vid undervisningstillfällen bör hänsyn tas till 
individens tidigare erfarenheter, livsstil och önskemål (ibid.). I studien framkom det 
att BVC-sjuksköterskorna betonade vikten av uppmuntran samt beröm av mödrarnas 
insatser, särskilt när det uppstått komplikationer. Kirkland och Fein (2003) betonar 
detta och beskriver att utifrån Orems teori bör mödrarna styrkas i sin roll för att ta 
hand om sig själva och sitt barn. Stärks mödrarna ökar chansen för att mödrarna 
fortsätter amma trots eventuella komplikationer.   

BVC-sjuksköterskorna tog hänsyn till den kultur som mödrarna tillhörde och de 
nämnde hur mödrar från en annan kultur eventuellt kunde ha en annan syn på amning. 
Demirtas, Ergocmen och Taskin (2011) nämner hur hänsyn bör tas till moderns 
sociala och kulturella erfarenheter för optimal amningsrådgivning. Mödrarnas syn på 
amning påverkas starkt av deras sociala nätverk samt religiösa och kulturella faktorer. 
Kommunikation mellan föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal beskrivs som 
viktig för stöttning och för bidragande till upprätthållande av amningen (ibid.). BVC-
sjuksköterskorna nämnde vikten av att inkludera båda föräldrarna i 
amningsrådgivningen. Enligt Persson et al. (2010) upplever mödrarna en känsla av 
ökad trygghet om hälso- och sjukvårdspersonalen var positiv till involverande av 
fadern. Sherriff och Hall (2011) beskriver fädernas upplevelse av hur information som 
ges om amning är för mycket riktad till mödrarna och fäderna önskar mer delaktighet. 
Det framkommer ibland en frustration hos fäderna över att de inte kan hjälpa till om 
det uppstår komplikationer med amningen. I sådana situationer nämner fäderna det 
som ett enkelt alternativ med introduktion av modersmjölksersättning (ibid.). I 
intervjuerna framhävdes det hur föräldrar idag försöker vara så jämställda som möjligt 
och dela på alla uppgifter, inklusive matningen av barnet. Detta beskrevs kunna 
resultera i att mödrarna slutar ammar och barnet får modersmjölksersättning istället. 
Det styrks av Laanterä, Pölkki, Ekström och Pietilä (2010) som menar att mödrar 
tycker amningen är viktig, men önskar även en delaktighet av fadern med matning av 
barnet.  

BVC-sjuksköterskorna ansåg det betydelsefullt med information till mödrarna om hur 
tidskrävande amning är och att det kan ta veckor innan en fullgod amning är 
etablerad. Enligt Persson et al. (2010) anser mödrar att det hade underlättat om de 
hade fått information om tiden efter förlossningen redan under graviditeten (ibid.). 

BVC-sjuksköterskorna hade önskemål om mer tid för amningsrådgivning samt 
önskemål om bättre och mer amningsvänliga lokaler på BVC. Enligt Condon och 
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Ingram (2011) upplevde sjuksköterskor att mödrarna kände sig bekväma om de fick 
möjlighet till amning på BVC i sjuksköterskornas närvaro (ibid.). Vikten av en tidig 
insats nämndes för att förebygga amningsproblem. Hembesöket beskrevs som ett bra 
tillfälle för en amningsobservation, som i sin tur bidrog till en bättre amningsteknik. 
Även Mulcahy et al. (2011) betonar att det är betydelsefullt med en tidig uppföljning 
och ett hembesök för optimal stöttning av modern i amningen (ibid.). I intervjuerna 
framkom det svårigheter med stöttning av unga mödrar. Även mödrar med lägre 
socioekonomisk status ansågs vara mer svårmotiverade. Anledning till detta beskrev 
BVC-sjuksköterskorna som en eventuell kunskapsbrist i denna grupp. Laanterä et al. 
(2010) belyser det som betydelsefullt med information om amning. Särskilt 
omfattande information bör riktas mot unga mödrar eller mödrar med lägre 
socioekonomisk status.  

Det framkom att BVC-sjuksköterskorna hade många olika erfarenheter av 
amningsrådgivning. BVC-sjuksköterskorna kände en stark vilja till främjande av 
amning men upplevde stundtals svårigheter med amningsrådgivning. Även Condon 
och Ingram (2011) beskriver en upplevd svårighet hos sjuksköterskor med stöttning 
och amningsrådgivning. Dock ansågs dessa svårigheter vara relaterade till bristande 
egna erfarenheter av amning hos sjuksköterskorna (ibid.). Detta var något som inte 
framkom hos BVC-sjuksköterskorna i studien. Detta skulle kunna bero på en 
upplevelse hos BVC-sjuksköterskorna av att de besitter goda egna erfarenheter om 
amning.   

