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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur mammor till barn som är födda SGA upplever den 

första tidens amning efter hemkomst från sjukhus samt kontakt, stöd och önskat stöd från BVC-

sköterskan när det gäller amning. Studiens design var av beskrivande karaktär med en kvalitativ 

ansats och ändamålsmässigt urval användes. Undersökningsgruppen bestod av åtta mammor till 

barn födda small for gestational age på ett och samma sjukhus i Mellansverige. Dataanalys skedde 

med innehållsanalys där slutligen temat ”En svår och känslosam tid” bildades utifrån 

kategorierna ”Känslosamt med amning”, ”Känsla av otillräcklighet när amningen inte fungerar från 

start”, ”Betydelsefullt att ha en bra BVC-sköterska” samt ”Frustrerande att inte få rätt eller 

tillräckligt med stöd”. Resultatet visade att att mammorna tyckte det var jobbigt att amma den första 

tiden även om de uppskattade närheten med barnet. Mammorna upplevde stress över barnets vikt. 

Flera mammor var tvungna att ge både ersättning och amma vilket upplevdes som svårt och de 

saknade stöd från BVC-sköterskan. Sorg och skuld upplevdes av de mammor som av olika 

anledningar inte kunde amma fullt. Ingen mamma kände att de fick önskat stöd gällande amning 

och de saknade kunskap och konkreta råd från BVC-sköterskan vilket upplevdes frustrerande. 

Slutsats: Mammorna i föreliggande studie har upplevt den första tidens amning som känslosam och 

svår och med en känsla av otillräcklighet när amningen inte fungerat från start. Avsaknad av 

kommunikation, stöd och hjälp från BVC-sköterskorna var utmärkande. 

 

NYCKELORD: amning, BVC-sköterska, mammors upplevelse, SGA, stöd och hjälp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The aim of this study was to describe how mothers of children born SGA experience the initial 

period of breastfeeding after discharge from hospital, as well as contact, support and required 

assistance from the child health nurse when it came to breastfeeding. The study design was 

descriptive, with a qualitative approach and a purposive sampling was used. The study group 

consisted of eight mothers of children born small for gestational age in the same hospital in central 

Sweden. Data analysis was done with content analysis, where finally the theme " A difficult and 

emotional time"   was formed from the categories "Emotionality with breastfeeding", "Feeling of 

inadequacy when breastfeeding does not work from the start", "Importance of having a good child 

health nurse" and "Frustration of not getting the proper or sufficient adequate support". The results 

showed that the mothers thought it was hard to breastfeed the first time even though they 

appreciated the closeness to the baby. Mothers experienced it stressfull with the babys low weight. 

Several mothers had to give both replacement formula and breastfeed which was experienced as 

difficult and they lacked support from the child health nurse. Grief and guilt experienced by 

mothers who for verious of resons could not fully breastfeed. No mother felt they had received the 

required support regarding breastfeeding and they lacked knowledge and practical advice from the 

children health care nurse which was experienced with frustration. Conclusion: The mothers in this 

stydy has experienced the first passage of breastfeeding as emotional, difficult and with a feeling of 

inadequacy when breastfeeding did not work from the start. Lack of communication , support and 

help from the CHC nurses were noticeable. 

 

 KEYWORDS: breastfeeding, Children health centers nurse (CHC nurse), mother´s experience, 

SGA, support
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INTRODUKTION 

Amningsrekommendationer och amningens fördelar 

Livsmedelsverket grundar sina råd på WHO:s råd om amning och rekommenderar 

exklusiv amning, det vill säga helamning, i minst 6 månader och sedan delamning i upp 

till 2 år (Livsmedelsverket 2011a, 2011b). Detta till trots minskar amningsfrekvensen i 

Sverige både vad gäller hur många som ammar och durationen på amningen 

(Livsmedelsverket 2011b). Amning är det naturliga sättet att ge barnet bröstmjölk men 

för den sakens skull inget som alltid är lätt eller fungerar från start.  WHO och UNICEF 

har utvecklat konceptet Baby-Friendly hospital som hjälp för att stötta kvinnor med 

amning (Roig et al. 2010). Baby-friendly hospital grundar sig på ”Tio steg till en lyckad 

amning” som bland annat innebär att det ska finnas en skriven amningsstrategi och eller 

handlingsplan, att man ska informera alla nyblivna mammor om amningens fördelar, ge 

hjälp med hur man fortsätter att amma, riskerna med att ge det nyfödda barnet flaska 

eller tröstnapp samt uppmuntra fri amning (Lopes et al. 2013). 

