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Sammanfattning    

 

Vid start av amning är det viktigt att modern känner att hon kan få stöd från anhöriga 

och från experter. Om amningen inte fungerar kan mamman få svårt att knyta an till sitt 

lilla barn och mamman kan börja tvivla på sitt moderskap. 

Barnavårdcentralsjuksköterskan (BVC-sköterskan) har en framträdande roll som 

amningsstödjare. BVC-sköterskan behöver därför ha mycket kunskap kring barnets 

behov och ha en förmåga att kunna samtala med föräldrarna. Det ligger på BVC-

sköterskans ansvar att mötet med mamman blir vårdande. Studier indikerar att BVC-

sköterskan har för lite kunskap kring amning och är styrd av barnhälsovårds-

programmet. Detta innebär otillräckligt med utrymme för individuellt stöd. Syftet med 

studien är att beskriva BVC-sköterskans erfarenheter av mötet med mammor under 

amningstiden. En induktiv kvalitativ intervjustudie med sju BVC-sköterskor samt en 

kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Ur resultatet framkom fyra kategorier som 

berörde BVC-sköterskans upplevelser. Dessa var en känsla av otillräcklighet där 

informanterna upplevde tidsbrist och för lite kunskap i mötet, hinder i 

amningsrådgivningen, när deras värderingar inte var de samma som mammans och när 

det var svårt att nå mamman. De upplevde även att det var viktigt att vara ödmjuk och 

lyhörd i mötet, att se mamman som en individ och anpassa stödet efter henne. Slutligen 

upplevde BVC-sköterskorna att det var viktigt att skapa goda relationer så att mamman 

kände sig välkommen i mötet. Trots att BVC-sköterskan upplevde att hon gav stöd så 

visar studier kring mammornas upplevelser det motsatta. Detta kan bero på att BVC-

sköterskorna saknar en fördjupad kunskap inom amning och möjligheten att bemöta 

varje mamma som en unik individ och stötta henne utifrån hennes unika situation.  

 

Nyckelord:  Breastfeeding, Child Health Care nurses, support, counseling, experiences 
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INLEDNING 

Amningsrådgivning och stöd är en stor del av barnavårdcentralsjuksköterskans (BVC-

sköterskan) arbete. Vi upptäckte detta under vår verksamhetsförlagda utbildning på 

BVC under distriktssköterskeutbildningen. Vi förstod att detta blivit en större del av 

BVC-sköterskans arbete sedan mammor inte längre får stanna lika länge på 

Barnbördsavdelningen (BB-avdelningen). Vårt intresse för ämnet väcktes även av 

uppgiften att antalet mammor som enbart ammar har minskat under 2000-talet 

(Socialstyrelsen 2013a). Amning eller inte amning är även ett omdebatterat ämne. 

Under sommaren debatterades ämnet i media. Ena parten, Tone Ahlborg, barnmorska 

och lektor, hävdade att unga mammor avstod att amma för att få behålla sina brösts 

utseende (Ahlborg 2013). Hon hävdade att brösten blivit alltför sexualiserade och 

framhävde alla amningens fördelar som bland annat minskad sjukdoms- och allergirisk 

och högre intellekt hos barn som ammar. Dessa fakta dementerade motparten, professor 

Agnes Wold, som menade att Ahlborgs fakta till stor del var inriktade mot 

utvecklingsländerna och var inte vetenskapligt beprövade. Dessutom menade Wold 

(2013) att det var upp till kvinnan att själv få bestämma över sin kropp och sina val, 

något som personalen inom vården ska stödja. BVC har fått ett större ansvar för 

amningsrådgivning och studier visar att mammor inte är nöjda med bemötandet 

 

 

BAKGRUND 

Amningens utveckling under 1900-2000-talet 

Historiskt sett har amningsfrekvensen varierat i Sverige det senaste århundradet. På 

1930-talet minskade amningen i samband med att förlossningar på sjukhus ökade. 

Mödrar fick inte tillräckligt stöd i amning från personalen på BB-avdelningen vilket 

orsakade minskad kunskap om och vilja att amma. Vid denna tid började även 

marknadsföring av bröstmjölksersättningar införas. Enbart amning av spädbarn fortsatte 

att minska fram till 1970-talet då antalet ammande mödrar var som lägst. Några år 

senare började positiv amningspropaganda spridas och rutinen att vårda mor och barn i 

separata rum på BB-avdelningen samt tillmatning med modersmjölksersättning 

ifrågasattes. Amningsfrekvensen ökade därmed kraftigt (Socialstyrelsen 2013 a).  

  

År 1990 grundade Unicef och World Health Organization (WHO) initiativet Baby-

friendly Hospital Initiative (BFHI) vilket innebar att amningsfrämjande åtgärder 

infördes på sjukhusen. Detta initiativ gick ut på att framhäva, skydda och stödja amning 

genom att bland annat utbilda berörd personal. Efter införandet har över 150 länder 

anslutits till initiativet och det har bevisats haft lyckad effekt (Socialstyrelsen 2013 a; 

WHO 2013 a). WHO och Unicef utvecklade även handlingsplanen 10 steg till lyckad 

amning för att förenkla främjandet av amning både inom mödra- och barnavård (WHO 

2010). För att handlingsplanen ska fungera bör all hälsovårdspersonal som rådgör om 

amning få adekvat utbildning, både praktisk och teoretisk (WHO 1998).  
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Enligt Socialstyrelsen (2007) har vårdtiden på BB minskat kraftigt sedan 1970-80 talet 

vid normal vaginal förlossning. På 70-talet kunde vårdtiden vara i medeltal sex dagar 

jämfört med 2005 då vårdtiden efter förlossning var två dagar. 

 

Under 2000-talet har antalet helammande barn minskat i åldrarna två, fyra och sex 

månader. Statistik visar dock att en ökning av helammande barn har skett mellan 2010 

till 2011. Trots att rekommendationen är enbart amning upp till sex månader har många 

barn redan börjat få annan mat innan denna ålder (Socialstyrelsen 2013 a).  

 

År 2004 ändrade Sverige sin definition av helammande barn efter WHO’s definition att 

barn som fått smakportioner inte inkluderas till helammande barn. Diagram 1 visar 

variationen av helammande barn mellan åren 1966 och 2011 (Socialstyrelsen 2013 a, 

s.14). 

 
Diagram 1. 

 
 

Amningens inverkan på mamman 

Amning har även en positiv inverkan på moderns hälsa genom att minska risk för 

äggstocks- och bröstcancer, gör att mamma fortare tappar i vikt efter förlossning och 

gör att mensen kommer tillbaka senare hos mamman (WHO 2013 b; Kramer & Kakuma 

2012). 
 

Det är många faktorer som påverkar kvinnan när hon börjar amma. Det innebär en 

omställning i livet och en balansgång mellan mor och barn (Palmér, Carlsson, Mollberg 

& Nyström 2010). Palmér (2010, ss. 208-209) menar att om amningen fungerar visar 

det att kvinnan är duglig som mamma. Mamman kan både känna sig behövd och viktig, 

men kan även känna sig bunden av att alltid finnas tillhands för sitt barn. Detta kan 

mamman uppleva som negativt. Dahl (2004, s.110) menar att det är viktigt att ammande 

kvinnor får stöd från både sina närmaste och från experter samt egentid för att de ska få 

en fungerande amning. Även Persson, Fridlund, Kvist och Dykes (2010) beskriver i sin 

studie att mamman har ett behov av stöd från personal och från sin familj för att känna 

sig trygg den första tiden efter förlossning. Det är viktigt att hon vet var hon ska vända 
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sig om problem uppstår. Betydelsefullt är även att mamman upplever både sig och sitt 

barn som friska och vid god hälsa.  

 

Kvinnor kan uppleva att omgivningen inte förstår hur jobbigt det kan vara att amma. 

Det praktiska kring amningen och få det att fungera är ofta mycket svårt och uttröttande. 

Den information som de fått om amning upplevs ofta som otillräcklig (Dahl 2004, 

s.123). Amningssvårigheter kan göra det svårt att knyta an till sitt barn och få den närhet 

som barnet behöver. Mammarollen hamnar i ovisshet och mamman kan falla in i en 

existentiell kamp där hon försöker att övervinna tveksamheter och utanförskap. 

Mamman kan uppleva skuld och att hon är värdelös som mamma när amningen krånglar 

(Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström 2012). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 

127-128) är det viktigt att kvinnan blir sedd i sin livsvärld och hur hon erfar situationen. 

Detta för att hon ska känna sig bekräftad. Mammans livsvärld innefattar bland annat 

hennes upplevelse av välbefinnande, hälsa, ohälsa och tidigare erfarenheter. Allt detta 

påverkar hur hon upplever sin vardag. 

 

Amningens inverkan på barnet  

Bröstmjölken innehåller alla näringsämnen och energi barnet behöver det första halvåret 

och hälften eller mer av barnets behov under andra halvåret. Även barnets kognitiva och 

känslomässiga utveckling främjas av bröstmjölk samt skyddar mot infektions- och 

kroniska sjukdomar. Det bästa för att möjliggöra en etablerad amning är att låta barnet 

få suga på mammas bröst inom den första timmen efter födseln, endast amma och låta 

barnet äta när det vill både dag och natt samt undvika flaskmatning och napp. 

(Socialstyrelsen 2013 a; WHO 2013 b). För barnet så minskar amning risken för 

barnadödlighet. Rekommendationen är helamning under barnets första sex månader 

tillsammans med D-vitamin. Det är dock viktigt att alltid följa varje barns tillväxt och 

hälsa individuellt. Amning kan sedan tillsammans med lämplig mat ges till barnet är två 

år eller mer (Kramer & Kakuma 2012).  

 

Studier visar att om barn helammas de första tre månaderna har det en positiv effekt på 

barnets kognitiva utveckling, däremot ses ingen skillnad gällande den motoriska 

utvecklingen om barnet ammas eller ej (Angelsen, Vik, Jacobsen och Bakketeig 2001). 

Kramer och Kakuma (2012) betonar att enbart amning i sex månader har fler fördelar 

jämfört med enbart amning i 3-4 månader. Det minskar bland annat risken för mag- och 

tarminfektioner hos spädbarnet. 

