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Sammanfattning    

 

Bakgrund och problemformulering: Många kvinnor har bestämt sig för att amma 

innan förlossningen. Tidig hemgång från BB-avdelning gör att BVC-sköterskan har ett 

stort ansvar att stödja nyblivna mammors amning. Studier visar att BVC ibland ger 

bristfällig och felaktig information om amning och mammor upplever amningsstödet 

från BB bättre än stödet från BVC. Med bakgrund av detta utformades studiens syfte för 

att beskriva mammors upplevelse av amningsstöd på BVC. 

 

Syfte: Att beskriva mammors upplevelse av amningsstöd. 

 

Metod: Öppna intervjuer genomfördes med åtta mammor. Alla hade påbörjat amning 

men ammade under olika lång tid. Samtliga mammor hade deltagit i basprogrammet på 

BVC. En kvalitativ innehållsanalys gjordes av de transkriberade intervjuerna. 

 

Resultat och diskussion: Studiens resultat visade att mammor har stort behov av 

individuellt stöd vid amning. Mammorna berättade om bra och mindre bra erfarenheter i 

mötet med BVC-sköterskan. Det som framgick av studien var att tid, individuellt stöd 

och uppmuntran att tro på sin egen förmåga från BVC-sköterskan var det viktigaste för 

mammorna. De mammor som inte fick stödet de önskade kände sig utlämnade och 

ensamma i sin situation, de kände att de inte dög som mammor. I de berättelser där 

mammorna fick stöd kände de sig stärkta. När mammorna inte kände stöd från BVC-

sköterskan förstärktes deras känsla av oduglighet. Slutsatsen är att BVC-sköterskans 

amningsstöd är viktigt men kunskaper om amning och samtalsmetodik behöver 

förbättras och utvecklas för att skapa vårdande relationer. 

 

Nyckelord: breastfeeding support, mother’s experiences, health-care professionals  
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INLEDNING 

När kvinnan blir mamma är det en omvälvande upplevelse. Ofta finns en föreställd bild 

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

Många mammor har bestämt sig för att amma innan barnet är fött och det blir ofta en 

större utmaning än de väntat sig (Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2010). Tiden 

på BB-avdelning är kort och amningen hinner inte etableras innan det är dags för 

familjen att åka hem. En del mammor klarar amningen bra på egen hand medan andra 

behöver stöd och hjälp för att kunna etablera amningen. En fungerande amning har flera 

positiva aspekter. Förutom bröstmjölkens innehållsrika näringsämnen och 

immunologiska skydd, är en fungerande amning ett sätt för mor och barn att 

kommunicera och genom hud-mot-hud-kontakten känner barnet trygghet och närhet 

(Socialstyrelsen, 2004). Flera mammor beskriver amningen som en prövning där stöd 

från BVC-sköterskan betyder mycket för amningens utveckling. Statistik visar att 

amningen minskar i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Tidig hemgång från BB-avdelning 

gör att mammors behov amningsstöd fortfarande är stort vid hemgång och BVC blir då 

den vårdinstans som har till uppgift att stödja mammors amningsprocess. Studien 

fokuserar på mammors upplevelse av amningsstöd på BVC. 

 

BAKGRUND 

Amningens hälsofördelar 

Amning är idealisk för både mor och barn. Amning som fungerar väl stärker kontakten 

mellan mor och barn, dessutom har amning och bröstmjölken många fysiologiska och 

psykologiska fördelar (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen (2009) skriver att barn 

som ammas i minst sex månader löper mindre risk att drabbas av övervikt, diabetes, 

högt blodtryck och vissa former av cancer senare i livet än barn som inte ammas. Hud-

mot-hud-kontakten som amning medför gör att det lilla barnet lättare kan hålla 

temperaturen, får ett jämnare blodsocker och minskar risken för stress.   

Kramer & Kakuma (2002) skriver att bröstmjölken har en unik sammansättning av 

näringsämnen och antikroppar och studier visar att barn som ammas har lägre 

infektionsfrekvens och löper mindre risk att utveckla allergier än barn som får 

modersmjölksersättning. World Health Organization (WHO, 2001) skriver att amning 

minskar risken för spädbarnsdöd, tillgodoser barnets behov av näringsämnen. Vidare 

visar en studie av Gartner, Morton, Lawrence, Naylor, O'Hare, Schandler et al. (2005) 

att amning påverkar barnets intellektuella och motoriska utveckling positivt.  

 

Andra studier visar att även mamman påverkas positivt av amning. Amning skyddar 

mot bröst- och ovarialcancer, minskar risken för stora blödningar från livmodern 

postpartum och minskar risken för osteoporos. Dessutom stärks det emotionella bandet 

mellan mor och barn av den nära kontakten amning medför (Brittion, Britton & 

Gronvald, 2006; Gartner, et al., 2005). 

 

Efter en sammanställning av forskningsresultat rekommenderar WHO enbart bröstmjölk 

för barn upp till sex månader. Därefter bör bröstmjölken utgöra en del av kosten upp till 

ett år, gärna till två år. Amningens och bröstmjölkens positiva egenskaper för barnet och 

mamman gör den ojämförbar med något annat uppfödningssätt (WHO, 2001). 



 

 

 

 

Amningens utveckling i Sverige 

I Sverige i början av 1900-talet födde de flesta kvinnor hemma. Kunskapen om amning 

fördes vidare från generation till generation och var en självklar del av familjelivet. På 

1930-talet och framåt började alltfler förlossningar ske på sjukhus (Kylberg, Westlund 

& Zwedberg, 2009). Synen på barn och barnuppfostran förändrades. Barnets skulle 

fostras från början och det var viktigt att barnet tidigt fick lära sig disciplin och att 

kontrollera sina behov. Därför förespråkades schemalagda amningstider och sovtider för 

barnet. Barnet skulle ammas fem gånger per dag, inte mer än 20 minuter vid varje 

tillfälle. Om barnet somnade under amningsstunden skulle det väckas för att tömma 

bröstet ordentligt. Om barnet mellan amningsstunderna gav uttryck för hunger eller 

behov av tröst skulle barnets gråt ignoreras i syfte att barnet skulle lära sig att ta vara på 

sig själv. Moderns behov av sömn under natten ansågs vara viktig och därför 

rekommenderades inte nattamning (Ekenstam, 2006). Sjukhusen tog efter dessa nya 

ideal och förespråkade reglerad amning. Barnen som föddes på sjukhus fick ligga på 

barnsalar, skilda från sina mödrar. Barnen bars in till mödrarna på bestämda tider och 

erbjöds kortare amningsstunder. Däremellan gavs barnen modersmjölksersättning av 

personalen. Den reglerande amningen och de korta amningsstunderna påverkade 

amningen negativt och gjorde det svårt att få igång en fungerande mjölkproduktion. 

Amningsfrekvensen minskade i Sverige samtidigt som barnmatsindustrin började 

marknadsföra och sälja modersmjölksersättning, detta sågs som en positiv del av den 

kvinnliga frigörelsen (Kylberg, et al., 2009).  

 

Inte förrän på 1970-talet, när amningsfrekvensen var som lägst i Sverige, började rutiner 

i vården ifrågasättas. Vid denna tid började attityder i samhället kring amning förändras 

och amningens sociala och medicinska fördelar framfördes. Kvinnor började protestera 

mot den låga amningsfrekvensen och Amningshjälpen bildades för att stödja kvinnor 

som ville amma (Socialstyrelsen, 2010). Det kom ändå att dröja till slutet av 1980-talet 

innan förändringsarbetet kom igång ordentligt. WHO/UNICEFs kom 1989 ut med nya 

internationella rekommendationer ”Baby Friendly Hospitals Initiative” och Tio steg till 

lyckad amning (Socialstyrelsen, 2004; Socialstyrelsen, 2010; WHO, 1989; 

Amningshjälpen, 2011; Kylberg et al., 2009). Riktlinjerna skulle vara en 

kvalitetssäkring för arbetet med att etablera och stödja kvinnor i att amma genom hela 

vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Faktorer som påverkar amningen 

Amning är ofta en svårare uppgift för kvinnan än vad hon föreställt sig. Kvinnor är inte 

alltid förberedda på den utmaning som amning kan innebära. De har en föreställning om 

att amningen ska fungera och blir därför både förvånade och besvikna om amningen 

inte fungerar som de tänkt sig. Framförallt är första tiden när amningen ska etableras 

sårbar. Många kvinnor känner sig osäkra efter barnets födelse och behöver både stöd 

och kunskap för att amningen ska etableras och fungera (Palmér et al., 2010; Palmér, 

2010). 

