
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVC-SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER 
AV ATT GE STÖD TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR 
FÖR ATT FRÄMJA AMNINGEN 
 
 
CHILD HEALTH NURSES’EXPERIENCES OF 
PROVIDING SUPPORT TO EXPECTANT PARENTS 
IN ORDER TO PROMOTE BREASTFEEDING 
 
 
 
 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 

Avancerad nivå  

15 Högskolepoäng 

Hösttermin 2013 

 

Författare:  Anesa Basic 

Sofia Johnsson 



 

 

SAMMANFATTNING 

Titel: BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till nyblivna 

föräldrar för att främja amningen. 

 

Författare:  Basic, Anesa; Johnsson, Sofia 

 

Institution:  Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde 

 

Program/kurs: Examensarbete i omvårdnad, OM771A, 15 hp 

 

Handledare:  Johansson Sundler, Annelie 

 

Examinator:  Westin, Lars   

 

Sidor:  23 

 

Nyckelord:  stöd, amning, främja, BVC-sjuksköterska 

 

 

 

Bakgrund: På senare år har antalet barn som helammas minskat. Ett tidigt stöd ökar 

möjligheterna till att främja amningen. BVC-sjuksköterskors attityder är av betydelse för 

hur stödet till nyblivna föräldrar ges. En viktig grund för att ge stöd vid amning är en god 

relation mellan föräldrarna och BVC-sjuksköterskan. Syfte: Studiens syfte var att beskriva 

BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till nyblivna föräldrar för att främja 

amningen. Metod: En kvalitativ metod har använts. Datainsamling gjordes genom 

intervjuer med åtta BVC-sjuksköterskor. Resultat: Ur datamaterialet framträdde fem 

teman som benämnts; Att etablera en kontakt med familjen i övergången mellan BB och 

BVC, Tidigare inställningar inte utan betydelse för att främja amningen som en positiv 

upplevelse, Att se amningen i ett familjeperspektiv och visa respekt för föräldrarnas val 

och beslut, Att inge trygghet och stödja i motgångar och Information och riktlinjer att 

förhålla sig till som BVC-sjuksköterska. Konklusion: Studiens resultat kan ge ökad 

medvetenhet om betydelsen av att BVC-sjuksköterskor erbjuder ett tidigt stöd till nyblivna 

föräldrar för att främja amningen. Det är av betydelse att etablera kontakt tidigt efter 

hemgång från BB. Det är under denna tid många nyblivna föräldrar har behov av stöd då 

amningen inte alltid har hunnit komma igång. 
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Background: In recent years exclusive breastfeeding has decreased. An early support 

increases the chances to promote breastfeeding. Child Health Nurses' attitudes are 

important for providing support. An important basis for providing support is a good 

relationship between parents and Child Health Nurse'. Aim: The aim of this study was to 

describe Child Health Nurses' experiences of providing support to expectant parents in 

promoting breastfeeding. Method: Qualitative research method based upon interviews 

with eight Child Health Nurses was used in this study. Result: Five themes emerged from 

the data: To establish a contact with the family in the transition between Maternity 

Hospital and Child Health Centre, Previous attitudes are not without significance in 

promoting breastfeeding as a positive experience, Seeing breastfeeding in a family 

perspective and show respect for parental choice and decisions, To lodge safety and 

support in adversity and Information and guidelines that Child Health Nurse needs to relate 

to. Conclusion: The results may contribute to awareness of the importance of Child Health 

Nurses' in providing an early support for parents to promote breastfeeding. It is important 

to establish a contact early after returning home from the hospital. During this time many 

parents need support since breastfeeding did not always have time to get started. 
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INLEDNING  

Enligt Socialstyrelsen (2012) har antalet barn som ammas helt minskat på senare år. Denna 

nedgången kan delvis förklaras med en definitionsändring som kom 2004 vilken innebär 

att barn som får smakportioner inte längre definieras som helt ammande. I ett 

internationellt perspektiv är dock amningsfrekvensen i Sverige hög. Av barnen som föddes 

2010 ammades närmare 97 % vid en veckas ålder, av dessa ammades 83 % helt. För en del 

mammor kommer amningen igång av sig självt, för andra tar det längre tid. Då är det 

viktigt att mamman får den hjälp och det stöd hon behöver, till exempel från 

barnmorskorna på BB, på amningsmottagningen eller från sjuksköterskor på 

barnavårdscentralen (BVC) (a.a). 

  

Om mamman erbjuds ett tidigt amningsstöd ökar chanserna till en fortsatt lyckad amning 

(Blincoe, 2007). Tidigare forskning visar att vårdpersonalens attityder har en stor betydelse 

för hur stödet ges. Stödet bör erbjudas utifrån varje mammas unika behov (Bäckström, 

Hertfelt & Ekström, 2010). En god relation mellan nyblivna föräldrar och BVC-

sjuksköterskor, det vill säga sjuksköterskor med vidarutbildning inom barnhälsovård, är en 

viktig grund för amningsstödet. Det som kan påverka amning är tidigare 

amningserfarenheter, livsstil och social omgivning vilket är viktigt för BVC-sjuksköterskor 

att känna till för att kunna erbjuda ett bra stöd vid amningssvårigheter (McInnes & 

Chambers, 2008). Litteratursökning inom området visar att forskning saknas om BVC-

sjuksköterskans erfarenheter av att ge stöd till nyblivna föräldrar för att främja amningen. 

Därför är fokus på denna studie att erhålla ökade kunskaper om BVC-sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge stöd till nyblivna föräldrar för att främja amningen. 

BAKGRUND  

Under 1930-talet blev det vanligare med sjukhusförlossningar i Sverige. Under samma 

period sjönk också amningsfrekvensen. En viktig orsak till detta ansågs då vara rutinerna 

på svenska BB. Dessa rutiner ansågs inte ge mödrarna tillräckligt med stöd för att amma 

vilket ledde till bristande kunskap och intresse för amning. Mellan 1950-1970 sjönk 

andelen ammande barn vid två månaders ålder från 75 % till 35 %. Bland ammande barn 

vid sex månaders ålder sjönk siffran från 40 % till under 10 % (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) skedde en stark attitydförändring i samhället på 1970-talet 

som på bred front förde fram amningens sociala och medicinska värde. Kvinnorna började 

amma längre och vårdrutiner som tilläggsmatning och separation mellan mor och barn 

började ifrågasättas. Resultatet av denna attitydförändring blev en uppgång av 

amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet, då den sjönk igen för att sedan åter öka i 

början av 1990-talet. Ökning sammanföll till stor del med en förnyad aktualisering av 

amningsstödjande åtgärder som initierats av United Nations Children`s Fund (UNICF). 

Dessa åtgärder lanserades av Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF år 1991 i en 

internationell kampanj; The Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)– den svenska 
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benämningen är Amningsvänliga sjukhus) (a.a). Initiativet bygger på de riktlinjer som är 

utarbetade för att främja och stödja amning (WHO, 2012).  Enligt Rikshandboken 

barnhälsovård (2012) bör all personal som arbetar i Sverige med mödrahälsovård, 

förlossning, eftervård, neonatalvård och barnhälsovård känna till BFHI. Den innefattar en 

handlingsplan som bygger på tio steg till en lyckad amning. Med stöd av en gemensam 

amningsstrategi kan amningen främjas, stödjas och skyddas (a.a). De tio stegen till en 

lyckad amning enligt handlingsplanen är att; 

 

1. Som rutin delge all hälsopersonal en skriven amningsstrategi/handlingsplan. 

2. Undervisa all berörd personal i nödvändig kunskap för att genomföra denna 

handlingsplan. 

3. Informera alla gravida och nyblivna mammor om fördelarna med amning och hur 

man upprätthåller amningen. 

4. Uppmuntra och stödja mammor att börja amma sitt nyfödda barn vid barnets första 

vakenhetsperiod, vilket vanligen sker inom två timmar. 

5. Visa mammor hur de ska amma och upprätthålla amningen även om de måste vara 

åtskilda från sina barn. 

6. Nyfödda barn ska inte ges mat och dryck utöver modersmjölk, såvida det inte är 

medicinskt indicerat. 