 

Amningens fysiologi 

Under graviditeten börjar alveoler och blodflödet i brösten öka samtidigt som 

mjölkgångar bildas. Råmjölk börjar produceras redan under graviditetens tredje månad 

styrt av hormonet prolaktin som bildas i hypofysen. Alveolerna är ofta utspända av 

mjölk två till fem dagar efter förlossningen.  Bröstens förmåga att uttänjas gör att mjölk 

kan samla på sig i upp till två dygn. Om inte brösten töms minskar snabbt nybildningen 

och sekretion av mjölk. Därför är det viktigt att barnet suger på bröstet och att 

alveolerna töms för att mjölkbildningen ska fortskrida (Kylberg, Westlund & Zwedberg 

2009, ss. 45-46). Jones och Spencer (2007) beskriver att det är viktigt att tömma bröstet 

vid varje amningstillfälle. Töms bröstet ordentligt stimuleras mjölkproduktionen. Därför 
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kan mamman öka sin produktion genom att handmjölka eller pumpa ut mjölk efter varje 

amningstillfälle. Det är även avgörande för mjölkproduktionen att eliminera faktorer 

som hämmar en ordentlig mjölkutdrivning så som tryck från bh eller en för liten 

bröstpump. 

 

Då barnet suger på bröstet frisätter hypofysen hormonerna prolaktin och oxytocin. Det 

är oxytocinet som påverkar muskelcellerna som styr utdrivningen av mjölken från 

alveolerna ut till bröstvårtan. Efter en amning bildas direkt ny mjölk, produktionen är 

som störst den första timmen efter en amning. Mängden mjölk under dygnet kan därför 

styras genom att amma oftare. Prolaktinnivån blir därmed högre. Amning nattetid 

frisätter mer prolaktin än amning dagtid vilket leder till desto högre mjölkproduktion 

(Kylberg, Westlund & Zwedberg 2009, ss. 46-49). 

 

Kylberg, Westlund och Zwedberg (2009, s. 49) beskriver att stress, trötthet, smärta och 

oro kan påverka oxytocinfrisättningen negativt och därmed även utdrivningsreflexen. 

Om inte utdrivningen fungerar kan barnet inte tömma bröstet och därmed minskar 

mjölkproduktionen. Här är det viktigt att mamman får lugn och ro och gärna vila innan 

amningen samt inte låta det gå för lång tid mellan amningarna. Jones och Spencer 

(2007) menar att det är viktigt för utdrivningsreflexen att synliggöra och ta bort faktorer 

som distraherar mamman så att hon avslappnat kan sitta och amma. Det kan handla om 

så enkla saker som att stänga av telefonen eller hitta en bekväm amningsställning som 

gör att utdrivningen av mjölken optimeras. Användning av napp ska inte uppmuntras, 

särskilt i de fall då mamman försöker öka sin mjölkproduktion. Bröstmjölksersättning 

ska inte ges om det inte finns starka medicinska skäl för det. Detta för att det 

konkurrerar ut mammans mjölkproduktion. Det är barnet som bör bestämma hur långt 

varje amningstillfälle blir. 

 

Oxytocinet har även som verkan att dra ihop livmodern efter förlossningen men är även 

viktigt för anknytningen mellan mor och barn (Kylberg, Westlund & Zwedberg 2009, s. 

46).  

 

Barnets behov av anknytning 

Barnpsykiatrikern och psykoanalytikern John Bowlby menade i sin anknytningsteori att 

barnet föds med behovet av närhet och anknytning till andra. Detta behov är medfött 

och har betydelse för människans överlevnad. Det mänskliga barnet är till skillnad från 

andra arter ytterst beroende av att en vuxen tar hand det för att överleva. Barnet är 

beroende av en vuxen för att kunna förflytta sig och skydda sig. Därför behöver barnet 

kommunicera genom gråt eller leenden så att den vuxna tar sig an barnet. Barnet går 

igenom fyra utvecklingsstadier med hjälp av relationen till andra då dess sociala 

beteende formas. Barnets hälsosamma utveckling är beroende av en känslomässig 

bekräftelse i sitt kontaktsökande och i anknytningen (Hwang & Nilsson 2011, ss. 60-

61). 

 

Genom att ha knutit an till en person har barnet utvecklat en känsla av trygghet vilket är 

viktigt för barnets framtida självkänsla och utveckling. En god psykisk hälsa hos 

spädbarnet hindrar ohälsa av längre fram i livet (Hwang & Wickberg 2001). En studie 

av Bureau, Easterbrooks och Lyons-Ruth (2009) visar att om mamman har depressiva 
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symptom då barnet är nyfött kan det ske en störning i anknytningen och barnet kan 

lättare utveckla depression under senare barndom och som vuxen. 

 

Barnhälsovården 

Barnhälsovården ska främja alla barns goda hälsa och utveckling samt upptäcka 

avvikelser i tillväxt och utveckling på ett tidigt stadium. Detta arbete görs genom 

regelbundna hälsokontroller och information. Föräldrar får härmed möjligheter och 

kunskap till att ge sina barn en god uppväxt (Socialdepartementet 1997). Hälso- och 

sjukvårdspersonal har en skyldighet att se till barnets bästa och dess rättigheter 

(Söderbäck, Coyne och Harder 2011). Enligt FN:s barnkonvention (1989) så ska barn 

behandlas med värdighet och respekt. Deras förmågor skall stärkas och stödjas. Barnets 

bästa skall alltid sättas i det främsta rummet vid alla handlingar som rör barnet så att 

barnet får möjligheten till att utvecklas.  

Barnhälsovårdens verksamhet är frivillig och kostnadsfri och öppen för alla barn från 

nyfödd till sex års ålder i Sverige. Barnavårdcentralen (BVC) erbjuder regelbundna 

hälsokontroller med information och undersökning av barnet, förebyggande information 

om olyckor och vaccinering. Allt enligt ett basprogram som varje landsting ansvarar för. 

Till barnhälsovårdens uppgift hör även att upptäcka barn med särskilda behov och barn 

som far illa. Barnhälsovården är betydelsefull för folkhälsan genom att BVC-sköterskan 

i stort sett träffar alla barn. Barnhälsovården erbjuder varje familj ett hembesök då 

barnet är nyfött och hemkommet från BB-avdelningen (Socialstyrelsen 2013 b). 

 

Barnhälsovården erbjuder nyblivna föräldrar utbildning i grupp upp till barnet är ett år 

gammalt, med syftet att stärka föräldrarollen, ge information och knyta sociala 

kontakter med andra föräldrar som bor i samma område. Under utbildningen får de även 

lära känna personalen inom barnhälsovården vilket ger ett öppnare klimat dem emellan.  

Vid de olika gruppträffarna med en barnsjuksköterska eller distriktssköterska som håller 

i utbildningen tas sådant upp som rör det nyfödda barnet men även familjefrågor och 

allt vad det innebär att bli förälder (Socialstyrelsen 2013 b; Socialdepartementet 1997). 

 

BVC-sköterskan har en central roll tillsammans med en specialistläkare inom 

allmänmedicin eller pediatrik och ansvarar för hälsokontrollerna av barnen. På de flesta 

BVC finns det tillgång till en mödra- och barnhälsovårdspsykolog för att förebygga 

psykisk ohälsa hos barn, men även som stöd till personalen (Socialstyrelsen 2013 b). 

  

Barnhälsovården bör vara den huvudsakliga källan för amningsstöd både gällande 

generell information och individuellt stöd. Varje region bör skapa ett samarbete mellan 

barnhälsovården, sjukhus, amningsmottagning och mödravård för att garantera att alla 

mödrar och nyfödda får adekvat hälsoupplysning och amningsstöd. Råd och information 

som ges ska vara konsekventa. Tidiga hembesök efter utskrivning från BB 

rekommenderas eftersom amningen inte alltid är etablerad när mamman och barnet 

skrivs ut (Hedberg Nyqvist och Kylberg 2000). 
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BVC-sköterskans roll  

Enligt Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2000) behöver BVC-sköterskan ha mycket 

kunskap och kompetens kring barnet och familjen. Uppgiften att både ge stöd till 

föräldrar och att upptäcka risker för barnets hälsa kräver att hänsyn tas till både barnets 

och förälderns integritet. För att kunna stödja föräldrarna i sin roll behöver BVC-

sköterskan ha en bra kontakt och samspel med familjen 

En mycket viktig uppgift för BVC-sköterskan är att ge föräldrar stöd så att de kan knyta 

an till sitt barn. En god anknytning mellan förälder och barn är mycket betydelsefullt för 

barnets utveckling. För att kunna ge detta stöd måste BVC-sköterskan vinna 

föräldrarnas förtroende så att de kan känna tillit till henne i sin nya föräldraroll. Det är 

viktigt att BVC-sköterskan har mycket kunskap kring barnets behov men även att hon 

har förmåga att samtala med föräldrarna. I detta arbete är stöd och samarbete med 

kollegor betydelsefullt (Johansson, Landahl & Adolfsson 2011).  

BVC-sköterskan och familjen möts första gången på hembesöket, där skapas en grund 

för många kontakter under en lång tid mellan BVC-sköterskan och familjen. Eftersom 

vissa familjer behöver betydligt mer stöd än andra så är det viktigt att ta hänsyn till 

föräldrarnas egna erfarenheter och synsätt. Dock är BVC-sköterskan bunden till 

barnhälsovårdsprogrammet vilket innebär att hon inbjuder till frågor men styr ändå 

informationen (Baggens 2004).  

 

BVC-sköterskans förmåga till engagemang och att inta en stödjande roll i 

amningsrådgivningen är oerhört viktigt för barnets hälsa och att det växer och utvecklas 

optimalt (Gartner, Morton, Lawrence, Naylor, O'Hare, Schanler & Eidelman 2005). 

Clifford och Mc Inryre (2008) beskriver att BVC-sköterskans kunskapsnivå kring 

amning, samt hennes egna erfarenheter, påverkar i hur stor grad hon stöttar mamman. 