 

Att amning och bröstmjölk är att föredra framför ersättning finns inga tvivel om. Det 

finns en rad olika fördelar med amning för barnet (Hernell & Lind 2011, Kylberg et al. 

2009, Svensson & Nordgren 2002, Socialstyrelsen 1989). Bland annat har bröstmjölken 

en optimal näringssammansättning samt minskar risken för öroninflammation och 

magsjuka. Vidare minskar den risken för obesitas, diabetes typ 1 och 2 samt hypertoni 

senare i livet. Barnets behov av näring styrs av vilken vecka den föds i 

(gestrationsålder) och den intrauterina tillväxthastigheten. Detta speglas sedan i 

mammans bröstmjölk som anpassas efter det enskilda barnets behov. De första dagarna 

är bröstmjölken, colostrum, väldigt näringstät och innehåller mycket mer protein än den 

den mjölk som kommer senare för att ge tillräckligt med energi då mängden mjölk och 

barnets magsäck är liten. Dessutom innehåller colostrum mycket immunomudulerande 

faktorer för att stärka barnets immunförsvar under både amningstiden och senare i livet 

(Hernell & Lind 2011). 

 

Sjuksköterskans ansvar och roll på BVC 

Sjuksköterskan, oavsett om det är en distriktssköterska eller barnsjuksköterska, vid 

BVC har en stor del i vårdandet av både barnet, föräldrarna och eller vårdnadshavarna 

och familjen som helhet. Sjuksköterskan ansvarar för hälsoövervakningen där barnets 

hälsa, utveckling och livsvillkor följs. Detta innebär bland annat att tillväxt och 
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utveckling, så som hur och när de fäster blicken, griper tag i föremål och flyttar ett 

föremål från en hand till en annan, följs vid varje besök utifrån det basprogram som 

finns (Rikshandboken för barnhälsovård 2014). Längd och vikt skrivs in på särskilda 

kurvor (Albertsson Wikland et al. 2002) som gäller för den svenska befolkningen. Att 

följa längd och vikt är viktigt både för uppföljning och för att upptäcka avvikelser och 

sjukdomar (Albertsson Wikland et al. 2002). Sjuksköterskans ansvar täcker in ett 

hälsofrämjande arbete som bland annat innefattar spädbarnsvård samt amning och 

uppfödning (Rikshandboken för barnhälsovård 2014). Jiang et al. (2012) menade i sin 

studie att den som ger amningsråd bör utbilda mammor utifrån WHO:s 

rekommendationer om amning. Amningen och durationen på amning kan främjas 

genom ökad kunskap om amningens fördelar. Alla mammor i behov av hjälp och stöd 

ska erhålla det av en professionell amningsrådgivare. Brist på stöd och kommunikation 

kan leda till att amningen upphör i förtid (Jiang et al. 2012). Sjuksköterskan 

ansvarsområde täcker utöver hälsoövervakning över barnet och hälsofrämjande arbete 

även in vårdande av föräldrarna och eller vårdnadshavarna genom att stötta 

föräldraskapet både individuellt och i grupp genom hembesök, individuella samtal och 

föräldragrupper. Vårdandet täcker även in att följa och uppmärksamma både barnets och 

föräldrarnas och eller vårdnadshavarnas psykiska hälsobehov samt göra en bedömning 

(Rikshandboken för barnhälsovård 2014). 

 

Som distriktssköterska på en BVC kan det vara lämpligt att arbeta utifrån Dorothea 

Orem omvårdnadsteori för att hjälpa mammor med amning och stötta mamman i hennes 

föräldraskap. Omvårdnadsteorin bygger bland annat på teorin om egenvård och utmärks 

av att personen/patienten i frågas förmåga att reflektera över sig själv och sin omgivning 

samt dennes vilja och förmåga att ta vara på sig själv. Det krävs dock att personen är 

medveten om sitt egenvårdsbehov. Fokus inom teorin är tilltro till människans egna 

resurser och dennes möjlighet att själv se sina egenvårdsbehov och därefter utföra dem. 