7. Praktisera samvård, tillåta mammor och barn att vistas tillsammans dygnet runt. 

8. Uppmuntra till fri amning. 

9. Inte ge nappar till ammande spädbarn, varken sug eller dinappar. 

10. Uppmuntra bildandet av amningshjälpsgrupper och sedvanlig kontakt med 

barnhälsovården genom att hänvisa mammorna till dem vid utskrivningen från 

sjukhuset/kliniken (a.a., http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Amning/Tio-

steg-for-lyckad-amning/ 

 

I början av 2000-talet var amningsfrekvensen relativt stabil. Dessa åtgärder var 

framgångsrika i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men också inom 

mödra- och barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2012). 

 

(Figur 1: Amningsstatistik, 2010) 

.  

Av barn som föddes 2010 ammades 97 % vid en veckas ålder, av dessa ammades 83 % 

helt. Vid två månaders ålder ammades fortfarande 87 %.  Av dessa ammades 67 % helt 

(figur 1) (Socialstyrelsen, 2012). För att få till en framgångsrik amning är det viktigt att få 

stöd tidigt samt råd angående amningsteknik (Blincoe, 2007).  

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Amning/Tio-steg-for-lyckad-amning/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Amning/Tio-steg-for-lyckad-amning/
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Stöd 

Enligt Oakley (1994) innefattar begreppet stöd tre delar. Emotionellt stöd som betyder att 

kvinnan känner sig trygg i relation till den person som ger stöd. Informativt stöd innefattar 

den kunskap som ges kring amning till kvinnan när stress och problem uppkommer. 

Instrumentellt eller praktiskt stöd innebär de handlingar som praktiskt utförs i samband 

med amning. Stöd innebär ett aktivt, icke moraliserande lyssnande om vad det individuella 

behovet är, och att ge det stöd som efterfrågas (a.a.). 

 

Tidigare forskning visar att mammor önskade ett tidigt stöd efter förlossningen för att 

främja amningen samt att vårdpersonalen var uppmuntrande. Mammorna tyckte det var 

viktigt med kontinuitet av vårdpersonal, då de hade en rädsla för att bli underskattade om 

de inte mötte samma vårdpersonal (Hall & Hauck, 2007) . 

 

Att skapa en god relation mellan föräldrarna och vårdpersonalen är en viktigt grund för 

amningsstödet. Detta kan uppnås genom att vårdpersonalen lyssnar och tar sig tid. För att 

kunna ge ett bra stöd tyckte vårdpersonalen i en studie att det var viktigt att ha kunskap om 

mammans sociala och kulturella bakgrund samt tidigare erfarenhet av amning (McInnes & 

Chambers, 2008). I en studie av Bäckström, Hertfelt & Ekström (2010) visade resultatet 

skillnader på mammornas och vårdpersonalens syn av stöd vid amningen. Mammorna ville 

ha mer bekräftelse som en unik individ. De ville bli lyssnade på, ville ha mer tid, förståelse 

och uppföljning från vårdpersonalen. Vårdpersonalen beskrev sig själva som 

uppmuntrande och att de bekräftade varje mammas behov (a.a.). I en studie gjord i Boston 

visade resultatet att den information och det stöd mammorna fick på förlossningen/BB-

avdelningen skiljde sig till stor del från den information och det stöd de fått på 

mödravårdcentralen. Dessa olikheter i kommunikationen kan vara av vikt när det gäller att 

främja amningen (Taveras, et.al. 2004). 

Kommunikation  

Kommunikation kan definieras som utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller flera 

personer. Den professionella kommunikationen, med vilket menas kommunikation som 

hör till yrket, är inte det samma som kommunikation i det dagliga livet. Professionell 

omvårdnadsorienterad kommunikation har ett omvårdnadsmässigt syfte och bör vara 

hjälpande genom att den är yrkesmässigt välgrundad. För att professionell kommunikation 

skall fungera omvårdnadsmässigt och bekräftande är det betydelsefullt att vara 

inlyssnande, följa med och förstå vad den andre personen säger. Bekräftande 

kommunikation kan definieras som färdigheter som förmedlar i ord att man har sett och 

förstått det centrala i det den andre förmedar. Bekräftande färdigheter bygger på inlevelse. 

Att bli förstådd och sedd är bekräftande i sig själv. Att någon lyssnar på en och lever sig in 

i det man känner och tänker stärker självkänslan. Bekräftande kommunikation skapar 

trygghet och tillit och kan vara avgörande för att bygga upp en god relation. (Eide & Eide, 

2009). Kommunikationen mellan vårdpersonal och familjen är av stor vikt vid bildandet av 

en förtroendegivande och omsorgsfull relation (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008).  



4 

 

Föräldraskap och föräldrastöd 

Att bli förälder är omtumlande, positivt och givande.  Föräldraskapet innebär att ta ansvar, 

ha tålamod, att räcka till och ha tid. Föräldrar har ofta ett uttalat behov av kunskap och stöd 

från andra i sin omgivning. Föräldrar behöver stöd men på sina egna villkor, de behöver 

söka sin föräldraroll och känna sig trygga i den rollen. Stöd i föräldraskapet är ett sätt för 

samhället att möta föräldrars behov av kunskap om barns utveckling. Med stöd i 

föräldraskapet avses den kunskap och det stöd som förmedlas till föräldrar för att utveckla 

deras kompetens och stärka deras trygghet i föräldrarollen. Stödet i föräldraskapet skall 

vara utformat och erbjudas på sådant sätt att det upplevs som något positivt och 

utvecklingsbart. Målen för stödet i föräldraskapet är exempelvis att ge en stödjande miljö 

som bidrar till att lyfta fram föräldrarna som resurs och ta vara på deras egen kompetens, 

att främja kunskap och trygghet hos föräldrarna och att göra stödet tillgängligt för alla 

(SOU, 1997:161). BVC möter 99 % av alla nyblivna föräldrar vilket ger en unik möjlighet 

att informera och stärka dem i deras föräldraskap (SOU, 2008:131). 

Barnavårdscentralens ansvar och funktion 

BVC är en frivillig samhällsservice som föräldrarna kan vända sig till för att få råd och 

stöd gällande sitt barn och sin roll som nybliven förälder. Den första kontakten mellan 

BVC-sjuksköterskan och de nyblivna föräldrarna sker oftast genom ett hembesök som bör 

göras inom en vecka efter hemkomsten från BB. Hembesöket syftar till att etablera en god 

kontakt med familjen. Förtroendefull kontakt är avgörande för att rådgivningen vid amning 

skall fylla sin funktion. Rådgivningen bör syfta till att stärka föräldrarnas självförtroende i 

föräldrarollen. Det är viktigt att som BVC-sjuksköterska vara lyhörd för tecken på 

osäkerhet och oro och det hjälpbehov som föräldrarna kan ge uttryck för vid de första 

kontakterna. Regelbundna kontakter med BVC upplevs som mycket värdefullt av både 

BVC-sjuksköterskan och föräldrar. Mår föräldrarna bra påverkas barnet positivt 

(Folkhälsoinstitutet, 2003).  

Amningens betydelse och fördelar 

Amningen är det naturliga och oftast enklaste sättet att ge det nyfödda barnet mat. Genom 

den nära kroppskontakt som amningen ger förstärks barnets trygghet. Troligen stärks även 

bandet mellan mamman och barnet genom amningen (Ekström & Nissen, 2006). Enligt 

Socialstyrelsen (2006) har bröstmjölken ett idealiskt näringsinnehåll och att studier har 

visat på lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn.  

 

Enligt WHO är amning det normala sättet att ge spädbarn den näring de behöver den första 

tiden för en sund tillväxt och utveckling. Med korrekt information, stöd av sin familj, 

sjukvård och samhället i stort kan så gott som alla mammor amma. WHO rekommenderar 

att amning bör påbörjas inom den första timmen efter födseln. Helamning rekommenderas 

upp till sex månaders ålder, med fortsatt amning tillsammans med lämpliga kompletterande 

livsmedel upp till två års ålder eller längre (WHO, 2012). 