 



 

 

Ekström (2005) fann ingen signifikant skillnad i amningsfrekvens mellan förstföderskor 

och omföderskor. Däremot tenderade omföderskor att börja amma tidigare efter 

förlossningen än förstföderskor. En tidig amningsstart påverkade amningens längd 

positivt (Ekström, Widström & Nissen, 2003a). Ekström et al. (2003a) fann att äldre 

mödrar tenderade att amma längre än de yngre och de mödrar som rökte ammade 

signifikant kortare tid än andra. Amningen påverkades positivt av en vårdtid på 72 

timmar eller mer på BB-avdelningen, ett bra amningsstöd från vårdpersonalen och att 

partnern närvarade på BB. Vidare beskrivs i samma studie att ge ersättning utan ett 

medicinskt syfte var negativt för amningen och påverkade troligen mödrarnas 

självkänsla negativt. Ekström (2005) fann att vårdpersonalens attityder påverkade 

kvinnors amning. Vårdpersonal som hade goda kunskaper om amning kunde bättre 

stödja mammorna i sin amning och i samspelet med deras barn. 

 

Faktorer som kan påverka amningen negativt är att tidigt separera mor och barn från 

varandra och rutinmässigt ge ersättning eller sockerlösning till nyfödda. Narkos och 

starka smärtstillande läkemedel under förlossningen kan påverka amningen negativt, 

liksom trötthet, rökning, smärta och stress (WHO/UNICEF, 1989). Därutöver kan 

modesvängningar och marknadsföring i samhället påverka kvinnors val att amma sitt 

barn (Socialstyrelsen, 2004).   

 

Socialstyrelsen (2004) skriver att den sociala tillhörigheten påverkar kvinnors möjlighet 

att etablera och upprätthålla amningen. En social stabilitet är en skyddande faktor för att 

amningen skall upprätthållas. Det är också viktigt att det finns möjlighet till 

professionellt stöd om amningen inte skulle fungera. I Socialstyrelsens folkhälsorapport 

(2009) framkommer att kvinnor i hushåll med låg inkomst var överrepresenterade bland 

de som hade en låg amningsvaraktighet eller inte ammade alls. 

 

Kvinnor skattar det sociala stödet vid amning högt, framförallt från sin partner och från 

sina vänner (Bai, Middlestadt, Peng & Fly, 2009; Kervin, Kemp & Pulver, 2010). I en 

amerikansk studie påvisades samband mellan mäns attityd till amning och deras barns 

amningsfrekvens. De barn vars fäder hade en positiv attityd till amning tenderade att 

ammas längre än barn vars fäder hade negativa attityder till amning (Vaaler, Castrucci, 

Parks, Clark, Stagg & Erickson, 2010). Stödet från kvinnornas egen mamma var också 

viktigt. Kvinnor som kände stöd från sin mamma påverkade amningen positivt. De 

kvinnor som kände till sin mammas amningshistoria hade längre helamningsfrekvens än 

de kvinnor som inte gjorde det (Ekström, Wiström & Nissen, 2003b; Grassley & Nelms, 

2008). 

 

 

Tidigare forskning kring upplevelser av amningsstöd 

I studier framkommer det att kvinnor upplever att de inte får det amningsstöd som de 

behöver (Hedberg Nyqvist & Kylberg, 2008; Kervin, et al., 2010; Hannula, Kaunonen 

& Tarkka, 2008; McInnes & Chambers, 2008; Graffy & Taylor, 2005). Dessutom 

framkommer att kvinnor upplever inkonsekventa och motsägelsefulla råd vid amning, 

både på BB och BVC. Olika råd leder till förvirring och osäkerhet hos de nyblivna 

mammorna och kan skada den sköra amningsprocessen (Grassley & Nelms, 2008; 

Ekström, Matthiesen, Widström & Nissen, 2005). Föreställningen om att amning skulle 



 

 

ske naturligt gjorde att kvinnor tvivlade på sig själva när inte amningen fungerade 

(Hedberg Nyqvist & Kylberg, 2008).  

 

Tillämpning av så kallad hands-on-teknik (att vårdpersonalen handgripligen för barnet 

till mammans bröst) upplevdes som negativt av många kvinnor. De upplevde att 

vårdpersonalen tvingade barnet till bröstet och tryckte in bröstet i barnets mun. Det 

påverkade kvinnornas känslor inför amning negativt. Att enbart lära ut amningsteknik 

utan att ta hänsyn till kvinnans känslor gav ingen effekt på amningens varaktighet 

(Hannula et al., 2008; McInnes & Chambers, 2008). Hedberg Nyqvist & Kylberg (2008) 

fann att amningsstöd måste ges med hänsyn till kvinnornas unika situation och hennes 

känslor, ge henne tid och uppmuntra henne utan att hon känner stress eller press att 

lyckas med amningen. Flera kvinnor önskade att vårdpersonal intog en mer coachande 

roll och stöttade kvinnan i att själv finna lösningar på eventuella problem som uppstår 

(McInnes & Chambers, 2008; Graffy & Taylor, 2005). När vårdpersonalen tog sig tid, 

lyssnade och bekräftade mammans oro påverkades amningen positivt (Graffy & Taylor, 

2005). Hembesök, tillgänglig telefonrådgivning, uppmuntrande och stödjande samtal, 

tillämpning av hand-off-teknik (lära ut amningsteknik utan beröring av mammans bröst) 

gav goda förutsättningar för en långvarig amning (Hannula et al., 2008). 

  

I studier av McInnes & Chambers (2008) och Graffy & Taylor (2005) framkom att 

kvinnor uppskattar frivilliga amningsstödjare, t.ex. Amningshjälpen, mer än 

professionellt amningsstöd. Frivilliga amningsstödjare upplevdes som mer empatiska, 

mindre dömande, mindre stressade och hade tid att lyssna på kvinnorna  

 

Vård och amningsstöd på BVC 

Barnhälsovården har funnits i Sverige sedan 1930-talet då med syftet att förbättra 

barnens näringstillstånd och informera föräldrar om god omvårdnad av barnet. 

Sjuksköterskan på BVC har en central roll inom barnhälsovården. Barnhälsovården har 

som huvudmål främja hälsa, förebygga ohälsa och stödja föräldrarna i sitt föräldraskap 

(Socialstyrelsen, 2007; Magnusson et al., 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2008) skall vårdpersonal som arbetar 

med nyfödda barn och deras familjer skall följa Socialstyrelsens riktlinjer om 

information vid amning och spädbarnsuppfödning. Informationen som ges skall vara 

objektiv och entydig. Föräldrarna skall informeras om amningens fördelar, mammans 

behov av näring och vila samt hur man går tillväga för att upprätthålla amningen. 

Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin (2009) skriver att föräldrarna skall få 

information om svårigheter som kan uppstå när barnet ges modersmjölksersättning samt 

hur de kan återgå till amning även om barnet fått ersättning en period. 

 

Den första perioden av barnets födelse behöver mammor mycket stöd, uppmuntran och 

råd för att etablera och upprätthålla amningen. I enlighet med WHOs Tio steg till lyckad 

amning är det vårdpersonalens uppgift att utforma en amningsplan tillsammans med 

varje kvinna och informera henne om fördelarna med amning, uppmuntra till fri amning 

och hjälpa mamman till att bli självständig i sin amning (WHO, 1989; Socialstyrelsen, 

2008; Magnusson et al., 2009; Rikshandboken, 2010).      

 



 

 

Amningsstöd som ges skall ta hänsyn till mammans och barnets individuella behov 

(Socialstyrelsen, 2008) och Hedberg Nyström & Kylberg (2008) skriver om vikten av 

att mödrar ska känna delaktighet i sin vård för att uppleva sig få ett bra stöd. Berg 

(2010) skriver att det finns olika sorters stöd. Det kan vara känslomässigt, informativt, 

praktiskt eller fysiskt samt bekräftande stöd. Det professionella stödet syftar till att 

frigöra individens egna resurser så att självständigt kunna hantera sin situation. Hall och 

Wigert (2010) skriver att stöd kan ges genom att lyssna och bekräfta individens känslor 

och upplevelser, ge praktisk och informativ vägledning, inge trygghet och vara 

tillgänglig när det behövs. Förutsättningen för att kunna ge stöd är att kunna skapa en 

god kontakt mellan den som skall ge stöd och den som skall få stöd. Ett bra stöd 

kännetecknas av att det anpassas efter individuellt och efter varje situation och ger 

möjlighet till utveckling för individen.  

 

Graffy och Taylor (2005) skriver att amningsstöd bör ges med hänsyn till kvinnor ur 

flera olika aspekter, inte enbart praktisk amningsrådgivning utan även genom att 

bekräfta kvinnornas känslor och bekräfta dem som unika individer samt stärka deras 

självkänsla inför amning. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Varje förälder har rätt till adekvat information och stöd kring barnets uppfödning och 

anknytning. Föräldrar ska få tydlig information kring amningens fördelar ur ett 

hälsofrämjande perspektiv, hur amning etableras och upprätthålls, inverkan av 

modersmjölksersättning på amningen och svårigheten att upprätthålla eller gå tillbaka 

till amning om modersmjölksersättning har introducerats för barnet. Undersökningar har 

visat att vårdpersonal ofta ger felaktig eller bristfällig information om amning till 

nyblivna föräldrar. BVC är en mottagning som de flesta föräldrar besöker med sina 

barn, även om det är frivilligt att gå dit. Föräldrar har stort förtroende för BVC-

sköterskan och hennes kunnande och förväntar sig att hon ska hjälpa och vägleda dem 

genom spädbarnstiden. När kvinnor får problem med sin amning och inte får något stöd 

från BVC finns en risk att de avslutar amningen. Den första perioden efter barnets 

födelse behöver mammor mycket stöd, uppmuntran och råd för att etablera och 

upprätthålla amningen.     