Vidare beskrivs att det finns bristande amningskunskaper bland BVC-sköterskor. 

Fördjupad utbildning inom amning har setts förbättra dessa kunskaper och därigenom 

förbättrat de råd som ges samt BVC-sköterskans attityd till amning. Ekström (2005) 

betonar vikten av att vårdpersonalen känner till mammans bakgrund för att kunna ge 

adekvat stöd och råd.  Fördjupad utbildning för den personal som rådgör om amning gör 

att deras inställning till amning blir mer positiv och konsekvent och därmed förbättras 

även deras rådgivning och stöd till mammorna. Denna positiva inställning stärker även 

samspelet och känslorna mellan mor och barn. 

 Den personal i vårdkedjan som arbetar med amningsrådgivning får delta i en 

amningsutbildning som är indelad i två steg. Denna utbildning innehåller bland annat 

amningshistorik, fysiologi, amningsobservation, teknik och olika patientfall rörande 

olika amningsproblem (Västra Götalandsregionen, 2010).   

Palmér, Carlsson, Mollberg och Nyström (2012) påtalar vikten av att personal som 

möter ammande mammor ger samma information så att mammorna inte upplever sig 

förvirrade. Det är mammans välbefinnande som bör stå i fokus oavsett om hon ammar 

eller ej så att hon kan få en god anknytning med sitt lilla barn. 

Enligt socialstyrelsens föreskrift (SOFS 2008:33) har BVC-sköterskan skyldighet att 

delge mammor information kring bröstmjölkens fördelar kontra modersmjölkersättning, 

vikten av att som mamma äta riktigt och hur mamman kan ställa in sig på att amma 



 7 

samt hur hon ska kunna behålla en fungerande amning. Vidare skall information ges 

kring de ogynnsamma effekter som kan uppstå vid kombination av amning och 

tillmatning med modersmjölkersättning och att det kan medföra svårigheter att 

fullamma igen. Informationen som ges skall vara individanpassad efter både moderns 

och barnets behov. Om modersmjölkersättning ges så skall fokus läggas på information 

kring hur det ska användas på ett korrekt sätt och riskerna kring att inte följa dessa råd. 

BVC-sköterskan behöver ge mamman råd så att anknytningen mellan det lilla barnet 

och henne blir så starkt som möjligt. För att ge modersmjölkersättning krävs det att en 

avvägning kring barnets nutritionsbehov är gjord och dokumenterad i patientjournalen.  

 

Mötet mellan BVC-sköterskan och mamman 

Det vårdvetenskapliga begreppet ansvar innebär att vårdaren alltid har ett ansvar i mötet 

med patienten, i detta fall mellan BVC-sköterskan och mamman. BVC-sköterskans 

ansvar innebär en skyldighet att genom sitt kunnande förmedla kunskap till mamman. 

Samtidigt innebär ansvaret att BVC-sköterskan samspelar med mamman genom en 

öppen och följsam inställning gentemot mamman och hennes livsvärld. På detta sätt kan 

även mammans delaktighet öka (Dahlberg & Segesten 2010, s. 193). 

 

Den vårdande relationen är styrd av BVC-sköterskans professionella förhållningssätt 

och fullständiga tillgänglighet där hon sätter mammans och barnets behov i fokus utan 

att fordra att få någonting i gengäld. Det behövs kunskap ifrån BVC-sköterskans sida 

men också en förmåga att kunna begrunda över vad som sker i mötet med mamman och 

barnet. Mötet behöver präglas av en öppenhet där BVC-sköterskan möter mamman på 

ett följsamt sätt. Det måste inbjudas till samtal genom ögonkontakt och bekräftelse av 

mamman. BVC-sköterskan kan både bekräfta och sammanbinda likheter och olikheter 

av sin egen livsvärld. Om mötet blir tillåtande och inger tilltro så öppnas möjligheter för 

mamman att sätta ord på sina upplevelser, känslor och vad hon behöver (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss 191-194). 

 

Det vårdvetenskapliga begreppet delaktighet grundar sig i att låta mamman vara 

delaktig så att inte BVC-sköterskan tar över och styr det vårdande mötet. Både BVC-

sköterskan och mamman har ansvar för att mötet blir bra. På olika sätt är de båda 

experter och de måste mötas på halva vägen och finna ett samspel. För att BVC-

sköterskans arbete ska lyckas och vara bestående, bör mammans livsvärld beaktas i 

mötet. Om BVC-sköterskan bekräftar och främjar både mamman och barnet i mötet så 

understöds mammans egna tillgångar och hennes tilltro på sig själv som mamma växer 

fram. I det vårdande samtalet har BVC-sköterskan en skyldighet att undvika att samtalet 

inte blir en ensidig informationsöverföring, att hon för dialog med mamman och inte 

endast talar till mamman (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 109-111).  

Palmér, Carlsson, Mollberg och Nyström (2010) menar att det är av vikt att den 

personal som möter den nyblivna mamman ser henne i hela hennes livsvärld. Att ha i 

åtanke att de första veckorna kan mamman tveka på sin förmåga till att producera mjölk 

och ge tröst till sitt lilla barn även om hon har en fungerande amning. 
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att moderskapet ofta förknippas med att kunna amma, men det är inte 

alltid en självklarhet för alla kvinnor. Då amningen inte fungerar kan mamman känna 

skuld för att hon inte kan ta hand om sitt barn. För att kunna amma är det viktigt att 

mamman upplever förståelse och får stöd av både sina närstående och från 

vårdpersonal. Den viktiga anknytningen mellan mor och barn kan påverkas negativt om 

mamman inte mår bra och inte kan svara an till sitt barns signaler. Detta kan i sin tur 

leda till negativa effekter i barnets utveckling. Barnhälsovården har en viktig roll att 

främja barns hälsa och utveckling samt erbjuda amningsstöd. Studier visar att BVC-

sköterskan har för lite kunskap kring amning och detta påverkar deras attityd till amning 

och kvaliteten på amningsstödet. Ytterligare studier påvisar att BVC-sköterskan är så 

styrd av barnhälsovårdsprogrammet att det inte ger tillräckligt med utrymme för 

individuellt stöd. Ett stort ansvar vilar på BVC-sköterskans förmåga att möta mamman i 

det vårdande mötet. Studien vill belysa hur BVC-sköterskan erfar mötet med mammor 

under amningstiden 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva BVC-sköterskans erfarenheter av mötet med mammor under 

amningstiden. 

 

 

METOD 

Ansats 

För att möjliggöra svar på studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie med 

induktiv ansats. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 188-189) så strävar 

den kvalitativa induktiva ansatsen efter att objektivt analysera intervjutexter som 

baseras på människans livserfarenheter. 

Datainsamling 

Efter godkännande från berörda verksamhetschefer att utföra studien (bilaga1) så 

startade datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats. 

Informanterna fick både muntlig och skriftlig information gällande studien samt att 

intervjuerna, både de inspelade och transkriberade, behandlas konfidentiellt. I 

anslutning till detta fick informanterna skriva på om informerat samtycke (bilaga 2). 

 

Varje intervju tog 20-30 minuter. Intervjuerna spelades in på en ljudfil och 

transkriberades direkt i anslutning till intervjun. Intervjun startades med en öppen fråga: 

Kan du berätta om dina erfarenheter av mötet med mammor under amningstiden? 

Följdfrågor så som: kan du berätta mer om det? Hur känner du då? ställdes för att nå 

kärnan i upplevelsen. Varje intervju gjordes enskilt med en intervjuare. Enligt Lundman 

& Hällgren Graneheim (2012, s. 189) så skapas möjlighet för informanten att samtala 

kring dess upplevelser och reflektioner rörande forskningsfrågan. Genom följdfrågor 

som intervjuaren ställer får informanten möjlighet att fördjupa sig i sin tankegång. 



 9 

Båda intervjuarna gjorde var sin provintervju först för att säkerställa intervjutekniken 

och intervjufrågan, båda intervjuerna svarade väl på syftet vilket ledde till att de blev 

inkluderade i datainsamlingen. 

 

Deltagare 

Förfrågan till verksamhetschefen angående godkännande att utföra studien (bilaga1) 

skickades först ut. Efter godkännande skickades åtta förfrågningar ut till BVC- 

sköterskorna (bilaga 2). En avböjde att delta. Ett strategiskt urval gjordes, det vill säga 

att de som tillfrågades om att delta i studien var sjuksköterskor som arbetade på 

barnavårdscentral. Det fanns ett önskemål om att deltagarna skulle varit verksamma 

inom området i minst ett år. Deltagarna hade arbetat mellan 1 till 18 år inom 

barnhälsovården. Utav de sju sjuksköterskor som intervjuades så var sex 

distriktssköterskor och en var barnsjuksköterska. Tre av informanterna arbetade på 

familjecentral och övriga fyra arbetade på BVC knuten till vårdcentral. Malterud (2009, 

ss. 56-57) menar att om urvalet skiljer sig åt rörande olika parametrar så möjliggörs 

chansen att kunna beskriva olika skiftningar gällande samma företeelse. 

 

Förförståelse 

Erfarenheter skapar hela tiden en förförståelse, denna förförståelse behöver bromsas och 

frysas för att ny kunskap ska kunna komma fram (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 

s. 120). Förförståelse finns inom författaren när en studie startas och den finns med 

under hela resan. Förförståelsen påverkar författaren i hur resultatet samlas in och 

tolkas. Därför är det viktigt att skriva ned sin förförståelse och under studien påminnas 

av den så att den inte färgar tolkningen av resultatet. (Malterud 2009, ss. 44-46).  

 

Dataanalys 

För att genomföra dataanalysen användes Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

kvalitativa innehållsanalys eftersom den strävar efter att tolka och höja texten till ett nytt 

plan. Det centrala i den kvalitativa innehållsanalysen är att se nyanser genom att urskilja 

olikheter och samklanger i intervjutexterna (Lundman och Hällgren Graneheim 2012, s. 

190). Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter gjorde sig forskarna väl insatta 

i texterna genom att läsa dem flertalet gånger. Till en början gjordes en översiktlig 

tolkning genom att göra noteringar om meningsenhet ur texten i kanten av intervjuerna.  