 

Sverige har anpassat sin rådgivning till WHO´s definition av ”enbart amning/helamning” 

vilken innebär att barnet enbart får bröstmjölk och vitaminer exempelvis D-vitamin samt 

eventuella läkemedel. Med delvis ammade barn menas barn som förutom bröstmjölk även 
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får bröstmjölksersättning, välling eller annan kost (Socialstyrelsen, 2012). Barn som 

tillmatades med bröstmjölksersättning, utan att medicinska skäl förelåg, helammades 

kortare tid än de barn som inte tillmatades med bröstmjölkersättning (Ekström, Kylberg & 

Nissen, 2012). Ett tidigt första amningstillfälle och hemgång från BB senare än 72 timmar 

efter förlossningen, bidrog positivt till en längre helamningstid (Ekström, Widstörm & 

Nissen, 2003).  

Amningens fysiologi 

Tidigt under graviditeten sker en betydande förändring i brösten, framförallt under 

inflytande av hormoner som till stor del bildas i moderkakan. Från den tredje 

graviditetsmånaden börjar alveolernas epitelceller producera råmjölk under inverkan av 

hormonet prolaktin som produceras i ökande mängd i hypofysens framlob. Prolaktin 

hämmas i sin verkan av östrogen och progesteron som bildas i stora mängder i 

moderkakan. Först efter förlossningen och avgången av moderkakan upphör den 

hämningen och mjölkproduktionen kan starta i full skala. Denna process är vanligen fullt 

etablerad två till fem dagar efter förlossningen. Mjölkproduktionen kommer vanligen igång 

snabbare om amningen startats tidigt, helst direkt efter förlossningen. Barnets sugande på 

bröstet och alveolernas tömning är båda nödvändiga för att amningen skall fungera. En 

frekvent amning under barnets första levnadsdagar stimulerar bildandet av 

prolaktinreceptorer som bidrar till att underlätta mjölkproduktionen allteftersom barnets 

behov av mjölk ökar (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). 

Vårdpersonalens kunskap och attityder gällande amning 

Vårdpersonalens kunskap och attityder är viktiga faktorer för att främja och stödja 

amningen (Whelan, 2011). Whelan (2011) kom i sin studie fram till att BVC-

sjuksköterskor kände sig trygga i de flesta områden inom amningsstöd medan 

sjuksköterskor, utan vidareutbildning, saknade trygghet i att exempelvis hjälpa mamman 

till att hitta rätt amningsposition. I samma studie visades att 85 % av de deltagande BVC-

sjuksköterskorna tyckte att helamning var den mest fördelaktiga formen av nutrition under 

barnets första sex månader och att amningen ger barnet ett bättre immunförsvar jämfört 

med barn uppfödda med bröstmjölksersättning. Av BVC-sjuksköterskorna tyckte 90 % att 

det ingick i deras yrkesroll att främja amning medan endast 50 % av sjuksköterskorna utan 

vidarutbildning inom barnhälsovård tyckte detsamma. Vidare framkom att BVC-

sjuksköterskorna kände ett större ansvar än sjuksköterskorna att främja amning (a.a.).  

 

Om mamman upplevde det stöd hon fick under graviditeten som positivt, påverkade det 

hennes upplevelse av det stöd hon fick efter förlossningen. Vilket sedan kunde ligga till 

grund för den kommande föräldrarollen, och ha en positiv effekt på fortsatt amning 

(Ekström, Guttke, Lenz & Hertfelt Wahn, 2011).  

 

När vårdpersonalen kunde se till varje mammas unika behov upplevde mammorna att de 

fick ett bra stöd vid amningen. Blev de inte sedda som en unik individ kunde en osäkerhet 

uppstå hos mammorna. Vårdpersonalen uttryckte att de gav alla mammor ett unikt stöd 

anpassat till varje mamma, men de gav också uttryck för att vårdpersonalen tolkade 

mammornas signaler olika (Bäckström, Hertfelt & Ekström, 2010).  
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Det är troligt att ett stödjande och inlyssnande förhållningssätt från vårdpersonalen stärker 

mammans självförtroende och minskar hennes oro och gör henne mer lyhörd för sitt barn 

(Ekström, et. al. 2003). Vårdpersonal anser att det är deras ansvar att hålla sig uppdaterade 

vad det gäller aktuell forskning inom amningsområdet (Simmons, 2002).  

 

 För att kunna stärka kvinnan i hennes nya roll som mamma tyckte vårdpersonalen som ger 

amningsråd att det är lika viktigt att reflektera över sina egna attityder som att ge 

evidensbaserade amningsråd till kvinnan (Bäckström, et. al. 2010).   

Svårigheter som kan uppstå vid amning 

Många vanligt förekommande amningsproblem kan förebyggas genom praktisk vägledning 

från vårdpersonal exempelvis genom rätt amningsställning och barnets position, vilket är 

viktigt för att uppnå en smärtfri och effektiv amning. Mammor skall också informeras om 

att amningen bör vara flexibel vad gäller antal tillfällen och längd. En ostörd och effektiv 

amning kan också minska risken för mjölkstockning. Det är också viktigt att 

vårdpersonalen reagerar vid synbar felposition vid amningen av barnet och ger mamman 

råd och stöd som inte påverkar hennes självförtroende på ett negativt sätt (Renfrew & 

Woolridge, 2003). Vårdpersonalen tyckte att det som kan påverka amningen är tidigare 

amningserfarenheter, förlossningen, livsstil och social omgivning (McInnes & Chambers, 

2008) 

 

Mer än hälften av amningarna upphör under de fem första veckorna efter förlossningen. 

Insatser som syftar till att öka varaktigheten av amning bör fokusera på denna period och 

inriktas på att förbättra mammans självförtroende samt ge familjen resurser till att lära sig 

bedöma barnets behov. En av de viktigaste faktorerna för amningens längd är att 

mammorna känner sig osäkra på att de inte vet hur mycket mjölk deras barn får i sig och 

att det då är svårt att tolka barnets signaler (Kronberg &Væth, 2004). Många mammor 

beskriver dåligt självförtroende i samband med amningen och därför är det viktigt att 

vårdpersonalen är konsekvent när råd och stöd ges till mammorna utifrån deras 

förutsättningar (Simmons, 2002). 

PROBLEMFORMULERING 

För en del mammor kommer amningen igång snabbt, för andra tar det längre tid. Om 

mamman erbjuds ett tidigt amningsstöd ökar chanserna till en fortsatt amning Många 

mammor kan få svårigheter i samband med amningen och BVC-sjuksköterskan kan vara 

av stor betydelse när det gäller stöd och information för att mamman inte ska sluta amma 

tidigare än hon själv önskar. BVC-sjuksköterskan har en viktig funktion i att stödja 

nyblivna föräldrar till att främja amningen. Tidigare studier som beskriver BVC-

sjuksköterskans erfarenheter av att ge stöd till nyblivna föräldrar för att främja amningen 

saknas. Därför är målet med denna studie att öka kunskaperna kring BVC-sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge stöd till nyblivna föräldrar för att främja amningen. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till 

nyblivna föräldrar för att främja amningen. 

METOD 

En kvalitativ metod utifrån Dahlberg (1997) valdes för att uppnå studiens syfte. Intervjuer 

valdes som datainsamlingsmetod. Enligt Kvale och Brinkman (2009) skiljer sig en 

kvantitativ metod, där data ska vara objektiva och kvantifierbara, mot en kvalitativ metod 

där data är unika, känsliga och kraftfulla för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld.  Forskare som använder en kvalitativ metod 

växlar mellan närhet och distans när en företeelse ska studeras. Tonvikten i den kvalitativa 

metoden läggs på förståelse av den upplevda verkligheten (a.a). 