BVC-sjuksköterskorna upplevde en tendens till minskad amningsmotivation och 
trodde detta bland annat berodde på samhällsförändringar och ett högre tempo i 
samhället. Det beskrevs ett behov av egentid hos mödrarna och flera nämnde ett 
problem med vardagspusslet. BVC-sjuksköterskorna upplevde detta som stressande 
för mödrarna, vilket i sin tur kunde påverka amningen negativt. Dessa 
samhällsförändringar krävde flexibilitet och det beskrevs som svårt att motivera till 
amning. O’Brien, Buikstra, Fallon och Hegney (2009) beskriver hur vissa mödrar har 
lärt sig använda olika strategier för hantering av utmaningarna med amning på ett 
gynnsamt sätt. Dessa strategier innebär exempelvis en fördjupning av sina kunskaper 
om amning, ta hand om sig själv, använda positivt tänkande och sätta upp mål (ibid.). 
Eventuellt skulle dessa strategier kunna föreslås av BVC-sjuksköterskorna för att 
underlätta mödrarnas hantering av vardagens stress och därmed upprätthålla 
amningen.  

BVC-sjuksköterskorna upplevde en svårighet i att stötta mödrarna måttligt. Mödrarna 
svarade så som de trodde BVC-sjuksköterskorna ville att de skulle svara. Vikten av en 
god relation och lyhördhet nämndes för sanningsenliga svar från mödrarna. I 
intervjuerna beskrevs ett stort behov av tid för amningsrådgivning och det var viktigt 
med information om hur tidskrävande amning är. Enligt Berhin, Lundgren och 
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Theodoridis (2014) ses bemötandet som betydelsefullt för en god relation och det 
behövs professionell empati samt en vilja att hjälpa.  

 

Konklusion 
Studien resulterade i tre kategorier som beskrev BVC-sjuksköterskors erfarenhet av 
amningsrådgivning. I studien framkom det som betydelsefullt med riktlinjer för 
likvärdig amningsrådgivning samt gemensamma amningsutbildningar. BVC-
sjuksköterskorna använde riktlinjer med olika komplement som stöd i sitt arbete med 
amning. Dessa komplement innefattade egna kunskaper, erfarenheter och litteratur. 
Det framkom som viktigt med individanpassat stöd för optimalt bemötande av 
mödrarna. Lyhördhet för moderns personliga önskemål framhävdes i alla intervjuerna. 
Det belystes hur en tidig insats med hembesök var av stor vikt för upptäckt av 
amningssvårigheter. Ett tidigt amningsstöd gav bättre förutsättningar för 
upprätthållande av amning. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde dock en svårighet med amningsrådgivning, vilket de 
bland annat ansåg berodde på samhällsförändringar, där önskemål om jämställdhet 
mellan modern och fadern påverkade amningen negativt. BVC-sjuksköterskorna erfor 
ett önskemål hos mödrarna av att fortsätta leva efter gamla rutiner, vilket gav en ökad 
stress hos mödrarna, vilket i sin tur påverkade amningen negativt. Det var då av stor 
vikt med information till mödrarna om hur tidskrävande amning är. En annan 
svårighet som nämndes var givande av måttlig stöttning i amningen, utan att pressa 
mödrarna. Om mödrarna var unga eller hade lägre socioekonomisk status uppkom 
andra svårigheter. De unga mödrarna var svårmotiverade till amning och de med lägre 
socioekonomisk status bedömdes ha bristande kunskaper inom amningsområdet.  

 

Implikation  
Studien ger en ökad insikt i BVC-sjuksköterskors erfarenheter av amningsrådgivning. 
Tidigare forskning inom området är till stor del baserad på mödrars upplevelse av 
amningsrådgivning och inte på BVC-sjuksköterskors. Studien kan ge en ökad 
reflektion hos den enskilda BVC-sjuksköterskan gällande sitt arbete inom 
amningsområdet. Betydelsefullt är att BVC-sjuksköterskor inser vikten av följsamhet 
av riktlinjer för likvärdig amningsrådgivning. Studien kan leda till en ökad insikt av 
det ständiga behovet av personlig uppdatering inom kunskapsområdet. Resultatet i 
denna studie bidrar till att inse vikten av kontinuerligt uppdaterade och förbättrade 
amningsriktlinjer som även följer samhällsförändringarna. Studien ger en ökad 
förståelse för BVC-sjuksköterskors svårigheter med amningsrådgivning samt en ökad 
medvetenhet hos BVC-sjuksköterskor om vikten av en individanpassad 
amningsrådgivning. Det hade troligtvis varit av värde med genomförande av en större 
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studie för en djupare förståelse av BVC-sjuksköterskors erfarenheter av 
amningsrådgivning.  
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