Sedan togs det ut meningsenheter som kondenserades till mer hanterbara texter. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 190) menar att en meningsenhet kan bestå 

av allt från ord till ett helt stycke med text samt att kondenseringen av 

meningsenheterna ger ett mer lättarbetat material. De kondenserande texterna 

abstraherades sedan men fortfarande med helheten i åtanke. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, s. 190) betonar vikten av att verifiera abstraktionen med 

meningsenheterna och den kondenserade texten för att få ett så gällande resultat som 

möjligt.  

 

Ur abstraktionen framkom koder som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 

s. 190) är en innebördsbeskrivning av meningsenheterna. Vidare så samlades och 

sammanfördes de koder som hade likvärdiga betydelser och skapade underkategorier för 



 10 

att sedan bilda kategorier (Tabell 1). Kategorier består av koder. Innehållet, koderna, i 

varje kategori ska vara likartade och skilja sig från de andra kategorierna.  Kategorin 

återger innehållet på ett skildrande sätt (Lundman och Hällgren Graneheim 2010, s. 

191). 

 
Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… vi BVC-

sköterskor skulle 

nog behöva lite mer 

fortlöpande 

amningsutbildning 

känner jag. Det är 

viktigt för att kunna 

bemöta. Idag så 

kommer man hem så 

tidigt från BB med 

så mammorna 

hinner inte få mycket 

råd och stöd där. 

Det har inte hunnit 

rinna till innan de 

kommer hem, så det 

är vi som får det ute 

liksom, det är ju inte 

på BB det stora 

problemet blir… 

Vi BVC-sköterskor 

behöver mer 

fortlöpande 

amningsutbildning. 

Det är viktigt för att 

kunna bemöta. Idag 

kommer man hem så 

tidigt från BB så 

mammorna hinner 

inte få råd och stöd 

där. Det är vi som 

får ge det. 

Önskan om mer 

fortlöpande 

amnings-utbildning. 

För lite 

amningsutbildning 
Känslan av 

otillräcklighet 

… Under den tiden 

hinner jag inte göra 

någon 

amningsobservation 

på det sättet, jag kan 

inte göra det vid 

varje tillfälle i varje 

fall vilket jag skulle 

önska men den tiden 

finns inte, så jag 

känner att amningen 

har minskat på 

grund av att dom får 

inte igång någon 

etablerad amning på 

det sättet som det 

hade blivit om de 

stannat kvar … 

Hinner inte göra 

någon 

amningsobservation. 

Jag skulle önska det 

men tiden finns inte. 

Hinner inte med 

amningsobservation 

Känslan av att ha 

för lite tid 

 

Etiska överväganden 

Skriftlig information lämnades till BVC-sköterskorna angående studiens syfte, hur 

materialet skulle komma att hanteras samt att deltagandet skedde på en frivillig basis 

och att deltagandet när som helst kunde avbrytas. Information gavs även muntligen före 

intervjuerna. BVC-sköterskorna fick skriva under informerat samtyckesformulär med 

information om studien. Intervjuerna avidentifierades omedelbart efter transkriberingen 
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och kodades med siffror. Kvale och Brinkmann (2009, ss. 87-88) menar att genom 

informerat samtycke informeras det om syftet med studien, risker och fördelar med att 

deltaga i studien samt att deltagandet är konfidentiellt och informanten när som helst har 

rätt att informera om att de inte vill deltaga. Med konfidentialitet menas att ingen 

information av personlig karaktär som kan härleda till informanten i fråga kommer att 

skrivas ut i studien. 

 

Den etiska forskningen baseras på Helsingforsdeklarationen som uppkom 1964. Den 

etiska forskningen har sitt ursprung i fyra etiska krav. Det handlar om kravet på 

information som inbegriper att studiedeltagarna får information gällande studiens syfte 

samt att deltagandet är på frivillig basis och kan upphöra när helst deltagaren vill. Det 

andra kravet handlar om samtycke från studiedeltagaren vilket innebär att deltagaren 

samtycker till att delta. Konfidentialitet är det tredje kravet, vilket innebär att data som 

samlats ska behandlas konfidentiellt och endast förvaltas av behöriga i studien. Det 

fjärde forskningskravet innebär att insamlat material och uppgifter endast får användas i 

den studie som de insamlats för (Utbildningsdepartementet 2002). Enligt Lagen om 

etikprövning (SFS 2003:460) så behöver Högskolestudier på avancerad nivå inte 

genomgå någon etikprövning. 

 

 

RESULTAT 

Efter att ha analyserat materialet framträdde de fyra kategorierna känslan av 

otillräcklighet, hinder i amningsrådgivningen, betydelsen av ödmjukhet och lyhördhet 

och att skapa goda relationer med tillhörande tolv underkategorier (Tabell 2). 

 
Tabell 2: Kategorier och underkategorier 

 Känslan av otillräcklighet  Känslan av att ha för lite tid 

 För lite amningsutbildning 

 Upplevelse av högre krav på 

amningsrådgivningen 

 Att söka råd och stöd 

 Hinder i amningsrådgivningen  När bemötandet blir svårt 

 När amningsrådgivningen blir svår 

 

 Betydelsen av ödmjukhet och 

lyhördhet 

 Att sätta familjens välmående i fokus 

 Att inte skuldbelägga 

 Individualisera amningsrådgivningen 

 Att respektera mammas beslut 

 Att vilja ge tydlig rådgivning den första tiden 

 Att skapa goda relationer  Att vara tillgänglig för mamma 

 Att kunna stödja och vägleda mamma 

 

Känsla av otillräcklighet 

Kategorin känsla av otillräcklighet framkom genom att BVC-sköterskorna upplevde att 

de saknade adekvat utbildning i amningsrådgivning. Upplevelsen var att de inte blev 

ordentligt uppdaterade från BB-avdelningen kring nya rön och råd, något som 

upplevdes som beklagligt. Det framkom en känsla av tidsbrist och detta upplevde BVC-

sköterskorna som en svårighet i mötet då de hade en önskan att stödja och erbjuda 
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mamman vägledning angående amningen. De tidiga hemgångarna från BB-avdelningen 

som ledde till att mammorna hade större behov av stöd och råd i ett redan tidspressat 

möte skapade högre krav på BVC-sköterskornas rådgivning. För att kunna ge bästa 

möjliga stöd och råd kände BVC-sköterskorna sig aldrig främmande för att söka hjälp 

av amningsmottagningen då de behövde hjälp och råd. 

Känslan av att ha för lite tid 

BVC-sköterskorna beskrev en känsla av att inte hinna med det de önskade att göra 

under ett möte med mamman och barnet. Framförallt var det möjligheten till att göra 

amningsobservationer som saknades. BVC-sköterskornas upplevelse var att de behövde 

mer tid avsatt för att göra amningsobservationer i lugn och ro till de mammor som hade 

bekymmer samt att de behövde tid avsatt i tidboken för att kunna följa upp tidigare 

observationer för att kunna stödja mammorna fullt ut. Utifrån deras tidböcker fanns det 

ingen tid kvar efter att mätning och vägning var utförd. Istället blev de tvungna att boka 

ett nytt besök vilket ofta resulterade i att mammorna inte ville komma tillbaka för att få 

hjälp. Att inte ha möjlighet till att hjälpa mamman här och nu gav BVC-sköterskorna en 

känsla av frustration kring amningsrådgivningen. De upplevde att fler mammor än vad 

de önskade slutade amma på grund av att de inte fick det stöd de behövde. Det gav dem 

en känsla av att vara otillräckliga i sin yrkesroll och det fanns en risk att de missade 

mammor som hade behövt stöd. 

 

” … jag känner mig som BVC-sköterska faktiskt väldigt otillräcklig. Jag tycker att jag 

är duktig på mitt jobb, jag tycker att jag kan det här med amning men jag har inte tiden. 

Så fler mammor än jag önskar slutar amma... ” 

 

För lite amningsutbildning 

BVC-sköterskorna beskrev en saknad av att inte få en adekvat utbildning i 

amningsrådgivning för att mötet med mamman skulle bli så bra som möjligt. Detta 

upplevdes som frustrerande. Det uttrycktes en saknad redan i grundutbildningen där de 

upplevde att en eftermiddags föreläsning var för lite och det var för stort fokus på mastit 

och sår och för lite fokus på själva amningsrådgivningen. BVC-sköterskorna uttryckte 

även en önskan om mer praktisk utbildning kring amningsobservationerna då de 

upplevde det som ett svårt moment i deras arbete. Det framkom att det fanns en saknad 

och behov av fortlöpande utbildning i amningsrådgivning, det avsattes inte tid till att 

uppdatera sin kunskap på arbetstid samt en önskan om utbildning i samtalsstöd för de 

mammor där amningen inte fungerar för att ge möjlighet till att förhindra att mamman 

mår dåligt. 

  

Det framkom även att det fanns brister i informationsflödet från BB-avdelningen. BVC-

sköterskorna var inte alltid bekanta med de amningshjälpmedel som föräldrarna kom 

hem med ifrån BB vilket ledde till att det blev svårt att ge råd och stöd i den situationen.  

 

”… Vi får ofta mycket information av föräldrarna… … men den naturliga infarten av 

information har vi inte på BVC som borde ha det… … BB startar ju upp amningen men 

de flesta är ju bara där någon dag och sedan är det vi som fortsätter så det hade ju 

varit bra och fått mer kontinuerlig information, uppdatering…” 



 13 

Upplevelse av högre krav på amningsrådgivningen 

BVC-sköterskorna upplevde högre krav på sig att ge råd kring amning på grund av att 

mammorna kom hem tidigt från BB-avdelningen. Detta upplevdes som en ökad 

belastning på deras arbetssituation. Behovet av amningsrådgivning var mycket större då 

mammorna inte hade hunnit få en etablerad amning. Hembesöket samt de första 

besöken på BVC blev amningscentrerade och tiden blev knapp till att hinna med resten 

av besöket. 