Vår frågeställning är: Hur upplever mammorna amningsstödet på BVC? 

 

SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva mammors upplevelse av amningsstöd på BVC. 

 

METOD 

Ansats 

För att besvara syftet att beskriva mammors upplevelse av amningsstöd på BVC 

användes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Varje människas sätt att vara, tänka, agera och interagera med 

andra människor är unikt för henne och utgör hennes livsvärld och därför utgår studien 



 

 

från kvinnors livsvärld och med hjälp av intervjuer söks svar på forskningsfrågan 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; Dahlberg, Dahlberg, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). En kvalitativ innehållsanalys är lämplig för att tolka bland annat 

utskrifter av bandade intervjuer. Metoden är väl använd inom vårdvetenskapen och kan 

användas för olika nivåer av tolkning. Med en induktiv ansats gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys på manifest nivå av de transkriberade intervjuerna (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Deltagare 

Till studien valdes åtta kvinnor ut för intervju. Kvinnorna tillfrågades från vårt eget 

nätverk. De som tillfrågades ansågs kunna bidra med innehållsrika berättelser som 

svarade an på syftet. Kvinnorna valdes ut genom strategiskt urval där de söktes utifrån 

några olika variabler (Trost, 2010). Dessa variabler var: att både förstföderskor och 

omföderskor skulle representeras i urvalet, att kvinnorna skulle ha tillhört olika 

barnavårdscentraler i Västra Götaland, de skulle haft lätt eller svårt att amma och haft 

olika lång amning. Kvinnorna som deltog i studien var mellan 27 och 34 år och samtliga 

hade en eftergymnasial utbildning. Tre av dem var förstföderskor och de andra 

kvinnorna hade två eller tre barn och alla tillhörde olika barnavårdscentraler. Fem av 

informanterna var själva sjuksköterskor. Två av kvinnorna var utlandsfödda och de sex 

övriga var födda i Sverige. Samtliga levde tillsammans med barnets/barnens far. 

 

Datainsamling 

Intervjuer användes som datainsamlingsmetod och där informanterna ombads berätta 

utifrån syftet (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Intervjuerna startade med 

ingångsfrågan ”Kan du berätta om hur det var att amma?” Följdfrågorna som ställdes 

under intervjuerna syftade till att fördjupa berättelserna och nå en djupare förståelse för 

upplevelsen av amningsstöd hos informanten. Exempel på följdfrågor kunde vara: hur 

menar du då? Hur kände du då? Kan du utveckla det? Vad var det som var bra/dåligt? 

Blev det som du tänkt dig?  

 

Intervjuerna spelades in och sparades i ljudfiler och transkriberades därefter. Tid och 

plats valdes av informanten och sex av åtta intervjuer genomfördes i deras hem. Varje 

intervju genomfördes av en intervjuare tillsammans med en informant och tog mellan 

15-30 minuter. 

 

En pilotstudie genomfördes inför studien. Två informanter intervjuades och 

analyserades i syfte att förbättra och utveckla intervjuteknik inför denna studie. 

Dessa intervjuer ingick inte i studiens resultat. 

 

Dataanalys 

Det transkriberade datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Materialet i studien analyserades på manifest nivå dvs. att försöka 

beskriva kvinnornas upplevelser utan att tolka. Induktiv ansats innebär att analysen av 

materialet sker med syfte att urskilja mönster i texten för att besvara syftet (Trost, 



 

 

2010). Med syftet som utgångspunkt delas analysenheten (hela textmaterialet) in i 

meningsenheter för att sedan kondenseras, abstraheras och kodas. Med en manifest 

analys mynnar dessa ut i beskrivning av underkategorier och kategorier. De analyserade 

texterna bör ses i sitt sammanhang och analysen av berättelserna bör göras utifrån det 

kontext de har sitt ursprung i. Under analysprocessen måste forskaren vara medveten 

om textens kontext och delar eller meningar ur texten kan därför inte helt tas ur sitt 

sammanhang (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

 

Dataanalysen genomfördes på följande sätt: Intervjuerna transkriberades till text för få 

ett mer överskådligt material. Det transkriberade textmaterialet lästes ett flertal gånger 

av båda författarna för att få en känsla för och bli bekant med texten. För att analysera 

textmaterialet använde vi oss av Lundman & Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa 

innehållsanalys. Syftet med den analysmetoden var att plocka ut meningsbärande 

enheter ur texten och sedan kondensera och abstrahera dem till mer lätthanterliga 

enheter. Analysen gjordes på en manifest nivå vilket innebär att analysen sker nära 

textmaterialet och är på en beskrivande abstraktionsnivå. Genom att kondensera och 

abstrahera meningsenheter kunde till slut kärnan till vad som berättades i intervjuerna 

skönjas. Utifrån de olika abstraherade meningsenheterna har underkategorier och 

kategorier skapas. Kategorierna skall inbegripa flera underkategorier och beskriva själva 

företeelsen. Granskär & Höglund-Nielsen (2008) skriver att ett material kan tolkas eller 

beskrivas olika beroende på tidigare kunskap och erfarenhet. Ingen tolkning behöver 

vara rätt eller fel. För att få en djupare beskrivning av materialet har vi tillsammans med 

vår handledare diskuterat analysprocessen och beskrivningarna. Granskär & Höglund-

Nielsen (2008) skriver att forskaren måste vara medveten om textens kontext och därför 

kan delarna ur texten inte helt tas ur sitt sammanhang när analysen görs. Under 

analysprocessen har arbetet växlat mellan närhet och distans till textmaterialet. Med 

studiens syfte som utgångspunkt har analysen pendlat mellan de meningsbärande 

enheterna och deras kontext, detta för att undvika felaktiga beskrivningar och för att vår 

förförståelse i så liten utsträckning som möjligt ska påverka resultatet (Dahlberg et al., 

2008). 

 

Med hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) analysmetod kunde 

meningsenheterna kondenseras och abstraherades för att bli mer lätthanterliga och 

överskådliga. Utifrån de abstraherade meningsenheterna skapades underkategorier och 

kategorier som mer övergripande beskrev kvinnornas upplevelser (se bilaga 1). Två 

kategorier som svarade an på syftet framkom ur analysen: Att bli stärkt i sin roll som 

mamma och Upplevelsen av att inte duga. I resultatet presenteras underkategorier och 

kategorier som framkommit ur analysprocessen. Citat från intervjuerna används för att 

belysa resultatet. En tabell över analysprocessen presenteras som bilaga (1) till 

uppsatsen (Dahlberg, 1997). 

 

Etiska överväganden 

Enligt Etikprövningsnämndens (www.epn.se) rekommendationer fick kvinnorna som 

deltog i studien både skriftlig och muntlig information innan intervjun genomfördes. De 

hade också möjlighet att ställa frågor kring studien och deras deltagande. Kvinnorna 

fick information om att de när som helst under processen kunde avbryta sitt deltagande 

utan särskilt skäl. De fick skriftligt lämna sitt samtycke till att tagit del av information 

http://www.epn.se/


 

 

kring studien och sitt deltagande. Datamaterialet avidentifierades i samband med 

transkriberingen och varje intervju tilldelades en sifferkod för att säkerställa att inte 

identiteten på informanterna kunde röjas. Informationsbrev och samtyckesblankett 

lämnas som bilaga (2 & 3) till uppsatsen. 

 

Förförståelse 

Dahlberg, et al. (2003) skriver om betydelsen av att tygla sin förförståelse. I mötet med 

informanter har forskaren med sig egna värderingar, teorier, personliga erfarenheter och 

tidigare forskningsresultat som kan påverka intervjuer och analys. Förförståelsen är den 

uppfattning som forskaren har i ämnet och eftersom intervjuerna sker i samspel mellan 

forskare och informant är inte möjligt att som forskare hålla sig helt objektiv under 

processen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Dock är det viktigt att som forskare bli 

medveten om sin förförståelse. Förförståelsen kan påverka resultatet i viss mening, men 

genom att reflektera över den blir risken mindre att resultatet påverkas i alltför stor 

utsträckning (Dahlberg, 1997). 

 

För att tygla sin förförståelse har materialet närmats med en öppenhet och en nyfikenhet 

inför den undersökta företeelsen. Texten lästes igenom flera gånger av båda författarna 

och analysprocessen har skett till största delen tillsammans vilket har gjort att reflektion 

och diskussion kring analysen och den egna förförståelsen har skett kontinuerligt under 

arbetets gång. Att tillsammans reflektera kring sin egen förförståelse gör att den blir 

synlig både för sig själv och för andra. Medvetenheten om den egna förförståelsen har 

gjort det lättare att hantera denna under själva analysprocessen (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2008). 

