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_________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Amningen i dagens samhälle har minskat. Ett bra stöd från barnmorskor och 

distriktssköterskor kan främja amningen. Stöd behövs även till de mammor som inte kan 

eller som inte vill amma. Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors 

erfarenheter av att erbjuda professionellt stöd vid amning. Metod: Kvalitativ metod med 

induktiv ansats användes i studien. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys. Sex distriktssköterskor som arbetar på BVC deltog i studien. Resultat: 

Analysen resulterade i tre kategorier; Kontinuitet i stöd och information, Individanpassat 

stöd och Förutsättningar för att ge stöd. Dessa resulterade i sju underkategorier; Amning 

från BB till hemmet, Hembesök av distriktssköterska, Broschyrer och Amningshjälpen, 

Kulturella skillnader, Val och begränsningar vid amning, Att kunna ta sig tid och 

Fortbildning och egenansvar. I resultatet framkom att det finns behov av mer utbildning 

om amning för att kunna ge bra stöd. Konklusion: Det är viktigt att mammor får stöd om 

amning redan från personalen på BB. Distriktssköterskan på BVC träffar sedan familjen 

regelbundet och fortsätter ge stöd efter deras önskemål. Det är viktigt att 

distriktssköterskorna ger ett bra stöd även till kvinnor som inte kan eller som inte vill 

amma.  
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Background: In society today there’s a reduce of breastfeeding. A good support from 

midwives and district nurse’s can promote breastfeeding. Support is important even for 

mothers who can’t or have decided that they don’t want to breastfeed. Aim: District 

nurse’s experiences of offering professional support to women about breastfeeding. 

Method: Qualitative method with inductive approach. The interviews were analyzed 

according to qualitative content analysis. Six district nurse’s working in the child health 

care centre participated in the study. Results: The analysis resulted in three categories; 

Continuity of support and information, Individually adapted support and Conditions to 

give support. These resulted in seven subcategories; Breastfeeding from BB to home, 

Homevisit from distric nurse, Brochures and Amningshjälpen, Cultural differences, 

Choises and limitations about breastfeeding, Being able to give time and Continuing 

education and self-responsibility. The result shows that there is a need for more education 

about breastfeeding. Conclusion: It’s important for mothers to get support about 

breastfeeding already on BB. Then the district nurse at the child health care centre meets 

the family regularly and keep giving support after theirs wishes. It’s important for district 

nurse’s to give a good support both to women who can’t or have decided not to breastfeed.  
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INLEDNING 
Antalet mammor som ammar minskar. Detta är problematiskt eftersom forskning har visat 

att näringen från bröstmjölken är betydelsefull för barnets utveckling och tillväxt. 

Amningen har även positiv betydelse för anknytning mellan mamma och barn. Amning är 

därför ett aktuellt och angeläget ämne i dagens samhälle. En orsak till att amning minskar 

kan vara stress i samhället och framförallt inom vården idag. Forskning har visat att 

nyblivna föräldrar kan uppleva stress på BB vilket påverkar mammans amning negativt 

(Nihlén Fahlquist, 2016). Bristande stöd från barnmorskor på BB kan leda till att amningen 

inte fungerar när mammorna skrivs ut. Om svårigheter med amningen uppstår på BB och 

mammorna inte fått stöd av personalen kan det bli svårt för distriktssköterskorna på 

Barnavårdscentralen (BVC) att motivera till att fortsätta med amningen. Som 

distriktssköterska gäller det att lyssna till vad de nyblivna föräldrarna har för önskemål 

med amningen och ge det stöd som de efterfrågar (Wilsson & Adolfsson, 2011). Enligt 

Världshälsoorganisationens (WHO)  riktlinjer ska de som arbetar med mammor och deras 

amning utgår från begreppen att stödja, främja och skydda amning (WHO, 2009). Som 

distriktssköterska är första mötet med de nyblivna föräldrarna betydelsefullt. 

BAKGRUND 

Amning 
I början av 1900-talet utformades rutiner gällande amning och fokus var näringsinnehållet. 

Avsikten var att disciplinera barnet så att det skulle anpassa sig efter föräldrarna och 

samhället och inte tvärtom. Barnets behov skulle inte tillfredsställdas när de är hungriga 

utan rutiner skapas av föräldrar då mattillfällena ska äga rum (Kylberg, Westlund & 

Zvedberg, 2009). I samband med kvinnorörelsens framväxt under 1970-talet, i både 

Sverige och stora delar av västvärlden, börjar amningsfrekvensen att sjunka. Kvinnor gör 

uppror mot att de inte känner att de har fullständig rätt till och kunskap om sin egen kropp. 

De vill ändra på amningsrutinerna så att det är till fördel för barnens behov istället för att 

följa ett redan förutbestämt amningsschema. I kombination av kvinnors tidigare 

erfarenheter och ny forskning utifrån den ideella organisationen Amningshjälpen ändrar 

rutiner för amning inom sjukvården, exempelvis på barnavårdscentralerna. Amningen 

börjar individanpassas efter vad barnet ger för signaler och behov (Kylberg et al., 2009). 

De flesta barn som föds ammas första gången på förlossningsavdelningen (Kylberg et al., 

2009). Vid amning är det betydelsefullt att barnet har rätt tag om bröstet för att få i sig 

ordentligt med näring. Det kan vara svårt för nyblivna mammor att finna rätt 

amningsställning vilket gör det viktigt för sjukvårdspersonal att uppmärksamma, informera 

om samt följa upp på BVC. Det är viktigt att varje spädbarn helammas upp till sex 

månaders ålder för optimal tillväxt, utveckling och för att främja barnets hälsa (Kylberg et 

al., 2009). Amning minskar barnets risk för övervikt, fetma, glutenintolerans och plötslig 

spädbarnsdöd. Amning ger även skydd mot infektioner som öroninflammation, 

lunginflammation, nekrotiserande enterokolit och diarré (Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2016). För barn som ammas minskar risken för blodfettsrubbningar, 

åldersdiabetes och högt blodtryck i vuxen ålder (Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg, 

2013). 

Mammor som ammar idag upplever att de allt för ofta får olika råd från både familj, 

vänner, massmedia och sjukvårdspersonal. En av anledningarna till att informationen 

varierar beror mycket på tillgängligheten av information via nätet (Magnusson, Blennow, 
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Hagelin & Sundelin, 2016). Detta kan leda till att mammornas osäkerhet ökar. Det är 

därför viktigt att distriktssköterskor ger noggrann och evidensbaserad information utifrån 

det mammorna efterfrågar (Hoddinott & Pill, 2000). Distriktssköterskor behöver vara 

uppdaterade kring kompetens och kunskap inom amning för att kunna ge bra stöd 

(Magnusson et al., 2016). Brown, Raynor och Lee (2011) framhåller att det är viktigt att 

distriktssköterskor ger mammor bekräftelse och försöker höja självförtroendet när det 

gäller amning. Vissa mammor känner sig osäkra på om de gör rätt, om barnet får i sig 

tillräckligt med näring och om de växer enligt tillväxtkurvan. Om distriktssköterskor ger 

uppmuntran och motivation till mammor främjar det att fortsätta med amningen även om 

svårigheter kan uppstå. Ett empatiskt bemötande är betydelsefullt för att ge mammor det 

självförtroende de behöver. Enligt en studie av Sherriff och Hall (2011) betonas att 

amningen inte alltid blir som de nyblivna föräldrarna förväntat sig, det fungerar inte för 

alla och ibland tar det mer tid för att den ska fungera. Enligt Wilsson och Adolfsson (2011) 

upplever mammor som ammar att BVC-sköterskor har en positiv inställning till amning 

och är ett stöd vilket kan påverka om amningen blir lyckad.  

Amningens fysiologi  
Direkt efter en förlossning när moderkakan har avlägsnats sjunker nivåerna av progesteron 

och östrogen i kroppen hos kvinnan. Det mjölkbildande hormonet prolaktion ökar däremot 

och gör att mjölkproduktionen sätter igång. Om amningen kommer igång tidigt efter 

förlossningen ökar mängden bröstmjölk snabbare. När bröstvårtorna sedan stimuleras av 

att barnet suger stimuleras receptorer som gör att utdrivningsreflexen aktiveras och 

bröstmjölken börjar rinna. Utdrivningsreflexen påverkas av hormonet oxytocin när det 

stiger i blodet  (Hedberg Nyqvist, 2013). Hormonet oxytocin frisätts i hypofysen och 

skickar nervimpulser från hjärnan som gör att bröstvårtan slappnar av men drar ihop 

musklerna runt mjölkgångarna vilket leder till att bröstmjölken rinner till (Olanders, 2013). 