 

”… om vi räknar normalmamman så stannar hon ett eller två dygn och då har hon inte 

etablerat någon amning och då känner jag att ju att det har blivit mer och mer tryck på 

oss på BVC att hjälpa till och stötta med amning, väldigt mycket amningsprat... ” 

BVC- sköterskorna upplevde att de nyblivna mammorna kom hem ifrån BB och hade 

väldigt många krav på sig. Att mammorna blev pressade till att pumpa och amma. 

BVC-sköterskorna upplevde att BB-avdelningen inte fångade upp de bräckliga 

mammorna utan drev på dem att amma. Detta upplevde BVC-sköterskorna som en 

svårighet på grund av att det krävde mer stöd och samtal från BVC-sköterskorna när 

mammorna var så pressade och utmattade av stressen. 

 

Att söka stöd och råd 

BVC-sköterskorna kände att de alltid kunde ringa till amningsmottagningen för stöd och 

råd om det var något amningsproblem de själva inte kunde ge råd om. De upplevde att 

de alltid fick stöd och råd därifrån och en förståelse för de olika situationer som kunde 

uppstå på BVC. De kände att de alltid kunde skicka mammor med svårare 

amningsbesvär dit för att få ytterligare hjälp och att de alltid måste vara ödmjuka med 

det för att mamman skulle få rätt hjälp. Det var viktigt för BVC-sköterskorna att känna 

att de kunde få hjälp eftersom de inte hade alla svar om amning själva. De uttryckte en 

saknad av riktlinjer som arbetsverktyg vid många amningsbesvär och att deras egna 

distriktsläkare var osäkra på vissa ordinationer till ammande mammor. Som det var nu 

fick de ringa till amningsmottagningen för direktiv hur de skulle gå vidare. 

 

Att få yrkesmässig handledning var inte alltid en självklarhet för BVC-sköterskorna. 

Dock kunde ofta mödra- och barnhälsovårdspsykologen fungera som ett gott stöd då 

svåra problem uppstod. Denna roll upplevde BVC-sköterskorna även att 

amningsmottagningen hade. Annars var stödet kollegor emellan mycket värdefullt. 

 

”... amningsmottagningen, det är mitt stora, stora stöd. Jag ringer ofta dit och rådgör, 

pratar och diskuterar och frågar om det är problem...” 

 

Hinder i amningsrådgivningen 

Kategorin hinder i amningsrådgivningen växte fram i händelser som BVC-sköterskorna 

upplevde svåra att bemöta. Det handlade om möten där mammorna valde att inte 

helamma eller att inte amma alls på grund av att deras behov av egentid prioriterades. 

BVC-sköterskorna upplevde det svårt att möta mammorna och ge råd när mammorna 

valde att lyssna in vad andra mammor och internetforum ansåg om amningsfrågorna. 
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Det upplevdes även bekymmersamt att bemöta och stödja när mammorna stressades av 

sociala medier. Det upplevdes som beklagligt när mammorna valde att sluta amma utan 

att söka råd från BVC-sköterskan eftersom möjligheten att hjälpa mamman försvann.  

När bemötandet blir svårt 

BVC-sköterskorna upplevde även att mötet med mammorna blev svårt när mammornas 

egentid och strävan efter ett jämnlikt föräldraskap styrde amningsfrekvensen och att de 

direkt började ge bröstmjölksersättning på natten så att pappan kunde hjälpa till. BVC-

sköterskorna upplevde det tråkigt att mammorna inte gav sig själva och det lilla barnet 

den tiden för att få en fungerande amning. De kunde uppleva att det var svårt att bemöta 

och ge stöd när mammorna valde bort en fungerande amning.  

 

Det fanns en uppfattning bland BVC-sköterskorna att jämförelsen på sociala medier 

styrde mammornas val kring amningen, något som de upplevde som svårt att bemöta. 

BVC-sköterskorna försökte i sin amningsrådgivning samtala kring faktorer som kunde 

påverka amningen så som inre stress orsakad av behovet av att jämföra sig och att det 

viktiga var att ta hand om sitt lilla barn. BVC-sköterskornas känsla var att försöka 

trycka på att mammorna skulle fokusera på föräldraskapet och inte komma med 

pekpinnar om vad som var rätt eller fel. 

 

” …delvis amma/delvis ersättning har ökat……och om det beror på att det ska vara 

jämlikt så är det synd att man inte ger barnet den korta tiden för att få en bra start. Man 

har så bråttom, lyssnar in vad alla andra tycker och tänker och tyvärr jämför sig 

alldeles för mycket på sociala medier. Det är ett stort problem och jag tror att 

amningen kan blir stressande för många…” 

 

När amningsrådgivningen blir svår 

BVC-sköterskorna uttryckte det svårt att ge råd när mammorna emellan rådde varandra 

att ge ersättning eller att mammorna anammade det som skrevs på olika internetforum 

gällande bröstmjölksersättning. BVC-sköterskorna upplevde det svårt att få mammorna 

att förstå att de inte behövde ge bröstmjölksersättning när de hade en fungerande 

amning. 

 

”… då tycker man att har de ammat i fyra månader bra amning så börjar ju sällan 

mjölken att svikta vid fyra månader, men det är ju ofta för att man vill sova längre. Då 

har de läst i ett forum att med ersättning så sover de hela natten och då börjar man 

experimentera, för det är klart det vill man ju. Men oftast ger det ingen skillnad, de 

vaknar lika ofta för det…” 

 

BVC -sköterskorna upplevde att det fanns en stor tilltro till bröstmjölksersättningen. 

När den hade blivit initierad så var det svårt att få mammorna att enbart amma. I många 

fall hade mammorna redan provat att ge bröstmjölksersättning på BB-avdelningen. 

BVC-sköterskorna menade att rådgivningen kring amning försvårades genom att vissa 

mammor blev osäkra på sin egen förmåga att kunna ge näring till sitt barn, att 

mammorna kände sig säkra på att barnet blev mätt genom att ge bröstmjölksersättning. 
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BVC- sköterskorna uttryckte det som ett nederlag att mammorna inte tog kontakt med 

dem om amningen började krångla. Detta upplevdes som ledsamt att de inte fick 

möjlighet att hjälpa mamman. Funderingar kring varför mammorna helt plötsligt slutade 

amma mellan ett besök till ett annat utan att söka stöd fanns. 

 

”… försöker ju stötta men det är frustrerande när vi inte når mammorna. När de redan 

har slutat amma eller börjat med ersättning. Då är det väl en brist någonstans. Att de 

inte känner att de kan få stöd hos oss, jag vet inte. Det känns tråkigt för när de har 

slutat så är det för sent. Har de redan avbrutit amningen så har vi ingen möjlighet att 

hjälpa…” 

Det upplevdes som svårt att ge råd när mamma inte ville amma fast hon kunde.  

Mamman ville inte vara bunden till att amma hela tiden och uttryckte att hon ville 

kunna göra annat redan från början och därför ville ge bröstmjölksersättning. 

Rådgivningen upplevdes därför svår för BVC-sköterskorna när hennes värderingar inte 

var de samma som mammans. BVC-sköterskorna fortsatte dock ge konkreta råd och 

stödja mamman utan att ge uttryck för vad de kände. 

 

Betydelsen av ödmjukhet och lyhördhet 

I kategorin betydelsen av ödmjukhet och lyhördhet framkom att BVC-sköterskorna ville 

kunna ge stöd till mammorna utifrån varje familjs situation eller problem. Målet med 

deras rådgivning och stöd var varje familjs välmående. BVC-sköterskorna upplevde det 

viktigt att alltid respektera mammans val oavsett amning eller ej och att aldrig få 

mamman att skuldbelägga sig själv då amningen inte fungerade. Av erfarenhet såg de 

vikten av att ge amningsrådgivning tidigt efter hemkomst för att kunna hjälpa 

mammorna i tid. BVC-sköterskorna uttryckte en önskan att mammorna alltid skulle 

känna att de kunde få det stöd de behövde på BVC.  

 

Att sätta familjens välmående i fokus 

BVC-sköterskorna ville tydliggöra att det var viktigt för dem att mammorna skulle 

minnas spädbarnstiden som en bra tid och om det var mycket problem med amningen 

och kände att mamman inte ville amma mer då var det inte hennes roll att stressa 

mamman mer med det, utan istället stödja henne i hennes val. Det viktigaste var att 

mammorna skulle må bra för att barnen skulle må bra. När de märkte att det var 

problem med amningen och att det orsakade för mycket press och stress för mamman 

var det viktigt att förtydliga för mammorna att moderskapet inte sitter i brösten utan det 

viktigaste är närheten och att det blir en fin anknytning till barnet. Det viktigaste för 

barnets välmående var att mamman och även resten av familjen mådde bra. 

 

”... alltså, det ska vara en behaglig situation den första tiden hemma ... ... helamma upp 

till sex månader, det tycker jag också är viktigt, just med alla fördelar med amningen 

och sådär men sedan samtidigt, det får inte vara till vilket pris som helst... 
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Att inte skuldbelägga 

BVC-sköterskorna upplevde att det var viktigt att ge stöd till mamman och aldrig 

skuldbelägga henne i hennes val. De upplevde det viktigt att berätta att de inte var sämre 

som mamma för att de gav bröstmjölksersättning till sitt barn. Känslan var att deras 

uppgift var att finnas där för mammorna och önskade att mammorna skulle känna att de 

alltid kunde komma till henne för att få råd och stöd. I de fall där BVC-sköterskan såg 

att mamman mådde så dåligt av att amma så gav hon rådet till mamman att både ge 

ersättning och bröstmjölk och därigenom få en längre tids amning. BVC-sköterskan 

upplevde att det var viktigt att alltid vara stödjande i mötet med mamman. 

 

”... om den mamman hade känt kravet att hon var tvungen att fullamma för att det ska 

vara tillräckligt eller good enough så kanske hon fullammar i två månader och sedan 

stupar hon och lägger av helt och hållet. Om hon blir stärkt i att det är okej att göra lite 

både och. Att hon hittar sin modell och uppmuntras i det så kanske hon ammar till 

barnet är sju-nio månader och att det liksom bara flyter på... det tycker jag är det 

bästa...” 