 

 

RESULTAT 

Utifrån analysen framträder följande kategorier Att bli stärkt i sin roll som mamma och 

Upplevelsen av att inte duga med tillhörande underkategorier. 

 

Att bli stärkt i sin roll som mamma 

Kategorin Att bli stärkt i sin roll som mamma visade att det var betydelsefullt för 

mammorna med ett bra amningsstöd på BVC och det gav dem känslan av att de dög 

som mamma. Stödet från BVC-sköterskan kunde vara avgörande för att upprätthålla 

den ibland problematiska och smärtfyllda amningen. Det var viktigt för mammorna att 

känna att någon fanns där, någon som tog sig tid och som kunde lyssna och stötta, 

särskilt om familjens eller vännernas stöd sviktade. Mammorna beskrev vikten av att bli 

sedd i sin situation och ha möjlighet att diskutera sina funderingar utan att känna sig 

kritiserade eller skuldbelagda om amningen inte skulle fungera. Kategorin mynnade ut i 

tre underkategorier; känslan av att någon finns där, känslan av att bli sedd som en unik 

mamma och att våga tro på sin förmåga. 

 



 

 

Känslan av att någon finns där 

Känslan av att BVC-sköterskan finns där var viktigt för att mammorna skulle känna sig 

trygga. Vetskapen om att hjälp fanns att få och möjligheten att kunna ringa eller komma 

förbi oanmäld på BVC gjorde att de kände sig lugna. Tillgänglighet på BVC var 

betydelsefullt och att någon hade tid att lyssna, ge råd och stöd. Amningsproblem 

uppkom mer eller mindre akut och möjligheten att få hjälp var angeläget. De behövde 

inte känna oro över vart de skulle vända sig om problem uppstod. BVC-sköterskans 

närvaro ingav trygghet hos mammorna. En mamma beskrev det så här: 

 

”Och just det här, det är viktigt att det finns tider man kan ringa 

på eller tider som man spontant kan gå dit... två tider i veckan i 

alla fall som det var öppen mottagning då man kunde komma 

och det tyckte jag var jätte bra för då visste jag att har jag behov 

av att prata eller undrade någonting så finns det en tid som jag 

kan träffa BVC-sköterskan.” (3) 

 

Känslan av att någon finns där innebar att BVC-sköterskan stod på mammornas sida. 

Med hennes hjälp vågade de tro på sig själva. Mammorna beskrev att de ibland kände 

osäkerhet och att de tvivlade på sin förmåga att amma. Familj och vänner kunde 

påverka mammorna negativt när det gällde amningen. Att inte vilja, kunna eller ha 

svårigheter att amma beskrev mammorna som påfrestande och det var inte alltid de 

närstående visade förståelse. För de som inte kände stöd från familj och vänner var 

BVC-sköterskans stöd oerhört viktigt. Kände de tillit för BVC-sköterskan och hennes 

kunskap blev hon någon att vända sig till för råd och vägledning. De mammor vars 

BVC-sköterska uppmuntrade deras val blev stärkta i sig själva och de kände att någon 

stod på deras sida när familj och vänner inte gjorde det. 

 

”mamma och svärmor dom har alltid så många konkreta 

exempel på hur dom gjorde och hur det skulle vara... en BVC-

sköterska är istället opartisk... hon lyssnar och har mer 

erfarenhet och mycket lugnare och kan ge mig mer saklig 

information och bättre och stöttade mig i vad jag tyckte kändes 

rätt och det var också väldigt viktigt, för det gör inte mamma 

och svärmor” (3) 

 

”... i och med att jag inte har så bra kontakt med min mamma så 

tror jag att jag tappat en stor del av den där biten som man 

egentligen kan få av sina föräldrar, man har nån att ringa till 

och fråga de här sakerna som man kanske egentligen vet fast 

man vill få bekräftelse på att det är rätt och kanske allt det här.” 

(8) 

 

Känslan av att BVC-sköterskan fanns där främjade en förtroendefull relation. Då 

vågade mammorna öppna sig, ställa frågor och tillsammans med sin BVC-sköterska 

dela sina tankar kring amning. Mammorna kände att BVC-sköterskan fanns där för dem 

när hon gav information de efterfrågade, såg deras behov, visade intresse och gav 

uppmuntran. BVC-sköterskan blev en person med kunskap som kunde ge handfasta råd 

om amning och eventuella problem som uppstår. När BVC-sköterskan var lugn och 



 

 

trygg upplevde mammorna att de själva kände sig lugnare och tryggare. Så här berättade 

mammorna:     

 

”Alltså, i min värld var hon den jag kunde bolla alla frågorna 

med. Allt från... ja, mat och bajs till amning, vad det nu kunde 

vara så... och, ja hon kändes som den här personen som jag 

alltid kunde vända mig till och få bra svar och som var lugn och 

trygg” (3) 

 

”Vår BVC-sköterska där har varit väldigt förstående. Jätte lugn 

och bara sagt: gör som ni känner efter... för vi kände efter några 

dygn där att vi orkar inte vara uppe dygnet runt och mata ur 

den där jäkla koppen... vi höll på att få panik liksom, och vi åkte 

och köpte en flaska och den stackarn, han sög och sög och sög 

på flaskan (skratt)... då fick vi också fria händer att ge så 

mycket han ville, det hade vi inte fått innan...” (1) 

   

Att bli sedd som en unik mamma 

Att bli sedd som en unik mamma innebar att BVC-sköterskan uppmärksammade 

mammorna i deras situation och det kunde underlätta amningen. De som kände stöd 

från sin BVC-sköterska beskriver att de träffade samma sjuksköterska och att de 

utvecklade en personlig relation till henne. De upplevde att BVC-sköterskan brydde sig 

om deras situation och hon fick dem att känna sig speciella och betydelsefulla. När 

BVC-sköterskan kom ihåg deras problem och frågor sedan tidigare kände sig 

mammorna sedda. Hon följde upp hur det gått och de behövde inte upprepa sig för en 

ny BVC-sköterska vid varje besök. 

 

”Vi hade samma varje gång och det var jätte skönt så man slapp 

dra hela jargongen igen. Eller då i början kändes det jätte 

viktigt, när vi var där så ofta också. Hon lärde känna oss och 

hon lärde känna ...(barnets namn) … Hon var ett väldigt bra 

stöd hela vägen. Verkligen. I och med att vi träffade henne så 

ofta.” (1) 

   

Mammorna beskrev hur betydelsefullt det var att BVC-sköterskan uppmärksammade 

deras ambition att fortsätta amma när amningen var jobbig. Mammorna beskrev den 

första tiden de ammade som kaotisk, smärtfylld och jobbig. Amningen blev inte som de 

tänkt sig. De kände lättnad när BVC-sköterskan såg att de var trötta och slutkörda. Hon 

kunde lyfta av deras börda genom att uppmärksamma och bekräfta mammorna. Deras 

känslor blev accepterade och de kände sig sedda. Mammorna berättade hur de kände sig 

sedda av sin BVC-sköterska: 

 

”Så när vi kom till BVC så kände man verkligen att... nämen hon 

såg till helheten... Förstod vad man pratade om och hon såg på 

oss när vi var vrak ... man kände att hon tänkte på oss liksom, 

”det är ni som ska orka med det här, det är ni som vara uppe på 

nätterna””(1) 



 

 

 

”Hon såg vilken lättnad det var sen när vi fick mata honom med 

flaska liksom, det var en stor tyngd som lyftes... det kändes bara 

bra” (1) 

 

Att våga tro på sin förmåga 

Att våga tro på sin förmåga innebar för mammorna att BVC-sköterskan stöttade dem att 

ta egna beslut kring amningen och inte värderade hur eller om de valde att amma. 

Mammorna hade under graviditeten bestämt sig för att amma, medvetna om att 

bröstmjölk var det bästa för barnet. Mammorna hade därför svårt att acceptera om 

amningen inte fungerade som de tänkt sig. De tyckte det var befriande när BVC-

sköterskan stöttade dem att övergå från amning till ersättning. När BVC-sköterskan 

stöttade deras beslut var de nöjda. En mamma beskrev hur hon fick extra energi att 

fortsätta en problemfylld amning när hennes BVC-sköterska trodde på hennes förmåga. 

Hon kände att det fanns en utväg om amningen inte skulle fungera: 

 

”Dels lyssnade hon på vad jag hade att säga. Hon var lugn, 

gav mig råd och samtidigt så sa hon att det inte är hela 

världen om det inte skulle funka... Jag kände ändå på något 

sätt att det fanns en utväg om det inte skulle bli bättre, om 

man säger så, och det gör ju att man får den där extra 

energin att orka hålla ut då...” (3) 

 

Amningen upplevdes av mammorna som känsloladdad. Det var viktigt för dem att inte 

bli kritiserade av sin BVC-sköterska oavsett vilka beslut de fattade angående amningen. 