Urval av deltagare 

Inledningsvis kontaktades verksamhetschefer på olika vårdcentraler inom Västra 

Götalandsregionen. Via telefon gav författarna en kort presentation av sig och information 

om studien och dess syfte (Bilaga 1). Totalt kontaktades 17 verksamhetschefer. Sju stycken 

av dessa valde direkt att avstå med hänvisning till hög arbetsbelastning och upplevd 

tidsbrist. Två av de kontaktade verksamhetscheferna hörde inte av sig tillbaka. Totalt var 

det åtta verksamhetschefer som ställde sig positiva till studien. Från verksamhetscheferna 

fick författarna namn på åtta BVC-sjuksköterskor från lika många vårdcentraler. Ett 

godkännande för att genomföra studien inhämtades från tillfrågade verksamhetschefer och 

de fick skriftlig information om studiens syfte. Därefter kontaktade författarna personligen 

BVC-sjuksköterskorna vid de vårdcentraler där verksamhetscheferna ställt sig positiva till 

att delta i studien via telefon. BVC-sjuksköterskorna fick både muntlig och skriftlig 

information om studien och dess syfte (Bilaga 2). Alla BVC-sjuksköterskor som deltog i 

studien hade en specialistutbildning antingen som distriktsköterska eller barnsjuksköterska. 

Deras erfarenhet från arbete inom BVC-verksamhet varierade från tre månader till femton 

år. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i denna studie i form av intervjuer. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) handlar den kvalitativa forskningsintervjun om att försöka förstå världen 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter. En 

intervju är ett utbyte av erfarenheter mellan två personer som samtalar om ett tema av 

gemensamt intresse. I den kvalitativa forskningsintervjun riktas fokus mot forskningsämnet 

genom öppna frågor.  Intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman, men inte till 

bestämda uppfattningar om dessa teman. En intervju är ett samtal som har en struktur och 

ett syfte och går utöver det spontana vardagliga utbytet av erfarenheter och blir ett sätt för 
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intervjueraren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande skaffa sig 

grundligt prövade kunskaper. Det har stor betydelse att vara grundligt förberedd för att 

intervjua och att vara kunnig inom ämnet för intervjun och om det samspel som sker under 

intervjun (a.a).  

 

Intervjuerna i denna studie genomfördes enskilt. Tid och plats valdes av BVC-

sjuksköterskorna själva. Samtliga valde sina kontor på arbetsplatsen som plats för 

intervjun. Ett skriftligt informerat samtycke (Bilaga 3) inhämtades innan intervjuerna 

påbörjades och det gavs även utrymme för att ställa frågor. Intervjuerna byggde på två 

förutbestämda huvudfrågor (Bilaga 4), och som stöd hade författarna följfrågor som 

ställdes utifrån hur intervjusituationen utvecklades. Intervjuerna spelades in på diktafon 

och varade mellan 20-50 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant av respektive 

intervjuare. För att underlätta transkriberingen skedde den snarast efter intervjun då det 

som förmedlades under intervjun fanns i färskt minne. 

Dataanalys 

Texterna bearbetades enligt en metod för kvalitativ analys utarbetad av Dahlberg (1997). 

För att den kunskap som studien har frambringat skall kunna beskrivas, förstås och 

användas av andra än författaren, behöver den bearbetas. Bearbetning innebär att data 

analyseras och struktureras för att slutligen sammanställas i en resultatbeskrivning. Enligt 

Dahlberg (1997) består dataanalysen av tre faser som kan beskrivas som helhet- delar- 

helhet. Den första delen är den bekantgörande fasen, som innebär att forskaren läser och 

får en första förståelse av texten som en helhet. Den andra delen utgörs av den 

analyserande fasen vilken innebär att med hjälp av kreativ tolkning fördjupa förståelsen. 

För att göra detta möjligt måste texten delas upp i mindre delar och sökandet inriktas på 

meningsbärande enheter. Utifrån likheter och skillnader i de meningsbärande enheterna 

kan mönster urskiljas. Genom de framväxande mönstren kan sedan olika teman beskrivas 

utifrån innebörder i datamaterialet. I den tredje fasen behandlas texten åter som en helhet i 

ett beskrivande resultat (a.a). I denna studie presenteras resultatet i form av tema. 

 

Analysen började med att de första två intervjutexterna lästes av båda författarna. De andra 

sex intervjutexterna delades upp och lästes av den författare som inte hade genomfört 

intervjun. Texterna lästes igenom upprepade gånger för att bekanta sig och förstå dess 

innehåll. Under genomläsningarna gjordes understrykningar och anteckningar inom de 

områden som berördes. När en första helhetsbild erhållits övergick analysen till nästa fas. 

 

När texterna hade lästs upprepade gånger kunde författarna se mönster där olika delar 

började framträda. När hela texterna hade lästs igenom och skillnader och likheter hade 

markerats, delades meningsbärande enheter med liknande innehåll, eller som beskrev 

liknande innebörder, in i olika teman. Texterna lästes igenom ett flertal gånger och 

markerades och delades in i meningsbärande enheter med hjälp av understrykningar i olika 

färger. Allt eftersom analysen fortskred framträdde ytterligare några teman. Ur de 

meningsbärande enheterna som markerats med samma färg hämtades citat och placerades 

efter meningsinnehåll in under passande tema. 

 

Utifrån innebörderna i intervjuerna skapades en beskrivande text. Vissa citat behölls för att 

illustrera hur innebörderna kunde uttryckas i intervjuerna och för att stärka trovärdigheten i 



9 

 

den beskrivande texten i resultatet. Enligt Dahlberg (1997) kan förförståelsen vara ett 

hinder för öppenheten, som inte låter den studerade företeelsen visa sig.  För att inte styras 

av egen förförståelse gjordes under hela analysprocessen reflektioner över de olika teman 

och dess innehåll för att säkerställa att resultatet stämde med studiens syfte. Under 

analysarbetet omvärderades olika teman och texterna skrevs om flertalet gånger för att 

fånga innebörder och för att beskriva dessa. Slutligen sammanställdes resultatet under fem 

teman.  

Etiska överväganden 

Enligt forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning är 

forskning viktig och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. 

Forskningen bör inriktas på väsentliga frågor och hålla hög kvalitet, vilket innebär att 

tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas, samt att metoder förbättras 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

En god forskningsetik börjar alltid hos forskaren själv, varför det är viktigt att ha en hög 

etisk medvetenhet hos den som genomför forskningsuppgiften. De fyra grundläggande 

etiska principerna för forskning är autonomiprincipen (respekt för personer), vilket innebär 

att var och en skall respektera andras förmåga och rätt till självbestämmande, 

medbestämmande och intrigritet. Godhetsprincipen och principen att inte skada innebär att 

var och en skall sträva efter att göra gott och förebygga eller förhindra skada. 

Rättviseprincipen innebär att alla personer bör behandlas lika om det inte finns några etiskt 

relevanta skillnader mellan dem. I forskningssammanhang innebär kravet på rättvisa 

framförallt att urvalet av försökspersoner sker på ett etiskt godtagbart sätt (Medicinska 

forskningsrådet, 2000). 

 

Studien utgick från Medicinska forskningsrådets (2000) etiska principer för forskning.  

Information om studien gavs i god tid så att deltagarna hade möjlighet att tänka över sin 

medverkan. Information gavs om studien och dess syfte både muntligt och skriftligt. 

Deltagarna fick information om sin rätt att avstå från att delta i studien eller avbryta sin 

medverkan när som helst utan att behöva förklara varför. Ett skriftligt samtycke 

inhämtades innan intervjuerna startades där det stod beskrivet att deltagandet är 

konfidentiellt och inget av det som sägs i intervjuerna kan härledas till enskild person eller 

händelse. För att stärka deltagarnas anonymitet har datamaterialet avidentifierats och 

numrerats med kod. Frågeställningarna i intervjuerna formulerades på ett sätt så att 

deltagaren inte skulle uppfattade studien kränkande.  

 

I överensstämmelse med svenska nationella föreskrifter (Riksdagen, 2003) har inte något 

etiskt godkännande behövt inhämtas från en etisk nämnd då studien var planerad att utföras 

inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå. 
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RESULTAT 

Resultatsammanfattning 

Resultatet av studien presenteras utifrån fem teman; 

 Att etablera en kontakt med familjen i övergången mellan BB och BVC 

 Att ha riktlinjer som utgångspunkt för att ge stöd 

 Att främja amningen till en positiv upplevelse  

 Att se amningen i ett familjeperspektiv och visa föräldrarna respekt  

 Att inge trygghet och stödja i motgångar 

 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det ibland blev ett glapp i övergången från BB tills de 

träffade de nyblivna föräldrarna för första gången. Denna tid upplevde BVC-

sjuksköterskorna som värdefull för att ge stöd för att främja amningen. En förutsättning för 

att BVC-sjuksköterskorna ska kunna ge stöd är att en god kontakt etableras med de 

nyblivna föräldrarna. En god kontakt kan enligt BVC-sjuksköterskorna skapas genom att 

vara lyhörd, inkännande och ödmjuk. Många föräldrar upplevs vara positiva till att amma. 