All egenvård syftar till att främja normal funktion, hälsa, välbefinnande och utveckling 

(Kristoffersen 2007). För BVC-sköterskan innebär detta i praktiken att hon behöver 

göra mamman uppmärksam på amningens fördelar och hur en bra amning kan fungera 

genom att undervisa både teoretiskt och praktiskt. Det är sedan mammans ansvar att ta 

till sig den information hon får, öva och ta ställning till hur just hon vill göra. BVC-

sköterskan behöver dessutom uppmuntra och försöka stärka mammans tilltro till sin 

egna förmåga vad det gäller amning och föräldraskap.   
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Definitionen av small for gestational age (SGA) 

SGA används för att beskriva nyfödda som har varit kortare eller vägt mindre än 

förväntat. För att räknas som SGA ligger barnet på mindre än 2 standard avvikelser 

(SD) på vikt och eller längdkurvorna men andra definitioner finns också (Barone et al. 

2013). Detta är den definitionen som används i Sverige. Medellängd vid födseln i 

Sverige är 50 cm och medelvikten är 3,500 kg. Begreppet SGA innebär inte att barnet är 

för tidigt född även om det är vanligt att barn födda för tidigt är SGA och innebär inte 

heller nödvändigtvis att barnet haft en otillräcklig intrauterin tillväxt (Moëll & Hagenäs 

2011). 

 

SGA och tillväxt 

Barn som är födda SGA kan fortsätta att vara små under ganska lång tid men ofta har de 

en eller flera perioder av så kallad catch up tillväxt där de klättrar uppåt på sina 

tillväxtkurvor i en snabbare takt än normalt och på så vis många gånger hamnar ovanför 

2 SD (Moëll & Hagenäs 2011, Thompson et al. 2001). Barn födda SGA  har en ökad 

risk för att samla på sig fett på magen (Tudenope et al. 2013) vilket innebär en större 

risk att drabbas av sjukdomar så som diabetes och hypertoni, speciellt om de haft en 

dålig viktuppgång som nyfödda (De Zegher et al. 2012, Tudenope et al. 2013 ). Det är 

därför viktigt att SGA barnet får tillräckligt med mat för att uppnå en adekvat tillväxt 

liknade den som de skulle ha haft intrauterint (Tudenope et al. 2013). Enligt De Zegher 

et al. (2012) tycktes det vara så att barn som är födda SGA inte behöver samma mängd 

kalorier som ett barn som fötts inom det normala spannet för att uppnå samma 

viktökning. Tudenope et al. (2013) menade i sin studie att det därför inte var nödvändigt 

att av den anledningen ge någon extra berikning eller tilläggsmatning utan att mammans 

egen bröstmjölk, tät tillmatning samt hjälp att genom pumpning få igång 

mjölkproduktionen snabbt skulle rekommenderas. 

 

Hjälp och stöd vid amning och tillmatning 

För barn som är födda SGA är det extra viktigt med stöd och en plan för att barnet ska 

få en snabbare viktuppgång och snabbare komma över på enbart amning om ersättning 

eller tillägg givits (Ben 2008, Butler et al. 2013, Funkquist et al. 2010). Funkquist et al. 

(2010) beskrev i sin studie två metoder för att nå full amning. Den ena metoden gick ut 

på att barnet vägs före och efter varje amning för att se hur mycket den fått i sig. 
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Därefter tillmatas barnet med resterande av den ordinerade mängden med antingen 

ersättning, donerad bröstmjölk eller mammans egna urpumpade mjölk tills dess att man 

ser att bebisen klarar av att försörja sig själv via amningen. Den andra metoden var en 

nedtrappning av tillägget där mängden tillmatning sänks varje dag eller utifrån bebisens 

viktuppgång för att på det sättet trappa ur tillägget och uppnå full amning. 