Bröstmjölken finns i tre olika sammansättningar vilket ändras under de första tre veckorna. 

Den första sammansättningen är kolostrum (råmjölk) vilket innebär att bröstmjölken de 

första 3-5 dagarna har en hög halt av proteiner som IgA, laktoferrin och lysozym. Dessa tre 

är infektionshämmande proteiner. Från femte dagen och upp till 2-3 veckor kallas 

bröstmjölken för övergångsmjölk vilket innebär att halterna av de infektionshämmande 

proteinerna sjunker. Efter 3 veckor kallas bröstmjölken för mogen bröstmjölk vilket 

innebär att den innehåller de mängder av fett, protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler 

barnet behöver för att få i sig det näringsinnehåll som främjar tillväxten. Den beräknade 

energin är cirka 2900 kJ/l (Birgersson, Bramhagen & Lindberg, 2015).  

Anknytning 
Bowlby (1958) som är skapare till anknytningsteorin menar att anknytningen finns inbyggt 

hos varje människa. Genom att barnet är totalt beroende av människor i sin omgivning så 

har varje människa en beredskapsförmåga att se till barnets behov och genom att behovet 

tillgodoses hos barnet skapas en god anknytning. Syftet med anknytningen beskrivs vara 

att underlätta för barnets utforskande av världen. Den reflexmässiga anknytningen 

utvecklas i takt med att barnets kognitiva kapacitet ökar. Anknytningen är som störst när 

barnet närmar sig sitt andra levnadsår (Bowlby, 1958). De första timmarna efter barnets 

födsel är viktiga för den känslomässiga relationen mellan mamman och barnet. När barnet 

får kontakt med bröstet under de första timmarna stärker detta bandet mellan dem (Kylberg 

et al., 2009). Kylberg (2015) betonar betydelsen av god anknytning i den känslomässiga 

relationen mellan mamma och barn. Bowlby (1958) belyser att barnet under sitt första 
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levnadsår har som störst behov av anknytning. Anknytningen visas främst genom fysisk 

närhet. Det finns mycket som kan påverka anknytningen och ett exempel är betydelsen av 

hud mot hud-kontakten. Detta kan gynna amningen och ge en bättre anknytning mellan 

mamma och barn (Kylberg et al., 2009). 

Stöd  
Varje mamma har ett eget uppsatt mål med amning och för att kunna nå detta är det viktigt 

med konsekvent och hållbar information samt stöd från sjukvårdspersonal. Vid svårigheter 

med amning är det viktigt att sjukvårdspersonalen ger individanpassad praktisk rådgivning, 

inte bara verbal teoretisk (Cross-Barnet, Augustyn, Gross, Resnik & Paige, 2012). Bristen 

på självförtroende och stöd är det som sedan leder till att amningen ges upp (Larsen, Hall 

& Aagaard, 2008). Genom att mammor får ett gott stöd så blir det en bekräftelse på att 

deras amning fungerar vilket minskar oron och ökar självförtroendet (Bäckström et al., 

2010). Det är viktigt att ge ett positivt och uppmuntrande stöd till mamman för att stärka 

hennes självförtroende. För att amningen ska fungera optimalt är det viktigt att mamman 

under de första månaderna får ett gott stöd från sin omgivning, både av distriktssköterskor 

och från sin familj. Att mamman känner tillit och motivation främjar amningen (Bäckström 

et al., 2010).  

Socialt stöd 

Stöd är ett svårdefinierat begrepp som ofta kopplas samman med det engelska ordet caring 

som betyder att bry sig om och att vara omtänksam (Finfgeld-Connett, 2005). Stöd är en 

interaktiv process som påverkar välmåendet och hälsan hos varje individ (Thorstensson & 

Ekström, 2012). Målet med all typ av stöd är att det ska generera i ett positivt resultat 

(Hupcey & Morse, 1997). Socialt stöd kan delas in i olika kategorier som emotionellt, 

behjälpligt, informativt och värderande (Hinson Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 

1996). Det emotionella stödet definieras genom omtänksamhet, förtroende och empati. 

Mammor som är förstföderskor föredrar ofta emotionellt stöd framför att få informativt 

stöd från sjuksköterskor och barnmorskor (Thorstensson & Ekström, 2012). Syftet med 

informativt stöd är problemlösning, att det definierade problemet ska lösas tillsammans 

med mottagaren av stödet (Hinson Langford et al., 1996). Attityd hos vårdpersonal kan 

påverka hur stöd ges till nyblivna föräldrar och hur de bemöts som individer (Ekström & 

Thorstensson, 2015). Förbättrad attityd hos sjuksköterskor och barnmorskor kan leda till 

att mammor blir mer tillfredsställda med det professionella stödet. Det kan i sin tur öka 

mammans känslor och relation till barnet, minska svårigheter med amning och istället öka 

frekvensen av amningen första dygnet (Ekström & Thorstensson, 2015). Socialt stöd kan 

påverkas av tidigare erfarenheter av att ha fått stöd. Mammor som tidigare har positiva 

erfarenheter av att få stöd innan barnets födsel kan få en positivare uppfattning av stöd 

även från annan vårdpersonal. I en studie av Ekström och Thorstensson (2015) beskrivs att 

vårdpersonal som fått utbildning om amning utifrån WHO:s riktlinjer känner sig säkrare på 

att ge stöd om detta till mammor.  

Professionellt stöd 

Syftet med det professionella stödet är att stärka individen som erhåller stödet. Det 

professionella stöd sjukvårdspersonal som barnmorskor och distriktssköterskor ger ska ske 

i samråd meden familj som behöver stöd gällande amning (Thorstensson & Ekström, 

2012). För att kunna ge ett professionellt stöd gällande amning krävs utbildning i ämnet 

(Burns, Schmied & Sheehan, 2012). Om barnmorskor och distriktssköterskor agerar 

bemyndigande kan det få en positiv inverkan på familjens hälsa. Den bemyndigande 
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processen kan beskrivas som att barnmorskor och distriktssköterskor bedriver partnerskap i 

samråd med familjen istället för att bestämma över familjen. Skillnaden mellan att ge 

professionellt och socialt stöd är att barnmorskor och distrikttsköterskor ska ”agera 

stödjande” i det professionella stödet istället för att ”ta hand om” familjen (Thorstensson & 

Ekström, 2012). En viktig aspekt att beakta i det professionella stödet är att stöd ska 

erbjudas och anpassas  efter de erfarenheter och kunskaper som föräldrarna sedan tidigare 

besitter (Hedberg Nyqivst, 2013). Det professionella stödet är viktigt i hanteringen av svåra 

och stressiga situationer som kan uppstå för familjen, och kan få en positiv utveckling om 

stödet utgår från individens unika behov (Thorstensson & Ekström, 2012).  

Barnmorskors professionella stöd vid amning 

Barnmorskor har en mycket viktig roll kring amning då det är på BB som amningen 

påbörjas. I en studie av Hermansson & Mårtensson (2011) beskrivs att barnmorskor och 

sjuksköterskor har stor påverkan på individer och dess familjer samt individers hälsa. 

Tarkka & Paunonen (1996) säger att det setts i forskning att om amningen skall bli lyckad 

för mammorna krävs att de får professionellt stöd på BB. Hupcey & Morse (1997) beskrivs 

syftet med det professionella stödet vara att det skall stärka det sociala stödet. Genom ett 

professionellt stöd stärks indviderna som vårdas. I FN:s barnkonvention (1990) står det att 

det skall säkerställas att alla föräldrar erbjuds information om amningens fördelar samt 

erbjuds det stöd som efterfrågas av föräldrarna. Professionella från hela vårdkedjan MVC-

BB-BVC är viktiga i stödet till pappa, mamma och barnet (Bergman, Larsson, Lomberg, 

Möller & Mårlid, 1993). En barnmorskas roll är mycket viktig och betydelsefull för den 

nyblivna familjen. Därför är det viktigt att barnmorskan har en positiv amningsattityd för 

att kunna ge ett gott stöd (Bernaix, 2000).  