När samspelet mellan BVC-sköterskan och mammorna fungerade kände de sig bemötta 

med respekt. Följande citat belyser detta: 

 

”Jag får den information jag vill ha och behöver... Men sen har 

jag väl inte efterfrågat så mycket information men har jag haft 

frågor har jag fått svar på dem. Sen tycker jag snarare att det är 

skönt då, att de inte sitter och föreläser om en massa saker som 

jag inte behöver veta eller vill veta, utan man får komma med 

frågorna.” (2) 

 

Mammorna såg amningen som ett mått på hur bra de var som mamma. De upplevde att 

BVC-sköterskans bemötande var avgörande för de såg på sig själva och de sökte BVC-

sköterskans bekräftelse på att de var bra mammor, trots att de inte kunde amma. 

 

”det var viktigare, kunde hon se, att jag fick sova på nätterna så 

att jag orkade vara en vettig mamma än att han får 

rekommendationerna från Socialstyrelsen och allt det där. Det 

tyckte jag var bra.” (8) 

 



 

 

Upplevelsen av att inte duga 

Kategorin Upplevelsen av att inte duga beskriver att mammorna inte upplevde att de 

fick det stöd de behövde av sin BVC-sköterska. De berättade att de upplevde stress och 

press inför amningen. Informationen de fått på den förberedande föräldrautbildningen 

stämde inte med den verklighet som drabbade dem efter barnets födelse. Det förväntade 

stödet från BVC-sköterskan uteblev och detta var något som överraskade dem. 

Mammorna beskrev att ingen på BVC frågade hur de hade det eller hur de mådde vilket 

medförde en känsla av att de var oviktiga och övergivna. Mammorna beskrev att det 

uteblivna stödet från BVC-sköterskan skapade en känsla av att otillräcklighet och 

ensamhet och det påverkade amningen negativt. De berättade att de kände sig oroliga 

inför sina besök på BVC och var rädda att bli bedömda i sitt föräldraskap av BVC-

sköterskan. Mammorna beskrev hur de tillrättalade viss information till sjuksköterskan 

för att hon inte skulle tycka de var dåliga föräldrar, att de inte skulle duga. 

Kategorin mynnade ut i två underkategorier: Känslan att vara utlämnad till sig själv och 

Rädsla att bli bedömd av BVC-sköterskan. 

 

Känslan av att vara utlämnad till sig själv 

Att vara utlämnad till sig själv innebar att mammorna kände sig ensamma och inte hade 

någon att vända sig till med de funderingar de hade i rollen som nybliven förälder. Detta 

gjorde att de kände sig utlämnade till sig själva. 

 

”Man är väldigt osäker i sig själv helt plötsligt, man trodde man 

kunde allt men så plötsligt är man mamma för första gången och 

det är jätte viktigt att ha nån som man kan öppna upp sig för och 

våga berätta om man inte mår så jätte bra som man kanske tror 

att man ska... Att man vågar säga: nä, jag tycker faktiskt inte att 

det här är så roligt, jag sover aldrig, jag kan ingenting. Jag bara 

oroar mig hela tiden och jag är inte lycklig hela tiden... Ja, man 

känner sig ganska ensam” (5) 

 

Mammorna berättade om hur smärtsamt det var att börja amma och hur oförberedda de 

var på denna smärta. En del mammor trodde att de gjorde fel eller att barnet sög fel. De 

upplevde att BVC-sköterskan inte gav dem det stöd de behövde utan fick känslan av att 

hon tyckte att de var besvärliga och gnälliga mammor. 

 

”Man tar åt sig så mycket av vad alla andra säger, liksom, det 

vill väl alla, ge det bästa till sitt barn... Jamen då känner man  

 sig ganska värdelös, varför kan alla andra och inte jag.” (1) 

 

Mammorna berättade att de var välinformerade om amningens positiva inverkan på 

barnet. Det fanns ingen tvekan att de skulle amma sina barn men de blev överraskade 

över vilken prövning det var att etablera amning. En mamma avslutade sin amning helt 

efter ett par månader eftersom hon inte upplevde någon stöttning eller hjälp från BVC, 

trots att hon uttryckte att hon inte hade resurserna att ensam lösa problemet. En annan 

mamma övergick till att pumpa ut bröstmjölk och ge flaska istället för att amma på 

grund av smärtproblematik. Mammorna visste inte hur de skulle lösa sin 

amningssituation och upplevde det som frustrerande och kände sig misslyckade. De 



 

 

beslutade istället för att avsluta amningen. Mammorna upplevde att det hade kunnat 

undvikas med rätt stöttning från BVC-sköterskan. Mammorna kände sig som dåliga 

mammor när det var problematiskt att amma och uppgav att BVC-sköterskan förstärkte 

den känslan hos dem. 

 

”Det var ingen som frågade om det här med amningen, att det 

gjorde så ont och så, överhuvudtaget.” (4) 

 

”De sa att de gärna ville hjälpa mig med att dubbelamma, de 

tog fram en dubbelamningskudde och skulle visa mig men det 

var det, det glömdes liksom bort på nåt sätt. Jag fick aldrig testa 

med att lägga ungarna på en sån där kudde.” (6) 

 

Mammorna berättade att uppföljningen på BVC var bristfällig eftersom BVC-

sköterskan inte alltid kom ihåg vilka de var eller deras tidigare berättelse och det gjorde 

att mammorna kände sig bortglömda och oviktiga. Mammorna kände sig osynliga och 

upplevde att deras problem inte togs på allvar. En mamma beskrev bemötandet hon fick 

på BVC angående smärta vid amning och hennes oro över att det skulle kunna vara 

svamp: 

 

”Hon har ju inte så mycket svamp, då kan det ju inte vara så 

farligt för dig... Jag blev arg att jag inte togs på allvar... Det var 

aldrig någon sen som frågade: har det här gått över?” (4) 

 

Det var tydligt att mammorna kände sig oroliga över sin amning och de problem som 

kunde uppstå innan amningen var etablerad. Mammorna berättade att BVC-sköterskan 

hade svårt att ta in deras känslor och att de inte fick hjälp att lösa problem de hade med 

sin amning. De beskrev att de själva hittade lösningar, någon berättade att hon fick hjälp 

av en släkting. Vidare berättade mammorna att när de inte fick hjälp hos BVC-

sköterskan tappade de förtroendet för henne, de såg henne som en person som bara 

mätte och vägde barn. Mammorna tyckte att sjuksköterskan var ouppmärksam på deras 

känslor och upplevde att hon ignorerade dem. Följande citat belyser detta: 

 

”Jag fick inte ens nån stöttning från BVC överhuvudtaget. De 

kunde väl sett hur dåligt jag mådde och jag uttryckte väl att jag 

mår inte så bra av det här och att de väl lite blundade för 

det...jag tror de blundade för det...”(6) 

 

Mammorna uttryckte oro över att deras barn inte fått i sig tillräckligt med mat och att de 

fick lite respons från sin BVC-sköterska när de frågat efter rådgivning. I de fall där 

amningen har varit mer besvärlig upplevde mammorna skuld över att inte kunnat amma 

sina barn på det sätt som var önskvärt från BVC-sköterskan. De beskrev att de kände sig 

som dåliga mammor. Sättet BVC-sköterskan arbetade på gjorde att mammorna kände 

sig ensamma och utlämnade med sin amning. De hade ingen att vända sig till för råd 

och stöd. 

 

”Man ska amma sitt barn ju. Det är det man ska göra och det är 

det som är så himla bra för barnet och det ger skydd till barnet... 



 

 

Och så kan man inte... Det här med mat nötte ju i mitt huvud 

väldigt mycket, jag måste få i den mat, jag måste få i dem mat. 

Ju mer jag tänkte på det ju mindre klarade jag att amma.” (6) 

 

Vidare berättade mammorna att det var en omtumlande omställning att bli mamma och 

att det innebar både positiva och negativa känslor över den nya situationen. Det var flera 

som kände sig ledsna och gråtmilda och en del kände skuldkänslor över att inte de inte 

var lyckliga i sin nya tillvaro med bebisen. Mammorna uttryckte besvikelse över att 

BVC-sköterskan inte uppfattade de känslorna, de kände sig utlämnade att lösa sina 

bekymmer på egen hand. Några mammor ursäktade BVC-sköterskans beteende med att 

hon inte hade tid. 

 

”När det strulade och var så jobbigt, att det var nån som kunde 

sagt: ”det är okej, det går bra” Om det var nån som kunde sagt 

det...”(6) 

 

 

Rädsla att bli ”bedömd” av BVC-sköterskan 

Rädsla att bli ”bedömd” av BVC-sköterskan innebar att mammorna sökte bekräftelse att 

de dög som mammor. När bekräftelsen från BVC-sköterskan uteblev kände de sig 

osäkra och bedömda. För att slippa känna sig bedömd försökte de upprätthålla en fasad 

för henne. Ganska snart fick mammorna en känsla för hur relationen till BVC-

sköterskan skulle utvecklas, om de fick förtroende för henne eller inte. När förtroendet 

inte fanns kände de en lättnad att BVC-sköterskan inte frågade mer ingående om hur de 

mådde. Då hade de inte klarat att hålla masken utan börjat gråta istället och behövt visa 

sig sårbara. 