För att mammorna skulle orka fortsätta amma så länge som möjligt försökte BVC-

sjuksköterskorna stödja mammorna till att tro på sig själva och sin egen förmåga. Detta 

bidrog till ett ökat självförtroende hos mammorna. Att stödja och inge hopp i motgångar 

upplevdes viktigt för att främja amningen. Oavsett om föräldrarna är positiva till amning 

eller ej betonade BVC-sjuksköterskorna vikten av att respektera föräldrarnas beslut och att 

se amningen ur ett familjeperspektiv. För att främja och stödja amningen arbetar BVC-

sjuksköterskorna enligt WHO:s amningsstrategier som övergripande riktlinjer. 

Att etablera kontakt i övergången mellan BB och BVC 

Den första tiden upplevs av både föräldrar och BVC-sjuksköterskor som betydelsefull för 

amningen. Denna tid är också av betydelse för att etablera en kontakt med de nyblivna 

föräldrarna. En bra relation mellan BVC-sjuksköterskorna och föräldrarna upplevdes 

kunna bidra till en ökad trygghet hos föräldrarna. Den relation som skapas till föräldrarna 

och barnet är också värdefull för BVC-sjuksköterskornas fortsatta stöd. Det upplevs ibland 

bli ett glapp mellan hemgången från BB tills BVC-sjuksköterskorna träffade föräldrarna 

första gången. Den första tiden upplevs betydelsefull för hur den fortsatta amningen ska 

bli. BVC-sjuksköterskorna berättade att det oftast tar några dagar från att mamman och 

barnet blivit utskrivna från BB tills de träffas första gången. De kände frustration över att 
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det ibland kunde gå flera dagar efter utskrivning från BB innan de får ett meddelande att 

familjen kommit hem från BB. 

Det är ett litet glapp däremellan som vi inte träffar dem. En del föräldrar har kvar 

kontakten med BB och ringer dit och pratar med någon barnmorska, men det 

påverkar ju om det är lite strul från början. (8) 

 

Det hinner hända enormt mycket på de här dagarna där vi inte har fått ett 

meddelande än av att de faktiskt är hemma. (3) 

 

Under de första dagarna upplevs det ofta kunna uppstå problem eftersom amningen i de 

flesta fall inte riktigt kommit igång. Många föräldrar väljer tidig hemgång från BB.  BVC-

sjuksköterskorna upplevde att det under den tiden var vanligt att föräldrar väljer att 

tilläggsmata. Om BVC-sjuksköterskorna fick möjligheter att ge stöd och hjälp under den 

här tiden kunde det främja amningen. 

Om alla är kvar, de första dagarna, så tror jag att man kunde hantera amningen på 

ett helt annat sätt. Finnas bredvid, finnas med, trygga och stötta, hjälpa och då 

kanske vi skulle främja amningen betydligt, på ett positivt sätt. (3) 

 

Funkar det inte på en gång, så väljer man lätt flaskan. Jag tror att det har en del 

med att man är väldigt kort tid på BB, att man inte kommer igång och ammar 

riktigt. Många går ju hem ett par timmar efter förlossningen, det är inte så lätt som 

nybliven förälder att få igång en amning så snabbt. (4) 

 

Det upplevdes betydelsefullt att ge stöd för att amningen skall fungera. Redan i det första 

mötet skapas en kontakt med föräldrarna. BVC-sjuksköterskorna strävar efter att visa 

ödmjukhet och respekt för att skapa förtroende hos föräldrarna.  

Men som första hembesök handlar det mycket om att skapa kontakt. Att det blir ett 

möte, att de känner att den här personen vill vi ha med på vår resa med vår bebis. 

(3) 

 

Att vara lyhörd inför mammans funderingar och tankar kring amning och utifrån det 

anpassa informationen upplevdes väsentligt. BVC-sjuksköterskorna berättade att de strävar 

efter att vara ödmjuka, försiktiga och inkännande i mötet med föräldrar. Det kan handla om 

att känna in vart föräldrarna befinner sig och att sakta närma sig familjen. Ibland kan det 

upplevas svårt att veta på vilket sätt som råd och information kan ges så att dessa inte 

upplevs tillrättavisande. BVC-sjuksköterskorna betonar vikten av att kunna ge ett 

individuellt anpassat stöd. 

Det krävs ju att man faktiskt lyssnar in var personen befinner sig. Ska jag råda nu 

eller ska jag lyssna eller ska jag smyga in råden? Att individuellt se vad de vill, vad 

vill den här mamman, vad förväntar sig mamman och vad kan jag ge för råd och 

stöd i det här? Ger du mycket tid och mycket stöd i början så är chanserna otroligt 

mycket bättre att de fortsätter amma.  (3) 
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Att ha riktlinjer som utgångspunkt för att ge stöd 

Det framkom i intervjuerna att BVC-sjuksköterskor upplever att de arbetar för att ständigt 

utveckla information och uppföljning inom amningsområdet. För att främja och stödja 

amningen arbetar BVC-sjuksköterskorna enligt WHO:s amningsstrategier som 

övergripande riktlinjer, dessutom har barnhälsovårdsteamet i Skaraborg utarbetat en 

manual för vilken information och för vilka broschyrer BVC-sjuksköterskorna bör erbjuda 

nyblivna föräldrar. BVC-sjuksköterskorna upplevde också att det var angeläget att de 

själva är uppdaterade om vilka rekommendationer som gäller för att kunna ge stöd och råd.  

Våra mål är ju att främja amningen genom de här WHO:s direktiv, det är som sagt 

WHO:s strategier som vi jobbar utifrån. (6) 

 

Det är viktigt att man själv har klart för sig vad man ska rekommendera och vilka 

rekommendationerna är. (1) 

Att främja amningen till en positiv upplevelse 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var betydelsefullt att främja amningen som en 

positiv upplevelse. BVC-sjuksköterskornas egna positiva inställning kunde vara till hjälp 

för att ge stöd till nyblivna föräldrar för att främja amningen. 

Jag tycker det är viktigt och det för man ju över till föräldrarna. Att de känner att 

det fungerar. ( 1) 

 

Föräldrarnas tankar kring amning tas upp redan på mödravården, där föräldrarna får fylla i 

ett informationsunderlag om hur de ställer sig till amning. Efter förlossning överlämnas 

detta underlag till BVC-sjuksköterskorna som upplevde att det var värdefullt att få ta del av 

föräldrarnas inställning och tankar redan under graviditeten. BVC-sjuksköterskorna 

upplevde att många mammor är positivt inställda till amning och har en ambition att vilja 

försöka amma sitt barn.  