 

Individualisera amningsrådgivningen 

BVC-sköterskorna berättade om deras erfarenhet av att amningsrådgivning var mycket 

individuell för varje situation, mamma och barn. Ibland behövde man ge mycket stöd, 

råd och hjälp och vissa fall behövde inte mamman så mycket råd och stöd. De upplevde 

att man fick anpassa rådgivningen efter den situation mamman befann sig i och inte bara 

ge allmän information. BVC-sköterskorna berättade om sin erfarenhet av att inte 

glömma att ge bekräftelse till mammorna. Detta var viktigt för att stärka mammorna och 

för att de skulle känna att det de gjorde är bra och tillräckligt. De upplevde att stödet och 

råden varierade mycket mellan de olika mammorna, ingen annan var den andra lik. 

 

”... alltså jag tänker såhär, det är ju så många, det är olika barn, det är olika mammor, 

man ser ut på olika sätt, jag försöker liksom att, man ger råd, man gör en 

amningsobservation, och utifrån det så ger man sedan råd... oftast tycker jag att 

mammorna är mottagliga för information och råd...” 

 

Att respektera mammas beslut 

Att respektera mammas beslut var något BVC-sköterskorna upplevde som viktigt. Det 

kunde gälla i situationer då mamman valt att sluta amma. De påtalade samtidigt att de 

ska främja amning och det var stor del av deras arbete. I vissa situationer där mamman 

valt att sluta och BVC-sköterskan frågat mamman om varför och visat vilken hjälp som 

kan ges så valde mamman att ge amningen ett försök till.  Ofta upplevde BVC-

sköterskan dock att mamman var fast besluten och då kände hon att hennes roll var att 

stödja mamman i sitt beslut och ge råd utifrån det 
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”... det är ju deras val inte våra krav som ska uppfyllas. Det är förälderns val. Alla är ju 

medvetna om att bröstmjölk är det bästa för barnet och är det då en mamma som säger 

att hon valt bort det så finns det inte någon anledning att diskutera det utan man får 

bekräfta och stärka det valet tycker jag... 

 

Att vilja ge tydlig rådgivning den första tiden 

BVC-sköterskorna upplevde att det blivit viktigare för amningens etablering med tidig 

amningsrådgivning eftersom BB-tiden förkortats markant. Det var viktigt att det första 

hembesöket kunde ske så tidigt som möjligt efter hemkomsten så att mamman kunde få 

stöd och råd gällande amning. De uttryckte vikten av att göra en amningsobservation så 

att fel teknik och sugtag kunde rättas till tidigt innan mamman fick alltför ont. BVC-

sköterskorna uttryckte även vikten av att tidigt informera om barnets sugbehov. Att det 

är barnet som styr mjölkproduktionen och ibland vill de suga mycket mera.  

 

”… och det är väldigt viktigt, redan på hembesöket är jag väldigt noga med att 

identifiera sår eller att barnet har fel sugtag eller så... det är jätteviktigt för krånglar 

det redan så är det lättare att ge upp när livet känns lite jobbigt när de hormonerna 

sprutar och man är inne i bluesen naturligtvis. För det är viktigt att fånga dem tidigt...” 

De upplevde även att amning nu för tiden skapade mer stress nu än förr. Tidigare var 

mammorna inte så stressade över att amningen inte fungerade utan tog det mer med ro. 

BVC-sköterskorna kände att det var deras uppgift att avdramatisera amningen för om 

det inte fungerade så fanns det hjälp att få. Deras upplevelse var att de flesta mammor 

tyckte att amningen var jobbig och att de kände krav på att det måste fungera. BVC-

sköterskorna upplevde att mammorna lätt kunde känna sig värdelösa om amningen inte 

fungerade och att det var deras uppgift att hjälpa dem tillrätta och förklara och 

förtydliga att det är jobbigt till en början för nästan alla mammor. 

 

”... jag upplever att nästan majoriteten säger att det har varit jättejobbigt. Att de 

verkligen kände krav att det bara måste fungera och så man får alltid ta upp det med 

alla mammor och pappor. Så sunt förnuft och att man tar ner det på jorden så brukar 

det lugna ner sig och de kan hitta sin modell…” 

 

Att skapa goda relationer 

Kategorin att skapa goda relationer växte fram ur BVC-sköterskornas önskan att 

mamman och pappan alltid upplevde att de blev hörda och sedda på BVC och att de 

alltid kunde kände sig välkomna tillsammans med sitt eller sina barn. Det framkom att 

BVC-sköterskorna upplevde att deras arbete var viktigt och givande samt att de hade 

möjlighet att hjälpa mammor med amningsbekymmer. 
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Att vara tillgänglig för mamma 

Det var viktigt för BVC-sköterskorna att föräldrarna kände att de alltid kunde vända sig 

till dem, om de ringde och var oroliga för någonting så ordnades det alltid en tid för 

kontroll. BVC- sköterskorna hade en önskan om att mammorna kunde känna att 

klimatet dem emellan var så tillåtande att de vågade komma och säga att de hade slutat 

att amma. 

 

”… jag vill att dom ska komma hit och vara ärliga och våga säga till mig att jag ger 

ersättning, för jag tycker det är ok…” 

En av de viktigaste funktionerna var att vara lyhörd för mammans behov och 

önskningar, att lyssna och inte bara ge råd. Det var viktigt att ta sig tid till att fråga hur 

mamma mådde, hur hon upplevde sin situation, vad hennes förväntningar på den första 

tiden var samt vilka erfarenheter hon hade av amning. 

 

”… man får verkligen lyssna in vad de känner, att de inte känner sig pressade är det 

absolut det viktigaste, att man lyssnar in vad de har för förväntningar…” 

BVC-sköterskorna upplevde även att det var viktigt att lyssna på pappan. Att lyssna på 

hans upplevelser kring hur amningen fungerade. BVC-sköterskorna upplevde att 

papporna var en viktig källa till information kring hur mamman mådde och hur 

amningen fungerade. De menade att pappan hade klar bild av hur mamman till barnet 

mådde och vad som var lagom krav för mamman. 

 

Att kunna stödja och vägleda mamma 

I det stora hela upplevde BVC-sköterskorna sig trygga i sina kunskaper, att de hade 

föräldrarnas förtroende och kunde förmedla mycket kunskap kring amning i mötet med 

mamman. De upplevde att de kunde stärka mamman i positiv riktning gällande amning. 

Hade de dessutom den extra tiden till att göra amningsobservationer så att mamman fick 

den hjälp hon behövde, så upplevde de att de gjorde att bra jobb. BVC- sköterskorna 

upplevde det roligt att arbeta med amning men också att det var en utmaning eftersom 

amningen är en stor och betydelsefull komponent i mammans och barnets första tid 

tillsammans. BVC-sköterskorna upplevde det också som en utmaning att mammorna 

var väldigt pålästa och hade mycket funderingar och ibland till och med redan visste 

svaren. För BVC-sköterskorna innebar det att de var tvungna att ligga steget före med 

dessa mammor, att söka den där extra informationen som de var ute efter. 

 

”… många har redan svaren själva, de läser på sig jättemycket och har svar innan de 

kommer… … särskilt de mammor som är 35-40 år. De har mycket krav och mycket 

egna tankar kring föräldraskapet och amningen. Men det är en utmaning, det är 

jättespännande tycker jag, för då måste vi ligga steget före…”  
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METODDISKUSSION 

Trovärdighet 

För att beskriva resultatets trovärdighet i en kvalitativ studie används begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 

196-197). För att forskningsresultatet ska uppnå trovärdighet så behöver studien ställas i 

relation till det tillvägagångssätt som används för att frambringa resultatet (Granehiem 

& Lundman 2004). 

Giltighet 

Studiens syfte var att belysa BVC-sköterskornas upplevelser och erfarenheter kring 

mötet med mamman under amningstiden. Eftersom det just var BVC-sköterskornas 

upplevelser som var det intressanta valdes en kvalitativ metod med intervjuer. En 

kvantitativ metod hade inte gett någon djupare information kring hur informanten 

upplever fenomenet eftersom den kvantitativa metoden inte ger utrymme till en djupare 

reflektion hos informanten (Malterud 2009, ss. 30-31). Antalet tillfrågade BVC-

sköterskor var åtta varav en tackade nej att delta. Detta tämligen lilla bortfall stärker 

giltigheten. Att ett strategiskt urval har använts, det vill säga BVC-sköterskor som 

möter mammor under amningstiden möjliggör att resultatet belyser det som efterfrågas i 

syftet och forskningsfrågan och gör därmed giltigheten starkare. Enligt Malterud (2009, 

s. 180) så stärks giltigheten om de valda informanterna är de som är bäst lämpade att 

svara på studiens frågeställningar. Lundman och Graneheim Hällgren (2012, s. 198) 

menar att ett strategiskt urval med varierande ålder, yrkeserfarenhet och kön kan stärka 

studiens giltighet. I denna studie så fanns det ett tämligen stort ålderspann och 

yrkeserfarenhet vilket stärker giltigheten. Däremot bestod urvalet endast av kvinnliga 

BVC-sköterskor något som kan betraktas som en svaghet.  

Tillförlitlighet 

Avsaknaden av erfarenhet gjorde intervjuerna initialt svåra att genomföra. Hade 

intervjuerna utförts av någon med lång erfarenhet av att genomföra intervjuer hade 

troligen resultatet blivit mer uttömmande och fler nyanser hade kunnat utläsas. Genom 

att en diskussion kring författarnas ovana intervjuteknik fördes under analysprocessen 

så kunde det inte skönjas några skillnader i kvalitet mellan de första intervjuerna och de 

sist utförda intervjuerna när analysen var färdig. Intervjuernas längd ca 20-30 minuter 

långa, något som vid första anblick kan upplevas korta men resultatet svarade väl an på 

syftet så därför upplevs det inte som något bekymmer. Kvale och Brinkmann (2009, 

s.178) bekräftar detta resonemang med att en kort intervju inte behöver innebära ett 

innehållslöst resultat.  Att författarna läste allt intervjumaterial och gjorde analysarbetet 

tillsammans gör enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) 

tillförlitligheten starkare.  Det möjliggör ett resonemang kring materialet och reflektion 

så koder och kategorierna blir mer logiska. Både före intervjuerna och under hela 

analysprocessen reflekterades förförståelen så att den inte blev dominerande och 

riskerande att färga resultatet. Malterud (2009, s.45) menar att om det finns en 

medvetenhet och en reflektion kring förförståelsen så minskar risken att resultatet blir 

färgat av forskarens förförståelse. Med detta som grund skrevs förförståelsen ner före 

intervjuerna påbörjades. De antaganden som fanns vid studiens start gällande BVC-

sköterskans möte med mammor som ammar var att BVC-sköterskan är den mammorna 
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vänder sig till i första hand vid bekymmer. Att det är viktigt att det skapas en 

förtroendefull relation dem emellan så att det finns möjlighet till individuellt stöd. BVC-

sköterskan ser varje familj som en unik enhet. Ibland kan dock BVC- sköterskan ha 

svårt att nå ut till mammorna genom att de ger så olika information. 