 

”Det kändes inte betryggande att gå dit. Det kändes bara som 

ett måste man var tvungen att göra. Jag var livrädd när de 

skulle vägas”(6) 

 

”Det borde ju synts att jag inte mådde bra, så då hade de ju 

kanske kunnat fråga eller säga: jag ser att du inte mår bra. Då 

hade jag nog inte kunnat hålla den där fasaden längre. Jag 

minns att hon sa: att det fanns möjlighet att prata med en 

kurator, men det sa hon nog till alla. Jag var jätte rädd att jag 

inte skulle kunna hålla masken, att jag skulle börja gråta och så 

där” (7) 

 

Mammorna såg BVC-sköterskan som någon slags domare som skulle ge dem godkänt 

eller inte som mammor och de försökte hantera amningen på ett visst sätt för att göra 

BVC-sköterskan nöjd.  De upplevde att BVC-sköterskan gav tips och råd utifrån en 

fyrkantig handbok. De fick ingen individuell hjälp som var anpassat efter deras behov. 

 

”Jag fick nästan ljuga för BVC-tanten, tror jag, och säga att 

hon åt jättebra...(8) 

 



 

 

Känslan av att inte räcka till och samtidigt försöka dölja de känslorna gjorde att 

mammorna kände sig stressade och pressade. Det påverkade deras amningsförmåga 

negativt. De beskrev att de var oroliga för saker de egentligen visste var normalt. De 

upplevde att de hade ett stort behov att få bekräftelse på att det de gjorde var bra. De 

ville att någon sa: ”Du fixar detta, du är en bra mamma”. Mammorna kände sig 

kritiserade och ibland påhoppade när BVC-sköterskan ifrågasatte deras handlande. De 

kände sig misslyckade. Mammorna beskrev situationer där de blivit ifrågasatta av BVC-

sköterskan utan att få stöd i hur de kunde gjort annorlunda. 

 

”Ger du bara ersättning nu?... Du pumpar inte ens? Du ska ju 

pumpa…! Hon blev liksom helt sur... Hon vände mig ryggen och 

skrev liksom bara ett streck att nu var det slut på amningen. 

Och jag reagerade med att: Herregud, vad fel jag har gjort nu... 

Alltså det här strecket i boken, det kändes väldigt som... jaha nu 

har du skadat dina barn, kändes det lite som” (6) 

 

Mammorna beskrev hur de gav BVC-sköterskan de svar de trodde hon ville ha. De 

upplevde svårigheter att berätta när amningen inte gick bra. Trots att de hade frågor 

ställde de inte dessa, mycket på grund av rädsla för att känna sig som dåliga mammor. 

 

”Jag kände att jag var tvungen att upprätthålla nån sorts fasad...” (7) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av amningsstöd på BVC. 

Intervjuer genomfördes med åtta kvinnor och analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys för att söka svar på syftet. 

 

Dahlberg, et al. (2008) skriver att forskaren bör ta ett steg åt sidan vid kvalitativ 

forskning ur ett livsvärldsperspektiv och låta människor själva berätta om en företeelse. 

När människor får berätta om sina erfarenheter eller upplevelser kan företeelsen bli 

synlig. För att nå kvinnornas livsvärld och deras berättelse fick de berätta om sina 

upplevelser kring amningsstöd i intervjuerna. Förhoppningen var att berättelserna skulle 

bli så rika som möjligt och att kvinnorna själva skulle få möjlighet att berätta om det de 

tyckte var viktigt. Följdfrågor som ställdes under intervjuerna syftade till att fördjupa 

kvinnornas berättelser och hjälpa dem att fortsätta sin berättelse (Dahlberg, et al., 2008; 

Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

 

Kvinnorna valdes ut genom så kallat strategiskt urval. Trost (2010) skriver att strategiskt 

urval kan göras i syfte att få en bredd på informanterna. Till studien sökte vi informanter 

som var både förstföderskor och omföderskor, som både haft lätt och svårt att amma, 

tillhört olika barnavårdscentraler och haft olika lång amningsfrekvens. Då 

informanterna som söktes skulle haft olika BVC-sköterskor valde vi att inte söka 

informanter via barnavårdscentraler, utan i vårt eget nätverk. En bidragande orsak var 

att vi inte ville ha en vårdrelation till informanterna eller en relation till deras BVC-



 

 

sköterska. Amning kan vara ett känsligt ämne för många kvinnor och förhoppningen var 

att kvinnorna lättare skulle våga öppna sig och känna sig bekväma inför en intervjuare 

som för dem var bekant. Det finns både för- och nackdelar med att informant och 

intervjuare är bekanta. Fördelen är att intervjun kan bli mer djupgående, nackdelen är att 

den egna förförståelsen är känd av informanten och att informanterna omedvetet väljs ut 

utifrån den egna förförståelsen. 

 

Kvinnorna själva valde tid och plats för intervjun, vilket i de flesta fall var i deras hem. 

Trost (2010) menar att det är att föredra om informanten själv får välja tid och plats för 

intervjun då det skapar en trygghet i själva intervjusituationen.   

 

Åtta intervjuer genomfördes för att svara på syftet. Trost (2010) skriver att det är 

lämpligt med ett ganska litet antal intervjuer till en kvalitativ studie, mellan fem och åtta 

intervjuer är att föredra. Vid ett större antal finns risken att textmaterialet blir för stort 

och ohanterligt och därmed svårt att analyseras. Trost (2010) skriver att analysen av den 

kvalitativa studien kan analyseras induktivt eller deduktivt. Studien utgick ifrån en 

induktiv ansats. Att utgå ifrån en induktiv ansats innebär att förutsättningslöst gå in och 

leta efter mönster i textmaterialet, i motsats till deduktiv ansats där analysen utgår ifrån 

en teori. 

 

I enlighet med Lundman & Hällgren Granheim (2008) har båda författarna läst igenom 

samtliga intervjuer och varit med under hela analysprocessens gång vilket ökar 

tillförlitligheten av resultatet. Genom kontinuerliga diskussioner med varandra och 

handledaren under hela analysprocessen har resultatets tillförlitlighet stärkts. Giltigheten 

av en kvalitativ studie skriver Lundman & Hällgren Granheim (2008) är bland annat 

baserat på urvalet av informanter. Urvalet har i studien beskrivits för att läsaren skall 

själv kunna bilda sig en uppfattning om studiens giltighet. Åtta intervjuer ansågs med 

stöd av litteraturen kunna ge tillräckligt med information för att kunna besvara syftet, 

dock skulle troligen ett större urval ge fördjupad kunskap och ytterligare öka giltigheten 

i resultatet. Överförbarheten i resultatet ligger i betraktarens ögon och som författare bör 

studiens tillvägagångssätt noggrant beskrivas för att ge läsaren möjligheten att dra egna 

slutsatser (Lundman & Hällgen Granheim, 2008). Denna studies resultat bör betraktas i 

dess kontext: åldersspannet på kvinnorna är inte så stort, endast kvinnor som går på 

BVC i västra Sverige är representerade, samtliga lever tillsammans med barnens far och 

alla har en eftergymnasial utbildning. Resultatet är därför svårt att generalisera till en 

större population.          

 

Vid kvalitativ intervjumetodik är det viktigt att tygla sin förförståelse. Forskaren måste 

bli medveten om sin förförståelse och under arbetets gång reflektera och synliggöra den 

för sig själv. Detta för att undvika påverkan på det slutliga resultatet (Dahlberg et al. 

2003; Dahlberg, 1997). För att synliggöra den egna förförståelsen kring amning och 

amningsstöd fördes en kontinuerlig reflektion och diskussion mellan författarna och 

handledaren under arbetets gång. Möjligheten att distansera sig och bli mer medveten 

om hur förförståelsen påverkar resultatet har således ökat. Intervjuerna gav rika 

berättelser och deras upplevelser framträder tydligt i materialet. Genom att öppet lyssna 

och vara nyfikna på kvinnornas berättelser höll vi oss följsamma och öppna mot den 

undersökta företeelsen. Under analysen gång gick vi tillbaka till informanternas 



 

 

berättelser för att se vad de faktiskt berättade om och ifall något blivit förbisett. 

Analysen gjordes nära det transkriberade materialet och citat tagna ur texten.      

 

I kvalitativ forskning är det omöjligt att som forskare hålla sig neutral till 

informanternas berättelser. Forskaren använder sig själv som redskap för att få 

informanten att berätta om en företeelse. Genom att ställa öppna frågor får informanten 

möjlighet att själv beskriva sin upplevelse. Lundman & Hällgren Granheim (2008) 

skriver att genom att arbeta nära textmaterialet i analysen och samtidigt reflektera och 

diskutera kring vår förförståelse kan trovärdigheten av resultatet bevaras.     