Men oftast är det ju så att föräldrarna, eller mamman framförallt har tankar kring 

amning redan innan förlossningen. Oftast är det ju att de är villiga att försöka så 

gott det är möjligt. (1) 

 

En del tycker att jag vill amma, det har jag som mitt mål. Och en del kanske 

känner, ja, jag ska försöka och de mammorna får man ju tänka på lite extra. Och 

peppa dem lite mer. (7) 

 

Enligt BVC-sjuksköterskorna kan mammornas tidigare erfarenhet kring amning samt 

tankar och funderingar vara avgörande för inställningar och attityder till amningen här och 

nu. BVC-sjuksköterskorna upplevde att mammans egen inställning och förväntning 

påverkade amningen. BVC-sjuksköterskorna upplevde att om stöd gavs till mammorna i 

början bidrog det ofta till ett ökat självförtroende. Att stärka självförtroendet hos 

mammorna handlar om att lyfta fram det positiva, ge dem beröm och uppmuntran till att 

tro på sig själva. BVC-sjuksköterskorna upplevde att ökat självförtroende hos mammorna 

bidrog till en längre amningsperiod. 
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Om de orkar, om de vågar att härda ut och att man är där och stöttar, då har du 

igen det. Då får du ofta en längre amningsperiod, att det fungerar. Att mamman 

känner sig mer tillfreds och är inte så osäker då. (3) 

 

Det finns ju också sådana som vill ha mer utav oss och kanske är osäkra och det är 

väl då vi får stötta till att man litar på sin egen känsla. ( 6) 

 

Det är en omställning att bli förälder och den första tiden efter förlossningen kan vara 

omtumlande.  Det kan ta tid innan föräldrar och barn hittar sin egen rytm, det kan handla 

om långa amningsstunder innan barnet lärt sig rätt sugteknik eller innan dygnsrytmen 

hittats. Under denna period upplevde BVC-sjuksköterskorna att det var av betydelse att 

hjälpa de nyblivna föräldrarna då den första tiden kan upplevas påfrestande. Detta kunde 

göras genom att ge stöd och inge hopp om att det snart kommer att ändra sig till det bättre.  

Man får ju se det i ett perspektiv. Att så här är det just nu, men bara om någon 

vecka kan det ändra sig. Barnet sover flera timmar på natten och att man får 

liksom uppmuntra. ( 5) 

 

Ge det lite tid och stötta, det här tar ju tid. Det här är inget som man lär sig över en 

natt. Det kan gå, men i de flesta fall är det inte så lätt som man kanske förväntar 

sig, och då får vi försöka att hjälpa. Om mamman vill amma så försöker vi hjälpa 

så mycket som möjligt. ( 8) 

Att se amningen i ett familjeperspektiv och visa föräldrarna 

respekt  

Det upplevs betydelsefullt att ha ett familjeperspektiv på amningen och att visa respekt för 

föräldrarnas beslut om amning och stödja utifrån det. Under intervjuerna framkom det att 

amning kan upplevas som en känslig fråga, ”det är faktiskt en känslig fråga det här med 

amning!” (1), speciellt vid de tillfällen föräldrarna börjat fundera på tilläggsmatning. Det 

upplevdes lättare att kunna stödja föräldrarna till fortsatt amning om de först rådfrågar 

BVC-sjuksköterskorna innan de fattar beslut om tilläggmatning.  

Jag kan tycka att det är svårt att påverka när de redan bestämt sig. Det är lättare i 

de fall där de kanske rådgör med mig, vad tycker du? Ska vi prova ersättning? 

Råder de mig innan de börjar med ersättning då är det mycket lättare, då kan jag 

få med dom in på banan att amma istället. (4) 

 

Det handlar också om att stödja och involvera partnern till den ammande föräldern. Om 

partnern var tillåtande och positivt inställd till amningen så brukade det ofta fungera bättre. 

BVC-sjukskötorskorna upplevde att mammorna får stöd från sin partner i sitt beslut oavsett 

om de beslutar sig för att amma eller ej.  

Papporna brukar ju vara med på mammornas beslut. Om det är så att mammorna 

bestämmer sig för det ena eller det andra så tycker jag att de stöttar ju ofta i 

hennes beslut. (5) 
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Där skulle jag vilja bli ännu bättre på. Att försöka få de delaktiga i det hela, så att 

inte bara mamman sköter allt och pappan känner; jag har ingen del i detta, utan 

hon ger ju mat och hon kan ju allt. Han kan ju vara viktig på andra sätt. (7) 

 

BVC-sjuksköterskorna framhöll också hur partnern kunde bli mer delaktig genom att stötta 

och avlasta mamman. Mamman blir bunden under själva amningsstunden och då menade 

BVC-sjuksköterskorna att partnern kan hjälpa till mellan dessa stunder genom att 

exempelvis rapa barnet, byta blöja och ta hand om barnet på natten.   

Genom att kanske hjälpa till med och rapa barnet efter eller att byta. Att de kanske 

hjälps åt lite på natten. Om mamman ammar den första tiden och att han går upp 

och byter på barnet så att de får hjälpas åt lite då. (5) 

 

Pappans roll har förändrats i amning, man vill ju även få den andre föräldern 

delaktig. Att kunna avlasta eller finnas i närheten, just för att ge amningen tid. (6) 

 

BVC-sjuksköterskorna berättade att en del mammorna upplever att amningen tar mycket 

tid och att de känner sig bundna, så de börjar tilläggsmata för att känna sig mer fria. BVC-

sjuksköterskorna betonade vikten av att acceptera föräldrarnas beslut. De föräldrar som av 

någon anledning tilläggsmatar sitt barn bör får bekräftelse att de är lika bra föräldrar.  

Många mammor har ju ganska dåligt samvete när de ger flaska, men att man ändå 

ska känna att man är lika bra mamma för det. (4) 

Att inge trygghet och stödja i motgångar  

Att skapa trygghet hos föräldrarna under den första tiden upplevs som värdefullt. Detta kan 

göras genom att erbjuda täta kontakter med BVC-sjuksköterskan, antingen som besök på 

BVC-mottagningen eller via telefon. Det är av vikt att se och möta föräldrarnas oro och att 

anpassa stödet efter familjen behov. BVC-sjuksköterskorna upplevde att det är av 

betydelse att nyblivna föräldrar vet vart de skall vända sig vid frågor eller problem kring 

amning. De framhöll vikten av att skapa en trygghet hos föräldrarna genom att erbjuda ett 

tidigt stöd, så att de kan känna sig säkra i sin föräldraroll även när BVC-sjuksköterskorna 

inte finns tillgängliga. Det är inte alltid under tider då BVC-sjuksköterskorna finns i tjänst 

som funderingar uppstår. 

Det funkar inte, klockan är elva på kvällen, och barnet skriker, vad ska jag göra? 

Så jag tror att många gånger så handlar det om en otrygghet, man vet inte riktigt, 

och man vet inte var man ska vända sig till och klockan är sent. (3) 

 

Sen när amningen väl är igång, då är den ju igång på något vis. Det är första tiden 

som är viktig. Täta, så de känner sig trygga tror jag hela tiden… täta kontakter, 

eller telefonsamtal. (7) 

 

När det uppstår motgångar med amningen kan det beror på många olika saker exempelvis 

att mamman har fel amningsteknik eller att barnet suger fel. BVC-sjuksköterskorna 

berättade om betydelsen av att identifiera eventuella problem och förebygga 

komplikationer genom att ge stöd till de nyblivna föräldrarna. 
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Man får försöka bena ut, vad det är som vi kan ändra på, om det är något som 

behöver ändras. ( 6) 

 

En amningsobservation kan vara till stor hjälp för att ge stöd när det uppstår eventuella 

problem med amningen. Under en amningsobservation kan det ses om barnet har rätt 

sugteknik, om mamman lagt till barnet rätt och utifrån konkreta råd korrigera så amningen 

fungerar bättre. Det framkom i intervjuerna att BVC-sjuksköterskorna upplever att många 

mammor ställer sig positiva till amningsobservationer. BVC-sjuksköterskorna upplevde 

dock betydelsen av att en amningsobservation bör utföras på ett smidigt sätt, utan att tränga 

sig på och skada integriteten. Under en amningsobservation iakttas också bröstvårtans 

utseende, så den exempelvis inte är snedvriden vilket kan bidra till att sår uppkommer. 

Förutom amningsobservationer upplevde BVC-sjuksköterskorna att det var av betydelse att 

ge råd och stöd när mammorna var osäkra på om de hade tillräckligt med bröstmjölk. 

Några av de råd som BVC-sjuksköterskorna gav till mammorna vara att dricka rikligt med 

dryck samt att amma sina barn tätare för att stimulera mjölkproduktionen.  