Stöd för mammor som inte ammar 

Enligt Nihlén Fahlquist (2016) framhålls att mammor som har svårigheter med amning, 

och som kanske inte ammar, kan uppleva att de inte lever upp till de normer som finns i 

samhället. Detta kan leda till att mammorna isolerar sig om de känner att det inte finns 

någon som stödjer dem (Nihlén Fahlquist, 2016). Att amma kan vara känsligt främst på 

grund av att det idag förespråkas som det viktigaste för barnet och mamma (Larseon & 

Kronborg, 2012). Många kvinnor har tankar om amning och hur de vill göra redan innan 

barnets födsel (Henderson & Redshaw, 2010). Många kvinnor vill amma men ibland 

fungerar det inte. Mammor som inte kan amma kan känna skuld, både gentemot sig själva, 

barnet och omgivningen eftersom de får information om att det är bäst för barnet att 

ammas upp till sex månaders ålder. Om en mamma inte kan amma blir stödet från partnern 

viktigt. Om partnern får mamman att må bra trots att amningen inte fungerar kan 

mammans känslor av skuld och misslyckande dämpas (Hegney, Fallon & O’brien, 2008). 

Vid svårigheter med amning är det viktigt att även partner och familj får information om 

amning av barnmorskor och sjuksköterskor för att kunna stödja och hjälpa mamman (Reid, 

Schmied, Sheehan & Fenwick, 2012). Om barnmorskor ger evidensbaserat stöd om 

amning till mammorna tidigt efter förlossningen kan detta främja amningen (Henderson & 

Redshaw, 2010). Bristfälligt stöd och kunskap om amning från partner och nära och kära 

kan istället hämma mammans amning (Aristiati Susiloretni, Hadi, Suryo Prabandari, 

Soenarto & Agus Wilopo, 2014). Ibland skäms kvinnor om amningen inte fungerar och det 

kan resultera i att kvinnor inte vill söka sig till sjukvårdspersonal för att få hjälp utan vill 

försöka klara det på egen hand, just för att de tycker att det är genant (Hegney, Fallon & 

O’brien, 2008).  
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Distriktssköterskans professionella stöd vid BVC 

BVC finns i hela Sverige. Syftet och funktionen med BVC har ändrats med åren beroende 

på utvecklingen som skett i samhället. Den viktigaste funktionen inom barnhälsovården är 

föräldrastödet. BVC ska; ge stöd kring barnets hälsa och utveckling, bygga förtroendefulla 

relationer och skapa ett gott samarbete kring barnet med föräldrarna (Gustafsson & Köhler, 

2010). Enligt Wilsson och Adolfsson (2011) upplever mammor att hembesöken som BVC-

sköterskor gör ger ett ökat stöd och trygghet. BVC har betydelse för de nyblivna 

föräldrarna kring stöd vid amning och anknytning till barnet (McInners & Chambers, 

2008). I en rapport från Socialstyrelsen (2014) anges att ett spädbarn är helt beroende av 

föräldrarna och deras största uppgift är att tillgodose barnets grundläggande behov. 

Barnhälsovårdens uppgift är främst att se till samspelet mellan barnet och föräldern samt 

främja en trygg anknytning. 

 

Familjecentrerad vård  
Söderlund (2012) beskriver att familjen har en stor betydelse för barnet då den ger 

trygghet, styrka samt stöd. Familjen är en konstant del i barnets liv och främjar det som är 

viktigaste för barnets överlevnad och utveckling. Teorin Family centered care (FCC) står 

för att familjen är det som är viktigast för barnet. Därför är det viktigt att de 

yrkeskategorier som arbetar med barn och deras familjer har denna kunskapen med sig. Att 

i mötet med barnet och dess familj alltid se till individerna och bemöta dem med respekt. 

Söderlund (2012) beskriver att mötet i den vårdande relationen bygger på att den som 

vårdar alltid visar intresse, respekt och engagemang för den som vårdas. Vidare menar 

Söderlund (2012) att om vårdaren arbetar på detta sättet blir relationen förtroendefull och 

trygg. Vårdaren skall ge tro och hopp till den som vårdas, något som är viktigt för 

distriktssköterskan i mötet med mamma och barn vid amning. Den som erhåller stöd från 

vården skall alltid bli tagen på allvar, trodd samt förstådd. Mikkelsen & Frederiksen (2011) 

beskriver att alla familjer har olika styrkor och svagheter beroende på indviden och dess 

förutsättningar. Patientenlagen (2014) belyser vikten av att se till familjens styrkor samt 

svagheter. Vidare beskrivs att utifrån att familjen behandlas på detta sätt ökar familjens 

känsla av respekt vilket leder till att information bättre tas emot. När barnet och dess familj 

är i möte med sjukvården skall vårdaren ses som en stödperson. Stödpersonens uppgift blir 

då att visa närvaro i mötet samt finnas där för familjen. Söderlund (2012) beskriver att 

delaktigheten har stor betydelse i mötet. Shields, Pratt & Hunter (2006) säger att när den 

som vårdas känner sig delaktig skapas samhörighet och gemenskap. Alla åtgärder som görs 

skall se till att skapa välmående hos barnet och dess familj. Harrison (2010) menar att när 

ett arbetsteam arbetar utifrån FCC-teorin skapas en bättre delaktighet vilket leder till att 

kommunikationen samt samarbetet mellan familj och sjukvård ökar, något som är mycket 

värdefullt. Vidare beskrivs det att utifrån FCC-teorin höjs även vårdkvaliteten.  
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PROBLEMFORMULERING 
I dagens samhälle minskar antalet mammor som ammar och enligt forskning har detta en 

rad olika orsaker. Orsakerna kan vara brist av stöd och kunskap från vårdpersonal och den 

egna familjen, påverkan från omgivning och sociala medier samt kulturella skillnader i 

samhället. Tidigare forskning har funnit att ännu en orsak kan vara det minskade 

professionella stödet i mötet med de nyblivna föräldrarna. Därför behövs mer 

utbildningsmöjligheter inom BVC-verksamheterna för distriktssköterskor. Detta kan bidra 

till att distriktssköterskor blir tryggare i sin roll att erbjuda professionellt stöd som de 

nyblivna föräldrarna efterfrågar. Påföljden av den minskade amningen är ett problem då 

näringen från bröstmjölken är viktig för spädbarnets utveckling och tillväxt samt att 

anknytningen mellan mamma och barn påverkas. Spädbarn som ammas löper mindre risk 

att drabbas av sjukdomar som till exempel diabetes i vuxen ålder. Därför anser författarna 

att det är viktigt att få insikt i betydelsen av det professionella stödet kring amning. 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda 

kvinnor professionellt stöd vid amning. 

METOD 

Val av metod 
I denna studie användes en kvalitativ ansats. Studien utgick från en kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Denna studie har utgått från 

en induktiv ansats vilket betyder att studien har utgått från textinnehåll från intervjuer som 

gjorts med distriktssköterskors erfarenheter av att ge stöd kring amning. Inom den 

kvalitativa innehållsanalysen används även begreppen manifest och latent. Med manifest 

menas att återge vad som står i texten, i detta fall vad som sagts under intervjuerna. Med 

latent menas en djupare tolkning av det som framkommer i texten (Danielson, 2012). I det 

latenta innehållet finns ett underliggande budskap som framkommer när texten tolkas 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Likheter och skillnader i textinnehållet har 

analyserats och detta gjordes för att sortera bort material som inte besvarar syftet i studien. 

Utifrån analysen har kategorier och underkategorier bildats. När vetenskaplig forskning 

bedrivs är det två begrepp som ofta förekommer, ontologi och epistemologi. Med ontologi 

menas att forskaren beskriver läran om verkligheten, hur verkligheten är och hur man kan 

förstå den. Med epistemologi menas läran om kunskapen, hur en människa kan veta något 

om ett specifikt ämne och om den överensstämmer med verkligheten (Priebe & Landström, 

2012).       