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom två kategorier som belyser mammors upplevelser av hinder och 

möjligheter för ett bra amningsstöd på BVC. I berättelserna finns positiva och negativa 

upplevelser av BVC-sköterskans amningsstöd. En del mammor upplevde stöd och andra 

inte, vilket återspeglas i kategorierna. Sammantaget innebar det att mammor som 

upplevde stöd och förtroende från sin BVC-sköterska kände sig självsäkra och mindre 

oroliga för sitt barn. Mammor som upplevde att de fick stöd av sin BVC-sköterska 

kände sig bekräftade och sedda som unika individer och stärkta i sin mammaroll. 

 

Kategorierna beskriver hur mammor som inte fick stöd kände sig osäkra, rädda och 

ensamma. Mammor som inte upplevde stöd från sin BVC-sköterska kände sig 

utlämnade till sig själva och upplevde att ingen brydde sig om dem. Bristen på stöd och 

bekräftelse gjorde att de tvivlade på sin förmåga att amma och de var rädda för att bli 

bedömda av BVC-sköterskan utifrån hur lyckad deras amning var. Mammorna försökte 

upprätthålla en fasad för BVC-sköterskan då de inte vågade vara ärliga om hur de 

mådde eller hur det gick med amningen. 

 

Nedan följer en diskussion i relation till de kategorier som framkom ur resultatet. 

 

I resultatet framkom att det var viktigt för mammorna att det fanns tid för varje besök 

och att BVC-sköterskan inte kändes stressad när de behövde amningshjälp och hade 

frågor. Studier visar att tidsbrist på BVC är stressande för mammor och påverkar 

amningen negativt (Kervin et al., 2010). När besökstiderna på BVC var flexibla 

upplevdes det som vård anpassad efter mamman och barnets behov. Många kvinnor 

känner sig osäkra efter barnets födelse och behöver både stöd och kunskap för att 

amningen ska etableras och fungera (Palmér et al., 2010; Palmér, 2010). 

Tillgängligheten och BVC-sköterskans vilja att hjälpa fick mammorna att känna 

förtroende för henne, de kände att BVC-sköterskan brydde sig om dem. Det gjorde att 

mammorna kände sig trygga eftersom hjälp fanns att få och någon med kunskap var 

beredd att hjälpa dem. Studiens resultat visar att det är viktigt för BVC-sköterskan att ta 

sig tid vid besöken och vara tillgänglig för att stödja mamman om problem skulle 

uppstå. Enligt mammorna var ett bra amningsstöd när BVC-sköterskan var lyhörd inför 

mammans önskemål och stöttade hennes beslut att amma eller avsluta amningen. Som 

tidigare nämnts ger vårdpersonal som är intresserade och har goda kunskaper ger ett 

bättre amningsstöd (Ekström, 2005). 

  



 

 

När BVC-sköterskan tog sig tid att lära känna mamman och barnet upplevde de att hon 

såg hur de mådde. När BVC-sköterskan var väl insatt i mammornas situation och hade 

kunskap om deras amningssituation kunde hon ge personlig rådgivningen med hänsyn 

till deras kapacitet. Det gjorde att mammorna kände sig sedda och bekräftade. Enligt 

Socialstyrelsen (2008) skall information kring amning ges med hänsyn till modern och 

barnets enskilda behov. Hall och Wigert (2010) skriver att förutsättningen för att kunna 

ge stöd är att kunna skapa en god kontakt mellan den som skall ge stöd och den som 

skall få stöd. Ett bra stöd kännetecknas av att det anpassas efter individuellt och efter 

varje situation och ger möjlighet till utveckling för individen. Mammorna beskrev att ha 

samma BVC-sköterska vid varje besök skapade en god kontakt mellan BVC-sköterskan 

och familjen. Det gör att BVC-sköterskan har en chans att lära känna sina familjer och 

komma ihåg deras föregående besök och uppföljning av tidigare besvär, hon kan då 

anpassa informationen till mamman och barnets individuella behov. Resultatet av det 

blir att mammorna känner sig sedda och de känner att deras bekymmer var viktiga för 

BVC-sköterskan. När vården individanpassas kan rätt stöd ges, det finns ingen mall som 

passar alla. Det är viktigt för mammor att få professionell hjälp men det viktigaste är att 

få hjälp i rätt miljö av någon som man känner förtroende för och som ger 

individanpassad information och stöttning utan att de känner stress eller press (McInnes 

& Chambers, 2008; Hedberg et al., 2008). Resultatet i studien understryker vikten av att 

BVC-sköterskan ser varje mamma som en unik individ och besökstider och information 

ska anpassas efter mammans förmåga. . 

 

Resultatet visar att mammorna blev oroliga om amningen inte fungerade som de tänkt 

sig. När BVC-sköterskan uppmanade dem att fatta egna beslut om amningen upplevde 

mammorna ett stöd från henne. De kände sig stärkta när BVC-sköterskan såg deras 

kapacitet att fatta beslut angående sin amning. De vågade tro på sig själva och sin 

förmåga som mamma. Att BVC-sköterskan hjälpte mammorna att se sina egna resurser 

när amningen krånglade gjorde att de orkade fortsätta försöka med vetskap om att de 

skulle klara det på något sätt. Det är betydelsefullt att BVC-sköterskan hjälper mamman 

att hitta egna vägar och att mamman vågar tro på sig själv. Mer utbildning med fokus på 

samtalsmetodik och amning kan ge BVC-sköterskan kunskaper om hur hon kan vara ett 

bra amningsstöd för nyblivna mammor. McInnes och Chambers (2008) skriver att BVC-

sköterskan ska uppmuntra mamman och hjälpa henne att bygga upp ett självförtroende 

vare sig hon ammar eller inte. Framförallt ta sig tid, sitta ned, lyssna och iaktta. 

 

Flera mammor i vår studie tyckte att de visade BVC-sköterskan att de mådde dåligt men 

att hon inte uppmärksammade dem. Resultatet blev att mammornas självförtroende 

påverkades och de tvivlade på sin förmåga som mamma. När de inte hade någon att 

rådfråga kände mammorna sig ensamma och besvikna. Ekström et al. (2005) skriver att 

negativa attityder och brist på empati hos vårdpersonal påverkar amningen negativt. De 

mammor som upplevde att de inte fick stöd när amningen krånglade beskriver att BVC-

sköterskan fick dem att känna sig som dåliga mammor och det påverkade amningen. 

  

I studien framkom att mammorna kände sig påverkade av BVC-sköterskans stress och 

upplevde att hon inte hade tid med dem, hon var bara intresserad av att bokföra längd 

och vikt till statistikkurvor. Mammorna ville inte ställa sina frågor eftersom BVC-

sköterskan signalerade att hon inte hade tid. BVC-sköterskor som avsätter för lite tid för 

besöken har inte möjlighet att sitta och lyssna utan tenderar att ifrågasätta mammans 



 

 

problem istället för att vägleda och visa dem hur de kan göra (McInnes & Chambers, 

2008). De mammor som upplevde problem med amningen ville att BVC-sköterskan 

skulle se på när de ammade men uppgav att detta aldrig blev av på grund av okända 

orsaker, mammorna trodde att det glömdes bort av BVC-sköterskan. Grassley och 

Nelms (2008) kommer i sin studie fram till att BVC-sköterskan och annan vårdpersonal 

runt mamman ska hjälpa mamman med tilläggning vid bröstet så att mamman får hjälp 

att lära sig de praktiska momenten vid amning, inte bara det teoretiska. Grassley och 

Nelms (2008) resultat tyder på att genom både teoretisk och praktisk amningshjälp kan 

BVC-sköterskan identifiera vilket stödbehov mamman har. 

 

När bekräftelsen från BVC-sköterskan uteblev vågade mammorna som deltog i studien 

inte vara ärliga mot henne. De mörkade fakta och ljög om amningen för att de annars 

trodde att hon skulle bli sur och arg på dem. När de inte följde hennes råd trodde 

mammorna att BVC-sköterskan skulle tycka att de var dåliga mammor. Bartlett (2005) 

skriver att det är en generell uppfattning i västvärlden att amning är något som fungerar 

bara mamman verkligen vill och detta speglar sig i BVC-sköterskans sätt att arbeta. De 

mammor med amningssvårigheter upplevde att amning var något alla andra klarade men 

inte dem. Några mammor kände sig kritiserade av BVC-sköterskan i dessa situationer 

vilket ledde till låg självkänsla och skamkänslor hos dem. Graffy & Taylor (2005) fann 

att kvinnor behöver höra att de inte är ensamma i sin situation, att det de går igenom är 

normalt och att någon lyssnar utan att döma om problem uppstår. Vidare skriver Graffy 

& Taylor (2005) att vårdpersonalen måste bli medvetna om sina egna attityder. På så sätt 

kan de ge bra stöd utan att kritisera eller döma. Deras uppgift är att stödja och informera 

mammor så att de kan ta hand om sitt barn på bästa sätt (Socialstyrelsen, 2008). 

Resultatet pekar på att BVC-sköterskan bör kunna identifiera problem och undvika att 

använda sig av uttryck och information som innebär att mammorna känner sig kränkta 

och osäkra. 