De vill gärna och frågar; du kanske vill titta? Det gör man på ett smidigt sätt utan 

att tränga sig på och skada integriteten. För det ska ju inte vara någon misstro 

eller misstänksamhet. Det får ju inte vara som att vi är övervakare på något vis, 

utan en öppen dialog då. (6) 

 

Men det är viktigt att se såriga bröstvårtor, för det är ett steg som jag tror skulle 

underlätta så att amningen kan fungera bra. Kanske finns det chans att de 

fortsätter att helamma. (2) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att ge stöd till 

nyblivna föräldrar för att främja amningen. En kvalitativ forskningsintervju valdes som 

metod för att undersöka detta. Den kvalitativa metoden syftar till att förstå vad människor 

erfar i mötet med andra människor och hur de upplever sina liv. Den kvalitativa intervjun 

är en unik, känslig och kraftfull metod för att fånga innebörder och erfarenheter ur 

undersökningsopersonernas vardagsvärld (Kvale & Brinkman, 2009). Då det var BVC-

sjuksköterskornas erfarenheter som skulle beskrivas kan den kvalitativa metoden med 

forskningsintervjuer anses som en relevant metod för studiens syfte. Den kvantitativa 

metoden som bygger på att data ska vara objektiva och kvantifierbara, hade inte varit 

lämplig för vår studies syfte. 

Författarna upplevde det tidskrävande att komma i kontakt med verksamhetscheferna då de 

ofta var oanträffbara via telefonen. Därför tog det tid att komma i kontakt med BVC-

sjuksköterskorna. Samtliga BVC-sjuksköterskor valde att genomföra intervjuerna på sin 

arbetsplats och under arbetstid. Troligen ökade detta möjligheten för BVC-

sjuksköterskorna att delta i studien då de slapp restid, samt att de förmodligen kände sig 

mer trygga och avslappnade i sin vana miljö. Intervjuerna delades upp slumpmässigt 

mellan författarna. Varje författare gjorde således fyra intervjuer var. Frågeområden 

utarbetades för att öka chanserna till att uppnå studiens syfte. Som stöd hade författarna 

följdfrågor som ställdes utifrån hur intervjusituationen utvecklades Författarna tyckte att 

följdfrågorna var till hjälp för att underlätta att inte förlora den röda tråden under 

intervjuerna. Intervjuerna spelades in på diktafon som placerades nära intervjuaren och den 

som blev intervjuad för att få bästa tänkbara ljudkvalité, vilket underlättade vid avlyssning 

och när transkriberingarna gjordes. Det skulle varit önskvärt att genomföra en provintervju, 

författarna valde dock bort detta på grund av tidsbrist.  

Den författare som genomförde intervjuerna var också den som gjorde transkriberingen. 

Transkriberingen skedde snarast efter intervjun då budskapet och känslan som förmedlades 

under intervjun fanns i färskt minne. När författarna genomfört och transkriberat sin första 

intervju lästes den av båda författarna samt handledaren. Detta gjordes för att få så lik 

struktur på intervjuerna som möjligt. Intervjutexterna bearbetades enligt en kvalitativ 

analys utarbetad av Dahlberg (1997). Bearbetning innebär att data analyseras och 

struktureras för att slutligen sammanställas i en resultatbeskrivning (Dahlberg, 1997).   

Innan intervjuerna påbörjades diskuterades den egna förförståelsen, attityder och 

personliga värderingar kring amning. Detta gjordes för att studien inte skulle präglas av 

dessa. Författarna gick flertalet gånger tillbaka till texternas likheter och skillnader för arr 

undvika att styras av egen förförståelse. Teman som framkom under bearbetningen 

prövades upprepade gånger mot studiens syfte. Författarna träffade handledaren flera 
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gånger under arbetet med analysen. Diskussioner mellan författarna pågick under hela 

tiden som texterna bearbetades. 

Validitet är ett mått på en vetenskaplig undersöknings giltighet vilket innebär ett mått som 

beskriver om fenomenet som undersökts verkligen är detsamma som det var tänkt att 

undersöka och som resultatet visar. Reliabilitet är ett mått på trovärdighet/tillförlitlighet 

hos metoden och anger att resultatet inte är slumpmässigt (Dahlberg, 1997). Genom en 

noggrann beskrivning av metodens alla delar och studiens genomförande har läsaren getts 

möjlighet att bedöma studiens giltighet. För att stärka resultatets trovärdighet valde vi 

medvetet att använda flera citat som illustrerade BVC-sjuksköterskornas erfarenheter av att 

ge stöd vid amning. Tillförlitligheten i studien kan styrkas genom att författarna läste de 

transkriberade texterna flera gånger och analysarbetet gjordes på ett noggrant sätt. 

Diskussion och kritisk granskning såväl själva som tillsammans med handledaren pågick 

under hela tiden arbetet med studien. 

Vid intresse av generalisering i en kvalitativ studie skall det inte ställas frågan om det kan 

generaliseras i största allmänhet, utan om den kunskap som frambringades i en exempelvis 

specifik intervju kan överföras till andra relevanta situationer (Kvale och Brinkman, 1997). 

För att läsaren ska kunna ta ställning till överförbarheten i denna studie har författarna gjort 

en så noggrann beskrivning som möjligt av tillvägagångssättet gällande urval av deltagare, 

datainsamling samt analysprocessen. Studien baseras på BVC-sjuksköterskors egna 

erfarenheter och det kan därför vara svårt att generalisera resultatet. Författarna tror att det 

finns liknande erfarenheter hos andra BVC-sjuksköterskor. Studien kan på så vis vara 

överförbar till andra BVC-mottagningar. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskornas erfarenheter av att ge stöd till 

nyblivna föräldrar för att främja amningen. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna 

tyckte att det kunde upplevas som ett glapp mellan utskrivningen från BB till BVC-

sjuksköterskan träffade föräldrarna för första gången. Denna tid beskrevs vara av stor 

betydelse för hur den fortsatta amningen skulle bli. Det framkommer i resultatet av denna 

studie att BVC-sjuksköterskorna upplevde att många föräldrar väljer tidigt hemgång från 

BB och det är i början det ofta uppstår problem med amningen då den i de flesta fall inte 

riktigt kommit igång. Tidigare forskning visar att om hemgången från BB sker senare än 

72 timmar efter förlossningen bidrar detta positivt till en längre helamningsperiod 

(Ekström, Widström & Nissen, 2003).  Friska mammor som haft en normal förlossning och 

fött ett friskt barn kan välja att gå hem sex timmar efter förlossningen (Västra 

Götalandsregionen, 2009). BVC-sjuksköterskorna beskrev att om de har möjlighet att ge 

stöd och råd under den här tiden kan det främja amningen. Detta visar på att det är av 

största vikt att etablera en tidig kontakt med nyblivna föräldrar för att ha möjlighet att 

kunna erbjuda stöd tidigt för att skapa trygghet. Ett problem som kan uppstå är när 

kommunikationen mellan BB och BVC-sjuksköterskan inte fungerar optimalt. Studiens 

resultat visar på att det ibland kan ta några dagar innan BVC-sjuksköterskan får ett 

utskrivningsmeddelande från BB. Detta innebär att det kanske tar flera dagar innan BVC-

sjuksköterskan kan komma i kontakt med de nyblivna föräldrarna och att den dyrbara 

första tiden där stödet är som viktigast kan gå förlorad. 
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I resultatet av denna studie framkom att det första mötet med föräldrarna var värdefullt för 

att etablera en god kontakt. Att visa respekt och ödmjukhet upplevdes bidra till att 

förtroende skapas och att de nyblivna föräldrarna vill ha fortsatt kontakt med BVC-

sjuksköterskan. Resultatet visar att om BVC-sjuksköterskan kan vara lyhörd inför 

mammans tankar och funderingar och utifrån det ger ett individuellt anpassat stöd kan 

detta vara ett stöd för att främja amningen. En studie av McInnes och Chambers (2008) 

visade att en viktigt grund för amningsstödet är att det skapas en god relation mellan 

mamman och vårdpersonalen vilket kan uppnås genom att vårdpersonalen lyssnar och tar 

sig tid. Tidigare forskning visar också om vårdpersonalen såg till varje mammas unika 

behov, upplevde mammorna att de fick ett bra stöd vid amningen. Vårdpersonal uttryckte 

att de gav alla mammor ett individuellt anpassat stöd. Stödet kunde dock ses ur olika 

synvinklar beroende på hur vårdpersonalen tolkade mammans signaler (Bäckström, 

Hertfelt & Ekström, 2010). 