                                                                                                                                                                         

Miljö 
Deltagarna i studien arbetar på BVC i olika kommuner i sydsverige. På de BVC där 

intervjuerna utfördes arbetar två till tre distriktssköterskor. På BVC arbetar både 

barnsjuksköterskor och distriktssköterskor. De har gått en grundutbildning om amning och 

har BHV-team möten där det informeras och diskuteras om olika ämnen som ingår i 

arbetet som BVC-sköterska. På de BVC som ingår i denna studie är de flesta familjerna 

från städerna men det förekommer även familjer som bor på landsbygden.  
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Urval 
I denna studie gjordes ett strategiskt urval innan intervjuerna påbörjades. En bredd av 

distriktssköterskor med olika ålder och erfarenhet önskades för att få en studie med hög 

trovärdighet. Verksamhetschefer för BVC inom Västra Götalandsregionen kontaktades via 

telefon och/eller via mail. Informationsbrev och ett samtyckesformulär angående studien 

bifogades via mail till verksamhetscheferna och de vidarebefodrade i sin tur till 

distriktssköterskorna på BVC. I tabell 1 ses en presentation av studiens deltagare utifrån 

ålder, utbildning och erfarenhet. En av deltagarna var utbildad till distriktsköterska och 

barnsjuksköterska. De övriga fem var utbildade distriktssköterskor. Erfarenheten bland 

deltagarna av att arbeta på BVC var mellan ett och ett halvt år till fyrtio år. 

Inklusionskriterier var att deltagarna i studien skulle vara distriktssköterskor, arbeta på 

BVC och ha minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat där.  

Tabell 1. Studiens deltagare 

 

Informant 

 

Ålder 

 

Utbildning 

 

Erfarenhet 

 

1 
 

31 
 

Distriktssköterska 
 

1,5 år 

 

2 
 

56 
 

Distriktssköterska 
 

15 år 

 

3 
 

59 

 

Distriktssköterska och 

barnsjuksköterska 

 

8 år  

 

4 
 

62 
 

Distriktssköterska 
 

40 år 

 

5 
 

48 
 

Distriktssköterska 
 

4 år  

 

6 
 

37 
 

Distriktssköterska 
 

6 år  

 

Datainsamling 
Distriktssköterskorna i denna studie svarade via mail eller telefon och datum och tid för 

intervjuerna bestämdes. Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna om 

studiens syfte och de fick frågan om de hade läst igenom informationsbrevet, vilket 

samtliga hade gjort. Intervjuerna genomfördes under februari och mars månad 2017.  

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och deltagarna informerades om att intervjuerna 

sedan kommer skrivas ut ordagrant och att inspelningarna kommer att tas bort efter det. 

Ingen av deltagarna valde att avbryta sin medverkan i studien. Några av deltagarna ville ta 

del av det färdiga examensarbetet och författarna blev tillfrågade att vara med på ett BHV-

möte för att berätta om sin studie för BVC-sköterskor som inte kunnat medverka. 

Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter. Det var kortare tid än vad författarna planerat från 

början men informationen från deltagarna besvarade syftet under den intervjutiden vilket 



8 

 

gjorde att längre tid inte behövdes. Semi-strukturerade intervjuer användes i denna studie. 

Det innebär att specifika frågor undviks och istället ställs öppna frågor som rör ämnet som 

ska studeras. Detta ger deltagarna möjlighet att fritt berätta om det valda ämnet och vid 

behov ställs sedan följdfrågor utifrån vad deltagaren berättar. Syftet med semi-

strukturerade intervjuer är att få djupare information om ämnet (Polit & Beck, 2012). Innan 

intervjuerna påbörjades hade en intervjuguide utformats. Den började med en öppen fråga 

för att få deltagarna att fritt börja berätta om sina erfarenheter av att ge stöd kring amning. I 

intervjuguiden hade även stödfrågor utformats för att få deltagaren att berätta mer om eller 

utveckla en erfarenhet som författarna ansåg vara relevant att få mer information om, 

utifrån studiens syfte. Avslutningsvis i intervjuguiden hade temafrågor utformats för att få 

bredare och djupare information om ämnet amning och om stöd. Samtliga intervjuer i 

denna studie började med den öppna frågan ”kan du berätta lite om dina erfarenheter av 

att ge stöd kring amning”. Deltagarna började berätta utförligt om sina erfarenheter. 

Därefter ställdes följdfrågor och stödfrågor för att få en ännu bredare och djupare 

information om ämnet amning.  

Vid fem av de sex intervjuerna deltog båda författarna och intervjuerna spelades in på 

bådas mobiltelefon ifall någon av telefonerna skulle stängas av eller om rösterna inte skulle 

höras bra vid transkriberingen.  En av intervjuerna gjordes av en av författarna via telefon. 

Författarna turades om att ställa frågor och leda intervjun. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och ord som ”mm”, ”nej” och ”ja” som användes för att bekräfta deltagaren 

skrevs ned. När dessa bekäftande ord används under en intervju kan det få 

intervjupersonen att fortsätta med sin beskrivning utan att ett ny fråga behöver ställas 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Även skratt och pauser skrevs ned vid transkriberingen.  

Analys 

Datamaterialet i studien har analyserats med kvalitativ innehållsanlays (Graneheim och 

Lundman, 2004). Intervjuerna spelades in och författarna lyssnade sedan igenom dem noga 

flera gånger för att öka sin förståelse och kunskap för ämnet. Enligt Danielson (2012) är 

syftet med en kavlitativ innehålls analys att en texts innehåll ska kunnan beskrivas samt 

tolkas på ett djupt sätt. Intervjuerna delades därefter upp mellan författarna och 

transkiberades. När transkiberingen sedan var klar raderades intervjuerna och 

analysprocessen påbörjades. Danielson (2012) beskriver att det är viktigt att analysen 

besvarar syftet som studien har. Författarna gick sedan igenom innehållet i intervjuerna 

tillsammans och likheter och skillnader togs fram. Likheterna och skillnaderna ströks under 

med olika färger för att författarna skulle kunna skilja på dem. När likheter och skillnader 

tas fram så beskrivs variationer, något som är mycket viktigt inom den kvaliativa 

innehållsanlaysen (Graneheim och Lundman, 2004). Därefter klippte författarna ut 

lapparna med skillnader och olikheter på och la dem i olika glas för att det skulle bli 

tydligare för författarna vilka delar som hörde ihop och besvarade samma sak. Efter det 

började meningsbärande enheter, kondenserande enheter, koder, underkategorier och 

kategorier komma fram och de redovisades i tabell (se tabell 2). Först skapade författarna 

meningsbärande enheter som består av till exempel meningar som har likadana innehåll 

och ett sammanhang finns. Därefter skapade författarna kondenserade enheter för att texten 

skulle bli lättare att arbeta med. I de kondenserade enheter är det viktigt att endast behålla 

det som är väsentligt och då ta bort den text som inte är det. De kondsenserade enheterna 

bildar sedan koder. Koder ska vara korta och vara en hjälp för författarna i studien. Sist tas 

underkatergori samt kategori fram (Graneheim och Lundman, 2004).   
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Tabell 2. Exempel på analysprocess 

 

Meningsbärande 

enhet  

 

 

Kondenserad  

enhet 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

Just stödet är 

viktigt från början 

för det märker vi 

redan när det 

gäller BB- vården 

att de har ett tryck 

på sig att skriva ut 

mödrarna, 

föräldrarna 

snabbt. Mycket 

utav den 

information kring 

amningen missas 

ibland.  

Stöd är viktigt 

från början. 

Mycket 

information 

kring amning 

missas ibland 

på grund av 

högt tryck vid 

utskrivning av 

mödrarna.  

Stödets 

påverkan 

på 

amningen 

från början.  

Amning från BB 

till hemmet 

 

Kontinuitet i stöd 

och information 

Det är en del 

föräldrar som 

redan från början 

känner att de inte 

vill amma och då 

är det ju viktigt 

att respektera det 

också, samtidigt 

som det också är 

viktigt att få lite 

koll på vad som 

ligger bakom, det 

kanske är att man 

känner sig osäker 

och att man inte 

fått tillräckligt 

med hjälp. 

En del vill inte 

amma och det 

är viktigt att 

respektera det. 

Samtidigt är 

det viktigt att 

få koll på vad 

som ligger 

bakom, kanske 

har man inte 

fått tillräckligt 

med hjälp.  

Orsaker till 

att inte vilja 

amma. 