 

Överförbarhet 

Med överförbarhet menas i vilken omfattning resultatet kan användas i liknande 

sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Överförbarhet är även 

viktigt genom att det kan ge förståelse och kunskap för andra i liknande situationer 

(Malterud 2009, s.19).  BVC-sköterskorna hade en stor variation av arbetslivserfarenhet 

och arbetade både på familjecentral och BVC. Detta ledde till att resultatet blev belyst 

från olika perspektiv och olika erfarenheter, något som ger en viss överförbarhet, det 

vill säga att resultatet skulle kunna bli ungefär det samma om studien gjordes om.  

En ingående redogörelse av metoden kring urval, datainsamling och analysprocess gör 

det lättare för läsaren att värdera om resultatet är överförbart till andra sammanhang 

eller inte (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 199). Studiens metodbeskrivning är 

detaljerat beskriven vilket stärker möjligheten till att bedöma resultatets överförbarhet. 

 

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visar att BVC-sköterskorna upplevde att utbildningen i amningsrådgivning 

var bristfällig, vilket innebar att det vårdande mötet inte blev som de hade tänkt sig. De 

upplevde också att de inte hann med amningsobservationer, att samarbetet mellan BVC 

och BB-avdelningen var ofullständigt samt att i vissa möten blev samspelet med 

mamman svårt. 

BVC-sköterskornas upplevelse av otillräcklig amningsutbildning hindrade dem från att 

ge stöd och råd fullt ut. Hellings och Howe (2004) synliggjorde den ringa 

amningsutbildningen då BVC-sköterskors amningsutbildning jämfördes med 

barnmorskors. De observerade en skillnad kring utbildningen angående 

amningsobservationer och amningsteknik. BVC-sköterskorna hade färre tillfällen att 

kunna delta vid observationer och hade mindre utbildning i amningsteknik och 

amningsrådgivning. Ekström och Nissen (2006) stödjer även antagandet att 

amningsutbildning för BVC-sköterskor leder till att BVC-sköterskan kan stötta 

mamman i sitt moderskap och hennes känslor inför amningen. BVC-sköterskorna i 

studien uttryckte ett behov av mer amningsutbildning för att kunna möta dessa 

mammor. Ytterligare amningsutbildning är inte bara gynnsamt för BVC-sköterskan i sin 

profession utan också för mamman och det lilla barnet. Detta poängteras av Ekström, 

Kylberg och Nissen (2012) som menar att en fördjupad utbildning för personal som 

arbetar med amningsrådgivning leder till att fler mammor upplever sig trygga med sin 

amning och bibehåller amningen under barnets första levnadsvecka. Introduceringen av 

bröstmjölksersättning skjuts därmed fram avsevärt. 
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BVC-sköterskorna upplevde att det dåliga informationsflödet från BB-avdelningen 

kring nya råd och hjälpmedel ledde till att de stod oförberedda inför rådgivningen och 

mötet med mamman blev inte så bra som de hade önskat. Laanterä, Pölkki och Pietilä 

(2011) beskriver att mammor blev förvirrade när de fick olika råd från hälso- och 

sjukvårdspersonal. De visade även att samarbetet och kommunikationen mellan sjukhus 

och barnhälsovård var begränsat. Det saknades ofta gemensamma amningsriktlinjer och 

om det fanns så var de inte tillgängliga för all personal. Palmér et al (2012) betonar 

risken med att mammor får olika råd angående amning ifrån vårdpersonal, det kan leda 

till att mammorna upplever sig förvirrade och kan därmed inte hålla kontroll över 

situationen de befinner sig i. 

Avsaknaden av tillräcklig utbildning i amningsrådgivning och bristande kommunikation 

mellan BVC och BB-avdelningen kan försvåra det vårdande mötet mellan BVC-

sköterskan och mamman. Det blir svårt för BVC-sköterskan att ta ansvar i mötets 

sampel om hon upplever att hennes kunskapsnivå är för ringa och hennes förmåga att 

bemöta mammans känslor och funderingar har stagnerat. Dahlberg och Segesten (2010, 

s.193) menar att det ligger i vårdarens ansvar att genom sitt kunnande och sin profession 

möjliggöra ett vårdande möte. 

Amningsmottagningen blev ett viktigt stöd för BVC-sköterskorna då det var svåra 

problem som de inte hade lösning på. De upplevde att de alltid kunde ringa dit själva för 

råd och stöd eller hänvisa mammorna till dem. Handledning vid svåra situationer var 

inte en självklarhet för alla intervjuade BVC-sköterskor, men de fann ett mycket gott 

stöd hos varandra som kollegor och i samtal med barnhälsovårdspsykologen. Hoddinott, 

Pill och Calmers (2007) beskriver att sjukvårdspersonal upplever sig stärkta när just 

kunskap och erfarenhet delas emellan varandra. När BVC-sköterskorna utbyter 

erfarenheter möjliggörs också en större vidd på det individuella stödet till ammande 

mammor. 

 

I mötet med mammor under amningstiden upplevde BVC-sköterskorna en känsla av att 

vara otillräckliga. Att inte ha tillräckligt med tid att stödja mammorna fullt ut med 

amningsobservationer upplevdes av BVC-sköterskorna som en bidragande faktor till att 

mötet blev ofullständigt.  De upplevde sig pressade av de tidiga hemgångarna från BB-

avdelningen, något som innebar en högre arbetsbelastning gällande amningsrådgivning 

och stöd.  Baggens (2001) ser i sin studie att BVC-sköterskorna är så styrda av att hinna 

med allt som barnhälsovårdsprogrammet kräver att det inte lämnas särskild mycket tid 

till att lyssna på föräldrarnas, i detta fall mammornas, önskningar och funderingar kring 

sig och det lilla barnet. BVC-sköterskorna upplevde att de inte hade tid att ge stöd och 

råd i den utstäckning som de önskade, något som kan leda till problem utifrån 

mammans förväntningar på BVC-sköterskan. Att de intervjuade BVC-sköterskorna inte 

känner att de kan stödja mammorna fullt ut i amningssituationen får betraktas som 

oroväckande. Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2000) visar på att nyblivna mödrar har 

förväntningar på att BVC-sköterskan ska vara tillgängliga och tillmötesgående samt 

kunna ge råd och stöd.  De beskriver också att BVC-sköterskor upplever sig 

otillräckliga om det inte skapas ett fungerande samspel mellan mamman och BVC-

sköterskan. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 192-193) beskriver att vårdpersonalen har 

ett ansvar i det vårdandet mötet där mamman blir sedd. Har BVC-sköterskan knappt om 

tid i mötet kan hon upplevas som kylig och ointresserad och mamman töms på ork och 

upplevelsen av hälsa uteblir. 



 22 

I vissa möten kunde BVC-sköterskorna uppleva  frustration. Det handlade främst om de 

mammor som kunde amma, men inte ville, på grund av ett stort behov av egentid men 

också de möten där mammor lyssnat in andra mammors synpunkter och valde göra som 

de sagt. Trots känslan av frustration upplevde BVC-sköterskorna att det var viktigt att 

lägga sina egna värderingar och känslor åt sidan. Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2000) 

fann att mammor upplevde sig besvikna när BVC-sköterskan inte stöttade dem i deras 

val att sluta amma. Det tycktes uppstå missförstånd mellan mamman och BVC-

sköterskan gällande amningsrådgivningen och mammorna kunde i de lägena uppleva 

sig förolämpade och missförstådda. Även Örtenstrand och Waldenström (2005) 

beskriver att en del mammor upplevde sig missnöjda i mötet med BVC-sköterskan när 

deras behov inte ägnades någon uppmärksamhet.  

Det upplevdes även svårt att bemöta och stödja när mammorna stressades av sociala 

medier. Här valde BVC-sköterskorna i rådgivningen att trycka på att prioritera 

föräldraskapet. Plantin och Daneback (2010) menar att föräldrar väljer att vända sig till 

varandra för råd på olika föräldraforum. Internet har blivit en plats där dagens föräldrar 

formar sitt föräldraskap, detta ställer de professioner som möter dessa föräldrar i sitt 

arbete inför stora utmaningar. Med detta i åtanke skulle det kanske vara mer effektfullt 

att lyfta fram mammans livsvärld och tydliggöra vad hon har för förväntningar på 

amningstiden. Wilhelm, Flanders Stepans, Hertzog, Callahan Rodehorst och Gardener 

(2006) visar att motiverande samtal är framgångsrikt i mötet med mammor som vill 

fortsätta att amma. Här utgår BVC-sköterskan ifrån mammans upplevelser och hjälper 

henne att sätta målen gällande hennes amning. Det är mammans upplevelser och 

önskningar som ligger till grund för målen.  