 

Slutsats 

BVC-sköterskans amningsstöd är viktigt. Amningen påbörjas på BB-avdelningen men 

de flesta mammor går hem innan amningen etablerats. När mamman och barnet är 

utskrivna från BB är det barnhälsovården som tar över ansvaret för fortsatt uppföljning. 

BVC-sköterskan har en central roll i hur amningsprocessen utvecklas efter hemkomsten 

från BB och denna studie indikerar att BVC-sköterskans stöd ofta brister. Ett 

tvärprofessionellt samarbete mellan BB och BVC skulle kunna förbättra 

förutsättningarna för BVC-sköterskan att identifiera mammans behov av amningsstöd.    

 

Övriga slutsatser är att mammorna upplever bra stöd när de får bekräftelse på att de 

duger som mammor och blir sedda som unika individer. De vill bli respekterade och få 

förståelse för de beslut de fattar kring amningen. Det är därför viktigt att BVC-

sköterskan är lyhörd inför mammans signaler, både det uttalade och outtalade.  

 

Förslag till förbättringsåtgärder är utbildning i amning och samtalsmetodik för BVC-

sköterskor samt handledning i strävan mot förbättrat amningsstöd på BVC. Vidare 

forskningsförslag kan exempelvis vara att undersöka upplevelsen av amningsstöd hos 

mammor som känner motvilja till att amma eller hur stöd ges till de mammor som har 



 

 

stora svårigheter att amma. Detta för att kunna förbättra och utveckla BVC-sköterskans 

amningsstöd på BVC. 
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Bilaga 1 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Och just det här, det är viktigt 

att det finns tider man kan ringa 

på eller tider som man spontant 

kan gå dit...två tider i veckan i 

alla fall som det var öppen 

mottagning då man kunde 

komma och det tyckte jag var 

jätte bra för då visste jag att har 

jag behov av att prata eller 

undrade någonting så 

finns det en tid som jag kan 

träffa BVC-sköterskan.” 

När jag behöver hjälp 

vet jag att BVC-
sköterskan är tillgänglig. 

Jag har någon att vända 

mig till. 

Känslan av att någon 

finns där. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Att bli stärkt i sin roll 
som mamma. 

 

 
 

 

 
 

 

 

”mamma och svärmor dom har 

alltid så många konkreta 

exempel på hur dom gjorde och 

hur det skulle vara...en BVC-

sköterska är istället 

opartisk...hon lyssnar och har 

mer erfarenhet och är mycket 

lugnare och kan ge mig mer 

saklig information och bättre 

och stöttade mig i vad jag tyckte 

kändes rätt och det var också 

väldigt viktigt, för det gör inte 

mamma och svärmor” 

När andra kritiserar och 
jag känner mig osäker, 

stödjer BVC-sköterskan 

mig. 

BVC-sköterskan tror på 
mig. 

”Vi hade samma varje gång och 

det var jätte skönt så man slapp 

dra hela jargongen igen. Eller 

då i början kändes det jätte 

viktigt, när vi var där så ofta 

också. Hon lärde känna oss och 

hon lärde känna ... (barnets 

namn) … Hon var ett väldigt bra 

stöd hela vägen. Verkligen. I och 

med att vi träffade henne så 

ofta.” 

När jag har samma 

BVC-sköterska vid varje 
besök lär hon känna mig 

och hon ser mina behov. 

BVC-sköterskan ser 

mig. 

Att bli sedd som en unik 

mamma. 

”Så när vi kom till BVC så 

kände man verkligen att...nämen 

hon såg till helheten... Förstod 

vad man pratade om och hon 

såg på oss när vi var vrak ...man 

kände att hon tänkte på oss 

liksom, ”det är ni som ska orka 

med det här, det är ni som vara 

uppe på nätterna” 

Min BVC-sköterska ser 

när jag har det jobbigt 

och  hon  bryr sig om 
oss. 

Min BVC-sköterska vill 

att jag ska må bra. 

”Dels lyssnade hon på vad jag 

hade att säga. Hon var lugn, 

gav mig råd och samtidigt så sa 

hon att det inte är hela världen 

om det inte skulle funka... Jag 

kände ändå på något sätt att det 

fanns en utväg om det inte skulle 

bli bättre, om man säger så, och 

det gör ju att man får den där 

extra energin att orka hålla ut 

då...” 

BVC-sköterskan säger 

att om det inte fungerar 

finns det en utväg. 

Hon ger mig hopp. Att våga tro på sin 

förmåga. 

”...vi pumpar och det funkar och 

då tror jag att de kan läsa de 

signalerna och säga det liksom 

att, så länge det funkar för oss 

är det bra. Men jag tycker å 

andra sidan att det är skönt att 

de lägger några värderingar att 

man ska amma naturligt, 

normalt... Utan att dom tycker 

liksom att flaskan duger fint.” 

Det som funkar för oss 
är det bästa för oss. De 

lägger inga värderingar i 

det. 

BVC-sköterskan stödjer 
mig i mina beslut. 

 



 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Det var ingen som frågade 

om det här med amningen, 

att det gjorde så ont och så, 

överhuvudtaget” 

 

Ingen frågade mig hur 
det gick att amma. 

Ingen bryr sig om hur 
det går för mig. 

Känslan av att vara 
utlämnad åt sig själv. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Upplevelsen av att inte 
duga. 

”Hon har ju inte så mycket 

svamp, då kan det ju inte 

vara så farligt för dig... Jag 

blev arg att jag inte togs på 

allvar... Det var aldrig 

någon sen som frågade: har 

det här gått över?” 

Det jag säger tas inte på 

allvar. 

Det jag säger vill ingen 

lyssna på. 

”Jag fick inte ens nån 

stöttning från BVC 

överhuvudtaget. De kunde 

väl sett hur dåligt jag mådde 

och jag uttryckte väl att jag 

mår inte så bra av det här 

och att de väl lite blundade 

för det...jag tror de blundade 

för det...” 

Ingen bryr sig om hur 

jag mår. 

Ingen ser mig. 

”Jag fick nästan ljuga för 

BVC-tanten, tror jag, och 

säga att hon åt jättebra...” 

Jag var tvungen att ljuga 

för att slippa bli 
ifrågasatt. 

Jag vågar inte säga 

sanningen. 

Rädsla av att bli bedömd 

av BVC-sköterskan. 

”Ger du bara ersättning 

nu?...Du pumpar inte ens? 

Du ska ju pumpa!... Hon 

blev liksom helt sur... Hon 

vände mig ryggen och skrev 

liksom bara ett streck att nu 

var det slut på amningen. 

Och jag reagerade med att: 

Herregud, vad fel jag har 

gjort nu” 

Hon blev sur för att jag 

avslutat amningen utan 
hennes tillåtelse. 

När jag gör fel blir 

BVC-sköterskan sur. 

”Jag kände att jag var 

tvungen att upprätthålla 

nån sorts fasad...” 

 

Jag vågar inte visa 
verkligheten. 

Jag är rädd för att bli 
bedömd av BVC-

sköterskan. 
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    Göteborg, 2011-09-06 

Informationsbrev    
   

 
Detta informationsbrev vänder sig till Dig som har anmält intresse att delta i vår 
studie om mammors upplevelse av amningsstöd på BVC. 
 
Syftet är att undersöka mammors upplevelse av amningsstöd från BVC. Genom 
mammans egen berättelse och upplevelse kan behovet av professionellt stöd 
identifieras och förhoppningsvis leda till en utveckling av distriktssköterskans 
arbete på BVC. 
 
De mammor som inkluderas i studien har ammat sitt/sina barn under de 
senaste tre åren samt deltagit i basprogrammet på BVC. 
En intervju kommer att spelas in med varje deltagare och tar ca 30 minuter. 
Materialet kommer att transkriberas och ljudfilerna sparas på institutionen för 
vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Intervjuerna kommer att avidentifieras för att 
skydda varje deltagares identitet. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 
medverkan utan närmare motivering. 
 
Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid 
Högskolan i Borås. 
 
 
Övriga upplysningar lämnas av: 
 

Louice Karlsson   Malin Svanberg 
    

mobil: 0707-181655   mobil: 0761-700995 
e-post: louicekarlsson@hotmail.com e-post: malin.k.svanberg@gmail.com 

 
Handledare till studien: 
Lina Palmér 
e-post: lina.palmer@hb.se 

 

mailto:louicekarlsson@hotmail.com
mailto:malin.k.svanberg@gmail.com
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     Göteborg, 2011-09-06 

 

 

Intervjustudie om mammors upplevelse av amningsstöd på BVC. 
 

 

Samtycke 
 

Jag har tagit del av studiens upplägg och syfte i informationsbrevet samt 

haft möjlighet att själv ställa frågor om studien till de ansvariga. 

Med min underskrift samtycker jag härmed: 

 

• Att delta i studien. 

• Att mina personuppgifter behandlas konfidentiellt och att min 

intervju avidentifieras. 

• Att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan närmare motivering. 

 

 

Datum:__________________ 

 

Deltagarens namnteckning:__________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 

 
 