Val och 

begränsningar 

vid amning  

Individbaserat 

stöd 
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Det finns en 

grundutbildning 

man ska gå som 

BVC-sköterska 

och den går man 

när man har 

jobbat i minst ett 

halvår. Sedan 

finns det 

amningsutbildnin

gar på Högskolan 

men det har varit 

högt tryck på 

BVC så vi har 

inte hunnit gå på 

utbildningar 

samtidigt med 

vårat arbete.  

Det finns en 

grundutbildnin

g som BVC-

sköterskor ska 

gå och   

Amningsut

bildning i 

verksamhet

erna.   

Fortbildning och 

egenansvar  

 

Förutsättningar 

för att ge stöd.  

 

Etiska överväganden 

I denna studie var syftet att ta reda på distriktssköterskors erfarenheter av att ge stöd vid 

amning. Inom etik beskrivs fyra begrepp som är viktiga att se till, sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011).                                                

Distriktssköterskorna som valde att deltaga i studien arbetade inom BVC och studien 

syftade till att se på deras erfarenheter av att ge stöd, så ansågs begreppet konfidentialitet 

vara av stor vikt. Bevarandet av konfidentialiteten skedde genom att författarna såg till att 

inga obehöriga kunde ta del av materialet och då identifiera vem den intervjuade i studien 

var. Samt att det ansågs viktigt att se till plikten, att den som intervjuades kände att 

integritet samt rättighet bevarades (Kjellström, 2012). Genom att författarna såg till att 

ingen obehörig tog del av materialet värnades det även om sekretessen för de som deltog. 

Då denna studie genomfördes inom en specialistutbildning krävdes ingen etikprövning 

enligt lagen om etikprövning av forskning som är avsedda för människor (SFS 2003:460). I 

denna studie utgick författarna också från de forskningsetiska principerna som ser till 

vikten av att se till behovet av ny kunskap och deltagarnas intresse. Principer som var 

mycket passande i denna studie då det framkom att det fanns ett behov av ny kunskap inom 

studiens område och att fanns intresse från deltagarna att vara med (Kjellström). När 

distriktssköterskorna tillfrågades om deltagande gavs informationen både muntligt och 

skriftligt om studien och om dess syfte och genomförande. Kjellström (2012) beskriver 

med vikten av att information ska ges både skriftligt och muntligt då det stärker de 

deltagandes självbestämmande. Samtycke är ett begrepp som författarna med värnade om i 

studien genom att det skickades ut en enkät om deltagande via mail som då skulle skrivas 

under. Dock valde de flesta att ge samtycke till deltagande via telefon (Kjellström, 2012). 

De som deltog hade även fått information om att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas. I en studie är det av stor vikt att det framgår tydligt för den som är deltagande att 

det är frivilligt och att om avbrytande önskas behöver den deltagande inte förklara sig 

(Kjellström, 2012). 
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RESULTAT 
Det skapades tre kategorier och sju underkategorier utifrån analysfasen (tabell 3). Dessa 

presenteras var för sig nedan och stärks med citat. 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier   

 
Kategorier 

 

 
Underkategorier 

 
 

 

Kontinuitet i stöd och information 

 

 

 

Amning från BB till hemmet 

 

Hembesök av distriktssköterska  

 

Broschyrer och Amningshjälpen 

 

 

 

 

Individbaserat stöd   

 

 
Kulturella skillnader  

 

Val och begränsningar vid amning 

 

 

 

Förutsättningar för att ge stöd  

 

Att kunna ta sig tid  

 

Fortbildning och egenansvar  

 

 

Kontinuitet i stöd och information  
 

Denna kategori handlar om distriktssköterskans erfarenhet av att ge professionellt stöd i 

hemmet och på BVC, processen från BB till hemmet och stöd via muntlig och skriftlig 

information.  

Amning från BB till hemmet  

Distriktssköterskorna beskriver hur viktigt det är att de får kontakt med familjen så tidigt 

som möjligt efter att de skrivits ut från BB. Om amningen inte fungerar på BB är det 

många mammor som ger upp amningen och distriktssköterskorna beskriver svårigheter 

med att stödja dessa mammor att fortsätta amma. De beskriver att de försöker motivera 

mammorna till att amma det de kan och att det är bättre att amma en gång per dag och ge 

ersättningen resten av dygnet än att sluta med amningen helt. Det är viktigt för både 

anknytning mellan mamma och barn och för att bröstmjölken ger skydd mot infektioner 

och innehåller de näringsämnen som barnet behöver under sin första tid i livet. 

Distriktssköterskorna beskriver att mammorna upplever stödet från personal på BB väldigt 

olika. Endel mammor har fått bra stöd och information kring hur amningen fungerar och 
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hur mamman ska hålla barnet vid amningstillfället medan andra mammor upplever att de 

inte fick något bra stöd alls och därför väljer att sluta amma. Distriktssköterskorna 

beskriver vikten av att mammorna redan på BB får information om att det kan ta flera 

veckor innan amningen kommer igång ordentligt. Om de fått den informationen är det 

lättare för distriktssköterskorna att ge stöd och motivera mamman till att fortsätta att 

amma.  

”Just stödet är jätteviktigt från början och det märker vi ju redan när det gäller BB-

vården. De har ju ett väldigt tryck på sig att skriva ut föräldrarna och det gör ju att mycket 

av informationen kring amningen ibland missas.” 

 

Hembesök av distriktssköterska  

Distriktssköterskorna upplever första hembesöket till familjen som viktigt. Där lär de 

känna familjen i deras hemmiljö och kan ge både teoretiska och praktiska råd om 

amningen. Vid första hembesöket tittar de hur amningen fungerar rent praktiskt och ger 

individanpassat stöd efter familjens önskemål. Vid första hembesöket gör 

distriktssköterskorna en helhetsbedömning av barnet och familjesituationen. De pratar 

mycket om mammans bröst och amning men tar även upp hur barnets mage fungerar, om 

huden och sömnrutiner. Vid första hembesöket finns ofta en önskan från 

distriktssköterskorna att mamman ska amma när de är på besök för att kunna se om barnet 

har rätt tag med munnen vid amningen, om barnet ligger rätt och om mamman har såriga 

bröstvårtor. Distriktssköterskorna beskriver vikten av tidiga hembesök för att kunna främja 

amningen. Om mamman haft svårigheter på BB och beslutat sig för att sluta amma är det 

svårt för distriktssköterskorna att motivera mamman att fortsätta om första hembesöket är 

en tid efter att föräldrarna kommit hem från BB.  

”I början är det mycket brösten och amning och det här med bajs och hud och detta. Det 

hör ihop alltihop”.  

 

 

Broschyrer och Amningshjälpen 

Distriktssköterskorna upplever att nyblivna föräldrarna inte alltid tar till sig informationen 

som de får på BB då de har så mycket annat att tänka på. Därför anser distriktssköterskorna 

att broschyrerna är en viktig hjälp när föräldrarna kommer hem med barnet. Broschyrerna 

ger god evidensbaserad information till både mamman och pappan. Informationen som 

föräldrarna får stödjer och ger den nyblivna familjen trygghet framtill hembesöket från 

BVC sker. Broschyrerna är en hjälp så att även partnern får en god förståelse kirng 

amningen och kan vara ett stöd vid svåra situationer i hemmet. Distriktssköterskorna 

beskriver att deras upplevelse är att svenska familjer gärna tar kontakt med BVC för 

utbildning och information. Vidare beskriver de att många familjer från andra kulturer 

istället tar hjälp av varandra inom familjen och släkten. Distriktssköterskorna belyser även 

att Amningshjälpen är en viktigt hjälp vid frågor kring amning. Främst på  kvällar och 

helger när BVC inte är öppet och mammorna behöver få stöd och råd. Amningshjälpen har 

en hemsida som distriktssköterskorna brukar rekommendera föräldar att gå in och läsa på. 

Det finns mycket information på hemsidan som kan vara behjälplig för föräldrarna när 
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BVC inte är tillgängliga. Det finns även ett telefonnummer man kan ringa för att få råd och 

stöd och det går även att maila vid frågor.   

”Att man får barn ihop och därför skall pappan involveras tidigt med.” 