Resultatet visar att BVC-sköterskorna upplevde att rådgivning och stöd till mammor var 

mycket individuellt. De upplevde att det var viktigt att inte bara ge allmän information 

utan anpassa stödet efter mamman och barnet i varje möte. Graffy och Taylor (2005) 

beskriver att många kvinnor var missnöjda med den information och stöd de fått om 

amning. Kvinnorna önskade att rådgivning och stöd till familjer anpassades och att 

hänsyn togs till när och vilket stöd mamman efterfrågade. Renfrew, McCormick, Wade, 

Quinn och Dowswell (2012) beskriver däremot att effekten av stödet minskade då stöd 

endast gavs när kvinnan efterfrågade det. Rådgivningen ska vara förutbestämd till 

bestämda besök men anpassat efter den enskilda mamman. Detta styrker de intervjuade 

BVC-sköterskornas önskan av att ge individuellt anpassat stöd efter den unika mamman 

och barnet. De upplevde att deras roll var att främja amning men inte till varje pris. Det 

viktigaste var inte alltid att mamman skulle amma utan att mamman skulle må bra vilket 

var en förutsättning för att även barnet och övriga familjen skulle må bra. BVC-

sköterskorna upplevde även en önskan att kunna stödja mammorna så att de inte skulle 

skuldbelägga sig själva om amningen inte fungerade men även respektera de mammor 

som inte ville amma. BVC-sköterskornas upplevelse av stöd stämmer med hur Palmér 

(2010, ss. 215-216) beskriver bemötandet utifrån sin forskning. Hon beskriver att 

mamman behöver få bekräftelse i att hon duger som hon är och att barnet behöver 

henne. Att BVC-sköterskan är lyhörd för mammans önskningar och behov samt visa 

respekt för hennes val är viktigt för att hon ska få en bra start som mamma.  Vidare bör 

relationen mellan vårdare och kvinna utgå från det kvinnan önskar så att amningsstödet 

ges utefter hennes individuella situation. Därmed förstärks kontakten mellan mor och 

barn och amningen kan pågå under en längre tid.  Även Weimers (2008, ss. 124) 

beskriver att om amningen inte fungerar är det oerhört viktigt att ge mamman stöd för 



 23 

att hon inte ska känna skuld utan är en lika bra mamma ändå. Det är närheten mellan 

mamma och barn som är viktig. Graffy och Taylor (2005) menar att BVC-sköterskor 

behöver anamma ett mjukare förhållningssätt i rådgivningen kring amning och 

bröstmjölkersättning även om det innebär att den fortsatta bröstmjölkproduktionen 

kommer att minska. Det är inte uppfattningar kring hur uppfödningen ska gå till som 

mammorna eftersöker i samtalet utan de önskar få sina tankar och känslor bekräftade. 

Även Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2000) påpekar att trots att amning är det bästa för 

barnet så är det viktigt att mamma själv får besluta om hon ska amma eller ej och BVC-

sköterskan bör hantera mammans val utan att hon känner sig skuldbelagd. Det är därför 

bra att de intervjuade BVC-sköterskorna lägger sina värderingar åt sidan och ser 

mamman i sin livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-127) menar att en 

kompetent BVC-sköterska har en önskan att förstå mamman i den situation som hon 

befinner sig i. En önskan om att förstå hur mamman upplever amningstiden med det 

lilla barnet men också vad mamman har för erfarenheter med sig och vilka hennes 

förväntningar på amningstiden är. 

  

Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2000) beskriver vikten av ett positivt samspel mellan 

BVC-sköterskan och föräldrarna för att kunna vara ett bra stöd och lättare kunna 

identifiera eventuella risker i barnets utveckling. De intervjuade BVC-sköterskorna 

upplevde sig ha mammornas förtroende. Dock visar studier kring mammors upplevelser 

av BVC-sköterskans bemötande att mammorna inte är nöjda med det bemötandet de får 

av BVC-sköterskan (Baggens 2002; Örtenstrand & Waldenström 2005; Fägerskiöld, 

Timpka & Ek 2003). Mammor tycks ha en mer negativ bild av bemötandet än vad 

BVC-sköterskan upplever. De intervjuade BVC-sköterskorna upplevde att det var 

viktigt att samspelet med mamman blev bra för att kunna ge ett gott stöd. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 109-110) menar att BVC-sköterskan måste gå in i mötet med 

mamman för att kunna hjälpa henne. Detta möte får dock inte präglas av att BVC-

sköterskan utövar makt ur sin roll som expert. BVC-sköterskan måste bjuda in mamman 

i mötet och försöka se in i hennes livsvärld och låta henne vara delaktig.  

 

Som tidigare studier visat är det viktigt för barnets goda hälsa och utveckling att det 

finns ett bra samspel mellan BVC-sköterskan och föräldrar. Det bör därför ligga i BVC-

sköterskans intresse att få ett bra samspel med alla föräldrar då barnhälsovården enligt 

Socialdepartementet (1997) främst är till för att främja barnets goda hälsa och 

utveckling. 
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Kliniska implikationer 

 

Följande föreslås utifrån studien: 

 

 Fördjupad amningsutbildning, framförallt gällande rådgivning vid 

amningsobservationer. 

 Möjliggöra fler amningsobservationer och amningsstöd på BVC. 

 Förbättrat samarbete mellan BB-avdelning och BVC för att kunna ge mer 

samstämmiga amningsråd till mammor. 

 Handledning som möjliggör reflektion vid svåra möten. 

 

Vidare Forskning 

 

Utifrån studiens resultat så framkommer detta förslag till vidare forskning: 

 

 Hur sociala medier påverkar ammande mammor och hur BVC-sköterskan ska 

förhålla sig till situationen. 

 

Slutsats 

BVC-sköterskorna upplevde sig otillräckliga i mötet med mamman och barnet. De 

upplevde sig inte ha tillräckligt med tid för att göra amningsobservationer i den 

utsträckning de hade velat. Det fanns en upplevelse att de hade för lite utbildning i 

amningsrådgivning särskilt i praktiska situationer som amningsobservationer. Mötet 

kunde upplevas som svårt då råden till mammorna från BB- avdelningen och BVC inte 

var samstämmiga. Detta försvårade mötet med mamman. BVC-sköterskorna kunde 

även bli frustrerade över mammors prioritering av egentid då de såg att det påverkade 

amningen. BVC-sköterskorna upplevde vikten av att i mötet inte skuldbelägga mamman 

om inte amningen fungerade. De upplevde även vikten av att respektera och ge 

mamman stöd i hennes val oavsett det gällde att amma eller inte. Stödet som gavs var 

också väldigt olika eftersom alla mammor och barn är unika och behöver olika stöd. 

Flera tidigare studier visar dock på att mammor upplever ett missnöje över bemötandet 

från BVC-sköterskan. Detta visar på att BVC-sköterskan måste tänka på att bemöta 

varje mamma som en unik individ och stötta henne utifrån hennes unika situation. 

Samspelet mellan BVC-sköterskan och mamman spelar stor roll för barnets hälsa och 

utveckling. 
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                                                       Bilaga 1 

                       

Hej!  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Distriktsköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på magisternivå. Vi handleds i examensarbetet av Stefan Nilsson, 

Universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Syftet med 

examensarbetet är att beskriva BVC-sköterskans upplevelser av mötet med nyblivna 

mammor under amningstiden.  

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ metod. Datainsamling kommer att ske genom 

intervjuer med BVC-sköterskor. Vi vill gärna intervjua BVC-sköterskor som arbetat i 

minst ett år. Intervjuerna kommer utföras under september månad 2013 och kommer att 

ta ca 1 h. 

 

Förfrågan om deltagande kommer att göras per brev. Intervjuerna kommer att spelas in 

för att sedan skrivas ut i sin helhet i text. Intervjuerna kommer då att vara 

avidentifierade. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. När materialet publiceras 

kommer även här resultatet att vara avidentifierat.  

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Hälsningar  

 

_______________________                                        __________________________  

Sara Jarneving                                                              Mille Person  

 

E-post:                                             E-post:  

Tfn:                                                                    Tfn:  

 

Handledare:  

Stefan Nilsson 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås       

E-post:                                                   Tfn:  



                                  

 

Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Sara Jarneving och Mille Persson 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ort Datum 

 

 

 

 

_________________________________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

                                              Bilaga 2 

                       

                  

Hej!  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Distriktsköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå. Vår avsikt med examensarbetet är beskriva 

BVC-sköterskans upplevelser av mötet med nyblivna mammor under amningstiden.  

 

Därför vill vi gärna intervjua dig som BVC-sköterska. Vi vill ta del av dina upplevelser 

gällande mötet med mödrar under amningstiden. Intervjuerna kommer att utföras på 

BVC-mottagningen under september månad 2013 och kommer att ta ca en timma. 

Intervjuerna kommer med din tillåtelse att spelas in för att sedan skrivas ut i sin helhet i 

text. Intervjuerna kommer då att vara avidentifierade. Ingen obehörig har tillgång till 

datamaterialet. När materialet publiceras kommer även resultatet att vara avidentifierat. 

Intervjuerna kommer att ligga till grund för resultat i examensarbetet. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

 

Om du är intresserad av att delta så skicka ditt godkännande i bifogat svarskuvert. Vi 

kontaktar dig sedan för tidsbokning. 

 

 

Hälsningar  

 

_______________________                                         __________________________  

Sara Jarneving                                            Mille Persson  

 

E-post:                          E-post: 

 

Tfn:                         Tfn:  



                                  

 

 

Informerat samtycke till att deltaga i studien  

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som 

helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ort                Datum 

 

 

 

 

_________________________________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

Intervjuguide                       Bilaga 3 

 
Allmänna frågor: 

Ålder: 

Antal verksamma år som sjuksköterska: 

Antal år som BVC-sköterska: 

Distriktsköterska alt Barnsjuksköterska ? 

Arbetsplats: familjecentral? Vårdcentral? 

 

Syfte: Beskriva BVC-sköterskans upplevelse av mötet med nyblivna mammor under 

amningstiden 

 

1. Kan du berätta om dina erfarenheter av att ge stöd till mammor under 

amningstiden. 

Stödteman (för intervjuaren) 

- Vad är dina tankar kring… 

Då amningen ej fungerar 

Då mamman ej vill amma 

Rådgivning 

Utbildning 

Handledning 

Samarbete med andra instanser 

….gällande amning 

 

 

Bra fraser: 

-Vilken betydelse har… 

-Berätta mer om det… 

-Hur känner du då… 

 

 

 

 

 