Resultatet visar också att föräldrarnas tankar kring amning tas upp redan på mödravården 

och att BVC-sjuksköterskorna upplever det positivt att få ta del av föräldrarnas inställning 

och tankar kring amning redan under graviditeten. Detta visar på vikten av ett sammarbete 

mellan mödravården och BVC. Det framkommer i resultatet att BVC-sjuksköterskorna 

betonar att många mammor är positivt inställda och har en ambition att vilja amma. I 

resultatet visade det sig att BVC-sjuksköterskornas egna attityder och inställningar till 

amning hade betydelse för möjligheten att ge stöd till föräldrarna och främja amningen 

som en positiv upplevelse. Vårdpersonalens kunskap och attityder är viktiga faktorer för att 

främja och stödja amningen (Whelan, 2011). En studie av Bäckström et al. (2010) visar att 

för att kunna stärka kvinnan i hennes nya roll som mamma tyckte vårdpersonalen som gav 

amningsråd att det var lika viktigt att reflektera över sina egna attityder som att ge 

evidensbaserade amningsråd till mamman. Det framkommer i denna studies resultat att 

mammans tidigare erfarenheter kring amning kan vara avgörande för amningen här och nu. 

McInnes och Chambers (2008) kom i sin studie fram till liknande resultat vilket visade på 

att vårdpersonalen tyckte att det som kan påverka amningen är tidigare 

amningserfarenheter, förlossningen, livsstil och social omgivning.  

Det framkommer även i resultatet av denna studie att BVC-sjuksköterskorna upplevde det 

viktigt att stärka mammornas självförtroende. Detta kan göras genom beröm och 

uppmuntran att tro på sig själva. BVC-sjuksköterskorna upplevde att ökat självförtroende 

hos mammorna bidrog till längre amningsperiod. Enligt en studie gjord av Simmons 

(2002) visade resultatet på att många mammor har dåligt självförtroende i samband med 

amningen. Därför är det viktigt att vårdpersonalen är konsekvent när råd och stöd ges till 

mammorna och att det ges utifrån deras förutsättningar. En annan studie visar att ett 

stödjande och inlyssnande förhållningssätt från vårdpersonal stärker mammans 

självförtroende, minskar hennes oro och gör henne mer lyhörd för sitt barn (Ekström et al. 

2003).  

Resultatet visar vidare att det är av vikt att se amningen i ett familjeperspektiv och att 

respektera föräldrarnas beslut om amning och stödja utifrån det. Javanparast, Newman, 

Sweet och McIntyre (2012) fick i sin forskning fram att amning är ett val som görs av 

föräldrarna och att det är vårdpersonalens roll att stödja dem utifrån deras val (a.a). 

Tidigare forskning visar att vårdpersonal och partner har olika roller och vid samarbete 

mellan dessa har mamman större möjlighet till ett kontinuerligt stöd. Det betyder att om 

vårdpersonalen inte finns tillgänglig så kan partnern hjälpa till att stötta mamman om det 
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uppstår problem (Kaunonen, Hannula & Tarkka, 2012).  För den nyblivna mamman kan 

det vara en trygghet i sig att veta att hon får stöd från sin partner, där har BVC-

sjuksköterskorna en viktig roll att fylla genom att få hela familjen delaktig i deras nya 

familjesituation. I denna studies resultat framkom det att genom att stötta och avlasta 

mamman kunde partnern bli mer delaktig.  

I denna studies resultat framkom det också att det upplevs som viktigt att skapa en trygghet 

hos föräldrarna, främst under den första tiden efter barnet är fött. BVC-sjuksköterskorna i 

denna studie upplevde det betydelsefullt att erbjuda ett tidigt stöd till de nyblivna 

föräldrarna, för att stärka dem i deras föräldraroll. Enligt Oakley (1994) består begreppet 

stöd av tre delar; emotionellt stöd vilket innebär trygghet, kärlek, omsorg och tillit. 

Informativt stöd vilket innefattar den kunskap som ges kring amning när stress och 

problem uppstår. Instrumentellt eller praktiskt stöd innebär de handlingar som praktiskt 

utförs i samband med amningen. Stöd innebär ett aktivt icke moraliserande lyssnande om 

vad det individuella behovet är och att ge det stöd som efterfrågas. (a.a). Studiens resultat 

visar att det är av betydelse att se och möta föräldrarnas oro och att anpassa stödet efter 

familjens behov. I en studie gjord av Whelan (2011) visade resultatet att BVC-

sjuksköterskorna kände sig trygga i de flesta områden inom amningsstöd medan 

sjuksköterskor utan vidarutbildning inom barnhälsovård saknade den tryggheten. Nästan 

alla BVC-sjuksköterskorna tyckte att det ingick i deras yrkesroll att främja amning medan 

endast hälften av sjuksköterskor utan vidarutbildning tyckte detsamma. BVC-

sjuksköterskorna kände ett större ansvar att främja amningen (a.a). Sjuksköterskor med 

vidarutbildning inom barnhälsovård har mer teoretisk kunskap inom ämnet vilket kan göra 

att de är mer angelägna om att främja amningen. Renfrew och Woolridge (2003) kom i sin 

forskning fram till att många förekommande amningsproblem upplevs kunna förebyggas 

genom praktisk vägledning från vårdpersonal exempelvis genom rätt amningsställning. Det 

är därför viktigt att vårdpersonalen reagerar vid synbar felposition av barnet och ger 

mamman stöd och råd som inte påverkar hennes självförtroende på ett negativt sätt (a.a).  

Det framkom i denna studies resultat att det var av vikt att identifiera eventuella problem 

och förebygga komplikationer genom stöd och praktiska råd. BVC-sjuksköterskorna 

betonade betydelsen av amningsobservationer och att dessa utförs på ett smidigt sätt utan 

att inkräkta på mammans integritet.  

Enligt Rikshandboken Barnhälsovård (2012) bör all personal som arbetar inom 

barnhälsovård, känna till den internationella kampanjen BFHI som bygger på riktlinjer som 

är utarbetade för att främja och stödja amning. Med stöd av en gemensam amningsstrategi 

kan amningen främjas och stödjas (a.a). I resultatet framkommer att för att stödja och 

främja amningen arbetar BVC-sjuksköterskorna enligt WHO:s amningsstrategier som 

övergripande riktlinjer. I resultatet betonar BVC-sjuksköterskorna att det är av vikt att de 

själva är uppdaterade om vilka rekommendationer som gäller för att ge råd och stöd för att 

främja amning. Resultatet i en studie gjord av Simmons (2002) visar att vårdpersonalen 

ansåg att det är deras ansvar att hålla sig uppdaterade vad det gäller aktuell forskning inom 

amningsområdet. 

Konklusion 

Denna studie visar att BVC-sjuksköterskorna har en viktig uppgift i att tidigt etablera en 

kontakt med de nyblivna föräldrarna. Under denna första tid har många nyblivna föräldrar 
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behov av stöd då amningen kanske inte riktigt hunnit komma igång och där har BVC-

sjuksköterskorna en viktig roll att fylla för att främja amningen. En viktig del i BVC-

sjuksköterskornas arbete för att främja amningen är att inge trygghet till nyblivna föräldrar. 

Detta kan uppnås genom att vara lyhörd inför föräldrars tankar och funderingar och 

utforma stödet utifrån det.  

Det är idag vanligt att föräldrar väljer tidig hemgång efter förlossning. Resultatet i denna 

studie kan ge en ökad medvetenhet om betydelsen av att BVC-sjuksköterskor kan erbjuda 

ett tidigt stöd till de nyblivna föräldrarna. Det finns behov av fler studier som belyser 

BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till nyblivna föräldrar för att främja 

amningen. Dessutom skulle det vara intressant att undersöka nyblivna föräldrars erfarenhet 

av det stöd de får av BVC-sjuksköterskan kring att främja amning. Det skulle också vara 

intressant att göra en studie där det undersöks om det finns skillnader och likheter i att ge 

stöd mellan BVC-sjuksköterskor med olika specialistutbildningar, distriktsköterska 

respektive barnsjuksköterska.  
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