 

Individbaserat stöd  

Kulturella skillnader  

Distriktssköterskorna upplever att det finns sociala och kulturella skillnader i mötet med 

familjer. Det beskrivs att familjer som kommer från Somalia visar tydliga kulturella och 

sociala skillnader jämfört med svenska familjer. Många mammor från Somalia upplevs av 

distriktssköterskorna som mer lugna i sampelet med sina barn. Mammor i den svenska 

kulturen upplevs som mer stressade i samspelet med sina barn då deras fokus är på att göra  

karriär. Distriktssköterskorna beskriver även de sociala skillnaderna, till exempel beskrivs 

att många svenska mammor ringer gärna BVC vid frågor samt läser mycket på sociala 

medier som facebook och bloggar. De utländska kvinnorna tar gärna istället råd och stöd 

från sina egna föräldrar eller andra släktningar i den egna kulturen. Distriktssköterskorna 

betonar att det är viktigt att se varje situation som unik och att ge mamman och även 

partnern det stödet som just de behöver. 

 

” Kvinnor från Somalia ammade ofta länge.” 

 

Val och begränsningar vid amning  

Det är stor skillnad på att inte kunna och att inte vilja amma. Distriktssköterskorna 

beskriver att de allra flesta vill amma. Det finns olika anledningar till varför kvinnor inte 

kan eller vill amma. Det kan vara medicinska skäl som till exempel läkemedel som 

psykofarmaka eller att mamman har plastikopererat sina bröst. En annan anledning kan 

vara att mamman får såriga bröstvårtor och ibland har väldigt ont. Det är viktigt att 

mammorna får noggrann information om att det är vanligt med såriga bröstvårtor i början, 

att brösten är ömma och att det tar ett tag innan amningen börjar fungera. 

Distriktssköterskorna uppmuntrar mammorna att försöka fortsätta med amningen trots att 

det kan uppstå svårigheter i början men att det ofta blir bättre med tiden. 

Distriktssköterskorna beskriver även att mammorna ibland kan känna sig äcklade över 

amningen och väljer att flaskamata sitt barn istället. De får då information om ersättning de 

kan använda.  Distriktssköterskorna beskriver hur viktigt det professionella stödet är till 

mammor som inte kan eller vill amma. Det är viktigt att få mammorna att inte känna sig 

skuldbelagda för att amningen inte fungerar och det är viktigt att berätta för dem att de är 

bra mammor ändå.  

 

” Det är bättre med en glad mamma som ger flaska än en deprimerad mamma som ammar 

och inte möter barnets signaler alls.” 
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Förutsättningar för att ge stöd  

Att kunna ta sig tid 

Det bokas täta besök på BVC under de första veckorna och speciellt om det uppstår 

svårigheter med amningen. Besöken på BVC är beräknade till ca 30 minuter. Om det under 

besöket framkommer att det finns svårigheter med amningen kan det ta längre tid, något 

som distriktssköterskorna beskriver inte alltid hinns med. Om besöket tar längre tid än 

beräknat upplever de att de blir stressade och att stödet inte blir lika bra. Tiden är viktig när 

stöd ska ges till mammorna.  Vid nästa besök bokas längre tid för att stödet gällande 

amning ska bli så bra som möjligt och för att information och diskussioner ska kunna ske i 

lugn och ro. Vid svårigheter med amning kan kollegorna vara till hjälp för att ge råd och 

för att kunna ge mamman det stöd hon behöver under BVC-besöket. Ibland är mamman 

ledsen om amningen inte fungerar och då behövs tid för att ge uppmuntran och stöttning.  

”Det tar den stunden och man kan inte stressa då, för då är det meningslöst. Kan man inte 

hinna med att möta henne där i sin oro och inte hinner bekräfta, då kan det kvitta.” 

 

Fortbildning och egenansvar  

Distriktssköterskorna beskriver att det finns utbildningar att gå för att få mer kunskap om 

amning men att tiden inte alltid finns för att ha möjligthet att gå på dessa utbildningar. Det 

är hög arbetsbelastning på BVC. Distriktssköterskorna beskriver att det är viktigt för alla 

BVC-sköterskor att få gå på mer utbildningar om ämnet för att kunna ge råd och stöd som 

är akutella från den senaste forskningen. Mycket om ämnet amning och hur stöd kring det 

kan  ges går att läsa sig till men distriktssköterskorna upplever att tips och råd från någon 

kunnig inom området är bättre. Det är mycket eget ansvar att uppdatera sig om aktuell 

forskning i ämnet. Distriktssköterskorna nämner att det finns en utbildning om amning på 

Högskolan i Skövde.  

”Det finns en grundutbildning man ska gå som BVC-sköterska och den går man när man 

jobbat i minst ett halvår. Det är en amningsutbildning på två timmar. Jag hade jobbat i 

åtta månader när jag fick gå den och det kände jag var under all kritik, men jag har tagit 

upp det med vårat team.” 

 

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer att distriktssköterskorna tycker att det i det professionella stödet är 

viktigt att ge både praktisk och teoretisk information till de nyblivna föräldrarna. De tar 

ofta hjälp av olika broschyrer vid den skriftliga informationen och. Distriktssköterskorna 

rekommenderar föräldrarna att höra av sig till Amningshjälpen vid de tillfällen då BVC 

inte har öppet eller är tillgängliga. För att kunna ge ett professionellt stöd krävs kunskap 

och distriktssköterskorna beskriver att de önskar få mer utbildning om amning. Det finns 

utbildningar att gå men på grund av hög arbetsbelastning på BVC finns inte tiden för 

distriktssköterskorna att komma iväg på utbildning.  
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
I denna studie valde författarna att använda en kvalitativ metod med en induktiv ansats.                            

Den kvalitativa innehållsanalysen har som syfte att ge författaren insikt i ämnet och ge 

fördjupad förståelse kring ämnet och (SBU, 2014). Denna studie utfördes genom att 

informaterna kontaktades via mail och telefon efter att samtycke hade givets av 

verksamhetschefen på repektive BVC. Det var svårt att få tag i informanter som hade tid 

att vara med samt att det var svårt att få besked om deltagande från verksamhetscheferna 

både via telefon samt mail.  

En pilotstudie gjordes innan intervjuerna. Ingen av författarna har erfarenhet av att 

intervjua sedan tidigare och därför genomfördes två intervjuer för att testa frågor som 

utformats i en intervjuguide. Efter att två intervjuer genomförts och transkriberats 

skickades dessa till handledaren för studien för att se om frågorna som ställdes gav utförlig 

information relaterat till studiens syfte. De godkändes och de andra intervjuerna 

genomfördes med samma frågor utifrån intervjuguiden som sammanställts och samtliga 

började med en öppen intervjufråga.  

Sex informanter valde att deltaga i studien och alla informanterna hade arbetat olika länge 

på BVC. Den som arbetat kortast tid hade ett och ett halvt års erfarenhet och den med 

längst erfarenhet hade arbetat på BVC i över fyrtio år. Samtliga deltagare i studien hade 

egna barn och alla hade ammat vilket gjorde att de hade erfarenhet av amning både via 

BVC och i privatlivet. Alla informanterna arbetade i Västra Sverige. Fem intervjuer skedde 

på informaternas arbetsplats då deltog båda författarna och en skedde via telefon och då 

deltog endast en författare. Informanterna som deltog fick svara på öppna frågor. 

Tidsåtgången för intervjuerna var snarlika för samtliga och frågorna har ställts i samma 

ordning vilket betyder att intervjuguiden var genomtänkt och lätt att utgå ifrån. Miljön som 

intervjuerna gjordes i var god vilket skapade en god stämning mellan informant och 

författare. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att i en kvalitativ innehållsanalys är 

syftet med metoden att beskriva samt tolka innehållet i texten på ett djupt sätt. Det var 

därför författarna valde denna metoden då syftet med studie var att beskriva  

distriktssköterskors erfarenheter. Därför kunde ingen annan metod användas för då hade 

syftet inte blivit besvarat.  

Vid en studie där det är erfarenheterna som skall belysa är det viktigt att den som utför 

intervjun är påläst kring ämnet (Kvale & Brinkman, 2014). Genom att använda denna 

metoden ökar trovärdigheten för studien då materialet gås igenom noggrant. I metoden 

som användes skapades koder genom dessa underlättas arbetet för författaren då materialet 

blir lättare att hantera. Då koderna är det centrala som tas fram ur en text. Koderna ger 

författaren ett sammanhang kring texten. I denna metoden så används meningsenhet där 

fokuset är på meningar och ord som hör ihop (Graneheim & Lundman, 2004). 

Underkatergorier tas sedan fram i metoden används för att skapa en röd tråd utifrån 

kategorierna. Koderna som framkommer vid tolkningar skall användas som grund och se 

till innehåll (Graneheim & Lundman, 2004).  

När kvalitetsgranskning ska beskrivas inom kvalitativ metod används följande begrepp 

giltlighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt delaktighet (Lundman & Graneheim, 2012). I 

en studie beskrivs giltlighet enligt Lundman och Graneheim (2012) utifrån strategier för 
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val av deltagare, hur noggrant författarna beskriver urval och analysarbete samt läsarens 

möjlighet att ta del av citat från intervjuerna. Författarna valde att utgå från de strategierna 

som Graneheim och Lundman (2012) har beskrivet för giltighet. Ett exempel på hur 

författarna visar giltighten i denna studie utifrån strategierna är att citat från det som sagts i 

intervjuerna presenteras för läsaren. Enligt Graneheim och Lundman (2012) så beskriver 

gilitigheten hur sann studien resultatet är.  Denna studie har utförts av två författare som 

tillsammans gjort intervjuerna och arbetat med analys arbetet. Författarna har noga arbetat 

och tagit fram koder och tolkat resultatet. När författarna arbetat på det sättet menar 

Lundman och Graneheim (2012) att tillförlitligheten i studien stärks. För att en studie ska 

ha en vetenskaplig tillförlitlighet ska studien ha en hög läsförståelse, vara tydligt 

strukturerad samt att valet av metod ska vara väl redovisat något som författarna i denna 

studie arbetat noga utifrån (SBU, 2014). 

Lundman och Graneheim (2012) refererar till Polit och Beck (2006) som menar att 

överförbarheten handlar om hur stor möjlighet som finns för studiens reslutat att överföras 

till andra studier och situationer. Vidare belyser Lundman och Graneheim (2012) att det är 

inte författaren som ska bedöma överförbarheten i studien utan det är läsaren.  När 

överförbarheten blev beskriven i denna studie så utgick författarna från de viktigaste 

delarna som är,  urval, deltagare, datainsamling och analys. När en kvantitiv studie görs är 

det inte möjligt för forskaren att påverka datinsamlingen. Vid en kvalitativ studie skiljer sig 

detta då delaktigheten är måste då författaren är den som skapar texten i studien (Lundman 

& Granheim, 2012). Enligt Wallengren och Henricson (2012) refererar till Lincoln och 

Guba (1985) som då säger att om överförbarhet av studiens resultat ska kunna bli bedömt 

är det viktigt att föfattarna även ser till trovärdighet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet. 

Pålitligheten för studien var hög då båda författarna medverkade vid majoriteten av 

intervjuerna och att författarna sedan turades om att ställa frågor och följdfrågor utifrån 

intervjuguiden (SBU, 2014). Genom att författarna i denna studie har utgått från 

distriktssköterskors erfarenheter så har författarna värnat om syftet att låta de som deltagit 

bedöma om det som beskrivs stämmer överens med deras erfarenheter eller inte. Då 

författarna själva inte hade någon förförståelse med sig sedan tidigare. Enligt Wallengren 

och Henricson (2012) som referar till Lincoln och Guba (1985) så är detta viktigt för 

studiens trovärdighet.  

Ingen av författarna till studien har erfarenhet om amning vilket gjorde att förförståelse om 

ämnet och eventuella fördomar inte fanns. Den enda förförståelse som fanns var den från 

bakgrunden i studien.. Därför ansåg författarna att induktiv ansats i den kvalitativa 

innehållsanalys var bra. Ingen av författarna har egna barn och inga föreläsningar kring 

amning har givets under nuvarande utbildning till distriktssköterska på Högskolan i 

Skövde.  Författarna kunde därför lättare ta till sig erfarenheter som distriktssköterskorna 

beskrev samt att författarna ha möjlighet att vara mer lyhörda och inte avbryta den som 

pratade och då säga hur egna tankar och erfarenheter upplevdes. Detta ansågs mycket 

positivt för studiens resulutat. Enligt Wallengren och Henricson (2012) är det bra för 

bekräftelsebarheten som då hänger samman med trovärdigheten och pålitligheten att 

författarna för studien redovisar sin förförståelse för ämnet.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda 

kvinnor professionellt stöd vid amning.  Efter analysprocessen av intervjuerna framkom tre 

kategorier; Kontinuitet i stöd och information, Individanpassat stöd och Förutsättningar 

för att ge stöd. Dessa resulterade i sju underkategorier; Amning från BB till hemmet, 

Hembesök av distriktssköterska, Broschyrer och Amningshjälpen, Kulturella skillnader, 

Val och begränsningar vid amning, Att kunna ta sig tid och Fortbildning och egenansvar. 

I resultatet framkom att tiden vid BVC-besöket är viktig för att distriktssköterskorna ska 

kunna ge ett bra stöd till kvinnor som ammar och även de kvinnor som inte kan eller inte 

vill amma. Om tidsbrist uppstod kände sig distriktssköterskorna stressade och det blev ofta 

inget bra möte. Om mammorna var ledsna för att det var svårigheter med amningen eller 

om den inte fungerade alls behövde distriktssköterskorna ofta längre tid för besöket för att 

kunna ge uppmuntran och stöd. Det framkom även att det behövs mer utbildning om 

amning och att distriktssköterskorna inte alltid har tid att gå på de utbildningar som finns 

för att det är hög arbetsbelastning på BVC.  

Resultatet i denna studie visade att ibland är arbetsbelastningen hög på BB och det kan 

finnas behov av att skriva ut familjen från BB redan efter några timmar om familjen mår 

bra. Det kan ta upp till flera veckor innan amningen börjar fungera ordentligt och ibland får 

de nyblivna föräldrarna lite information om amningen från BB. Det är då extra viktigt att 

BVC-sköterskorna får kontakt med familjen kort tid efter att de blivit utskrivna. Vid första 

hembesöket tittar distriktssköterskorna hur amningen fungerar och ger råd efter familjens 

önskemål. Vidare framkom i resultatet att det första hembesöket är viktigt för att lära 

känna familjen i sin hemmiljö och för att kunna ge stöd för att amningen ska fungera. Det 

första hembesöket från BVC kan främja amningen vilket även Kronborg, Væth och 

Kristensen (2012) belyser i sin studie. De beskrev vidare i sin studie att mammor som inte 

fick hembesök gav upp amningen tidigare. Vid första hembesöket från BVC informerar 

distriktssköterskorna om de positiva effekterna med amning och att det ger skydd mot 

infektioner och att bröstmjölken innehåller de näringsämnen som barnet behöver vilket 

även Victoria et al (2016) belyser i sin studie. 

Distriktssköterskorna i denna studie beskrev att ibland kan de nyblivna föräldrarna inte 

alltid kan ta till sig den information de får från BB och då har distriktssköterskorna hjälp av 

broschyrer om amning som de kan ge föräldrarna som de kan läsa hemma i lugn och ro. 

Broschyrerna som ges ut är evidensbaserade. Enligt en studie av Demirtas (2014) där 

informativt, praktiskt och emotionellt stöd om amning har studerats framkommer det att 

det informativa stödet inte hade någon påverkan om amningen fungerade eller inte. När det 

uppstod problem med amningen tyckte mammorna i Demirtas studie att varken det 

praktiska eller emotionella stödet hade positiv påverkan på amningen (Demirtas, 2014).  

Distriktssköterskorna i denna studie beskrev att stöd både genom muntlig information och 

praktiskt stöd var bra hjälpmedel vid amningen bara man såg familjen som individer och 

anpassade stödet efter deras önskemål.  

Utifrån resultatet i denna studie framkom att mammor från Sverige väljer att satsa på sin 

yrkeskarriär och att hinna med det sociala i vardagen istället för att främst fokusera på 

barnets behov och amningen. Endel kvinnor från andra kulturer ha en annan syn på amning 

och hur vardagen ska struktureras.  En studie av Henderson och Redshaw (2010) visar att 

kvinnor med etnicitet från låginkomstländer fortsätter längre med amningen än kvinnor 

från höginkomstländer. Distriktssköterskorna i denna studie beskrev att endel kvinnor från 
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Sverige väljer att sluta med amningen tidigare för att komma tillbaka till sitt arbete fortare. 

Det fanns vissa kulturella skillnader mellan kvinnor från Sverige och exempelvis kvinnor 

från Somalia. Distriktssköterskorna beskrev att endel kvinnor från Somalia fick mer stöd 

från sin familj gällande amningen och blev avlastade av sin partner gällande 

hushållsysslor. Endel kvinnor från Sverige hörde i första hand av sig till BVC för att få råd 

och stöd medan endel kvinnor från Somalia i första hand rådfrågade familjemedlemmar 

med erfarenhet om amning. Amning är en individuell upplevelse och oavsett härkomst 

eller kulturell bakgrund har oftast mamman ett eget mål och förväntning på hur amningen 

ska fungera.  

Utifrån det som framkommit i intervjuerna ansåg författarna att distriktssköterskorna 

arbetar utefter familjecentrerad vård då de beskrev att fokus kring amningen involverar 

hela familjen. Det är viktigt att partnern har en stor roll i den stödjande processen och att 

föräldrarna är barnets trygga punkt, speciellt den första tiden i livet, vilket även Kleberg 

(2013) betonar. Distriktssköterskorna beskrev att det är viktigt att ge individanpassat stöd 

samtidigt som familjen ska ses som en helhet. Det är viktigt att föräldrarna känner sig 

trygga och kan avspegla den tryggheten till sitt barn så att det mår bra (Hallström, 2015).  

Distriktssköterskorna i denna studie beskrev att när en mamma inte kan amma  trots att hon 

vill kan det leda till skuldkänslor och en känsla av att inte kunna ta hand om sitt barn 

utefter de krav som samhället idag ställer. Det är mycket påverkan från omgivningen och 

sociala medier. Idag förekommer en fasad på sociala medier där tillvaron ofta ser perfekt ut 

även om den kanske inte speglar verkligheten. Hauck och Irurita (2003) belyser i sin studie 

att endel mammor upplever att de inte får stöd från sin omgivning om amningen inte 

fungerar och att de behöver stöd och uppmuntran att de är bra mammor ändå. Endel 

mammor kan påverkas av förväntningar på amningen från omgivningen och även av vad 

de själva har för förväntningar (Hauck & Irurita, 2003). I denna studies resultat framkom 

att det finns mammor som väljer att inte amma trots att det kanske fungerat om de provat. 

Det kan finnas många olika anledningar till att mammor väljer att avstå från att amma och 

det är viktigt att dessa mammor får stöd från både BVC och sin omgivning. Det gäller för 

BVC-sköterskor att inte visa en negativ attityd till detta beslut. Tidsåtgången för ett BVC-

besök är viktigt för att kunna ge bra stöd till mamman oavsett om amningen fungerar eller 

inte. Det tar tid att ge information om amning och kan inte ske under stressade 

förhållanden.  

Resultatet visade att distriktssköterskorna inte alltid hinner gå på de utbildningar som finns 

om amning på grund av hög arbetsbelastning på BVC. De distriktssköterskor med lång 

erfarenhet inom BVC tyckte att de fått bra utbildning om amning under deras 

specialistutbildning medan de distriktssköterskor med mindre lång erfarenhet efterfrågar 

mer utbildning innan sin examen. Det finns en utbildning om amning på Högskolan i 

Skövde och bra information att hämta från Amningshjälpen och 1177. Det är mycket eget 

ansvar att uppdatera sig om amning från aktuell forskning. Distriktssköterskorna beskrev 

att de på sina möten med BHV-teamet inte pratar så mycket om amning men att det finns 

en önskan om det. Om man vill arbeta som BVC-sköterska efter 

distriktssköterskeutbildningen och inte har egen erfarenhet av att amma kan det vara svårt 

att sätta sig in i mammornas situation när amningen inte fungerar. Samtliga 

distriktssköterskor i denna studie hade erfarenhet av att själva ha ammat. Det kan vara 

svårt att ge bra stöd om erfarenhet kring amning saknas och om det saknas undervisning 

om det i distriktssköterskeutbildningen. Därför är det viktigt att få mer utbildning. Watkins 
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och Dodgson (2010) beskriver i sin studie att det finns behov av mer utbildning om amning 

som är kulturellt anpassad. De beskriver vidare att kunskap om amning är än mer viktigt 

för personal som arbetar utanför sjukhusvården, som exemeplvis på BVC, för att det är 

efter de nyblivna föräldrarna blivit utskrivna från sjukhuset som eventuella problem med 

amning  upppstår. Får personalen på exempelvis BVC mer utbildning utökas kunskapen 

och de kan känna sig mer självsäkra i att ge information om amning (Watkins & Dodgson, 

2010).  

 

Konklusion 
I resultatet framkommer det att professionellt stöd vid amning är mycket viktigt.  

Distriktssköterskornas upplever att kvinnor har olika upplevelser om bemötande från BB 

och BVC. Men distriktsköterskorna är eniga om att för att amningen ska lyckas är det 

viktigt att kvinnor får stöd, utbildning och trygghet redan på BB. Och att de mammor som 

inte kan/vill amma känner sig sedda och får samma trygghet som de mammor som ammar. 

Distriktssköterskan har en stor betydelse för alla i familjen både för att ge stöd, komma 

med råd, ge utbildning och vara en trygghet för de nyblivna föräldrarna. 

Distriktssköterskan är den som träffar familjen efter hemkomsten från BB och är den som 

kommer träffa familjen under barnets tid på BVC. Det är därför viktigt att 

distriktssköterskan får en god relation med familjen och stöttar både mamman, pappan och 

barnet. Samt att distriktssköterskan uppmuntrar partnern att vara delaktig vid amningen för 

att stödja mamman och skapa en god anknytning till barnet.  

 

Förslag på klinisk tillämpning 
Studiens resultat vänder sig i första hand till distriktssköterskor och barnsjuksköterskor 

som arbetar inom BVC. Distriktssköterskorna upplever att kvinnor behöver få 

professionellt stöd kring amning direkt på BB för att amningen ska bli lyckad. Studien 

visar att distriktssköterskorna efterfrågar mer utbildning inom stöd vid amning. En del 

utbildningar vid amning kan komma att bli obligastoriska för distriktssköterskor och 

barnsjuksköterskor som arbetar inom BVC. Om amningsutbildningarna blir obligatoriska 

kommer det innebära att alla distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor som arbetar inom 

BVC får erhålla samma kunskaper kring amning vilket kommer ge trygghet till de 

ammande mammorna. Författarna till studien tror att resultatet kan bidra i praxis till 

exempel att distriktssköterskorna och barnssjuksköterskorna blir medvetna kring stödets 

betydelse, tidens betydelse i mötet med mamma och barn kring amning och utbildningen 

betydelse. Med hjälp av resultatet kan det framföras förbättringar till verksamhetschefer 

som kan se att ändringar görs inom BVC  till exempel att längre tid avsätts vid besök kring 

amning. Samt att studien beskriver erfarenheter från distriktssköterskor/barnsjusksköterska 

i olika städer med olika riktlinjer kring amning att de som deltagit kan få tips av varandra 

och sedan omsätta det i praxis.  

 

Förslag på fortsatt forskning  
Inställningen kring amning har ändrats i samhället från förr till idag. Idag är amningen inte 

lika accepterad som den tidigare vart vilket beror på alla sociala medier och normer som 

finns i dagens samhälle. I denna studie belystes distriktssköterskors erfarenheter av att ge 
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professionellt stöd till kvinnor som ammar. Författarna anser att det är viktigt med fortsatt 

forskning kring distriktssköterskors möjligheter till utbildning vid amning. Samt att det är 

viktigt med fortsatt forskning kring sociala mediers och samhällets påverkan på kvinnor 

som ammar för att amning skall kunna öka. Exempel på sådan forskning skulle kunna vara 

att intervjua kvinnor och fråga om hur deras upplevelser är av någon form av sociala 

media. Om de upplever att det är negativt eller postivt med sociala medier. Samt då ta reda 

på vad deras upplevelser är av kommentarer som ges tex. via facebook, om de tar åt sig 

mer om någon kommer fram i mataffären och säger något eller om de påverkas med av en 

skriftlig kommentar på exempelvis facebook.  
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