 

Kopp vs flaska 

Måttligt prematura det vill säga barn födda från vecka 32 till och med vecka 37, kan ha 

behov av extra tillmatning den första tiden efter födelse (Collins et al. 2004, Huang et 

al. 2009, Meier et al. 2013, Yilmas et al. 2014) vilket även gäller barn födda SGA 

(Tudenope et al. 2013, Yilmas et al. 2014) oavsett om de är födda måttligt prematur 

eller fullgången. För att uppnå full amning är tillmatning med kopp att föredra framför 

flaska när medicinsk indikation finns (Collins et al. 2004, Huang et al. 2009, Meier et 

al. 2013, Yilmas et al. 2014). Detta då koppmatning ökar sannolikheten att full amning 

uppnås och bibehålls vid utskrivning, efter tre och efter sex månader. Detta troligen på 

grund av sugmönstret barnet använder sig av vid koppmatning liknar det barnet har vid 

amning (Yilmas et al. 2014). 

 

Amningsnapp 

En amningsnapp är en tunn plastnapp som sätts på bröstvårtan när barnet har svårt att 

suga eller vid såriga eller ömmande bröstvårtor. Amningsnappen kan vara aktuellt att 

använda en kortare tid tills dess att amningen och mjölkproduktionen är etablerad 

(Meier et al. 2013) och kan leda till att amningen fungerar då barnet kan få lättare att få 

tag om bröstvårtan men det är viktigt att det görs en ordentlig bedömning innan den 

rekommenderas (Chertok 2009). Många kvinnor upplever att amningsnappen kan vara 

till hjälp om de fått till exempel såriga bröstvårtor eller att de upplever att amningen är 

smärtsam. Somliga kvinnor tycker däremot att den är besvärlig att använda då den lätt 

ramlar av och att den kan orsaka ömma bröstvårtor (Chertok  2009). 

 

Urpumpning av bröstmjölk 

När barnet av någon anledning inte kan komma i gång med full amning direkt efter 

förlossning är mjölkproduktionen gynnad av att mamman börjar att pumpa ur 

bröstmjölk till dess att barnet klarar av att försörja sig helt på amning. Det lilla barnet 

har ett annat sovmönster vilket ökar risken för att få i sig för lite mat genom att de är 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Chertok%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19735341
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Chertok%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19735341
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extra trötta och amningen blir både mindre effektiv och amningstillfällena färre. Detta 

påverkar även tiden det tar innan mamman får i gång sin mjölkproduktion (Meier et al. 

2013). Pumpningen kan ske antingen genom handpumpning eller maskinell pumpning 

och pumpning sker tills dess att det inte kommer mer än en liten mängd mjölk  eller i 

början innan etablerad mjölkproduktion under ca 10-15 minuter (Kylberg et al. 2009, 

Svensson & Nordgren 2002). Pumpningen bör ske varannan till var tredje timme under 

hela dygnet (Kuhn & Kuhn 2010). 

 

Litteraturgenomgång av mammors upplevelse av och önskan om stöd och hjälp 

från Barnhälsovården 

Mammor ser sjukvårdspersonal som experter och många känner att de behöver hjälp 

och stöd i början för att få en fungerande amning (Mauri et al. 2011, Ong et al. 2013). I 

en studie av Barimani et al. (2014) studerades bland annat mammors upplevelse av stöd 

från barnhälsovården de två första veckorna efter förlossning. Studien visade att 

mammorna var nöjda med stödet från sjuksköterskan men om barnet var född före 

vecka 37 var mammorna ej lika nöjda. I en svensk longitudinell cohort studie av 

Ortenstrand (2005) visade resultatet att mammor i stort var nöjda med stödet från BVC- 

sköterskan. Oro för barnets omvårdnad, problem med matning samt om mamman själv 

mådde dåligt påverkade uppfattningen om BVC-sköterskan negativt. En av tre var 

missnöjda med hur sköterskan såg till mammans känslomässiga behov och 

omställningen till att vara nybliven mamma. Mammor till prematura ansågs sig väl 

omhändertagna men däremot inte mammor vars barn hade andra problem så som med 

tillmatning. Även Hoddinott och Pill (2000) visade i sin studie att mammor önskade att 

sköterskorna såg mer till mammorna samt att de önskade mer individanpassat stöd.  När 

det gäller stöd vid amning ville mammor gärna ha hjälp av en sköterska som de hade 

förtroende för. De ville bli visade hur de skulle amma, utan att sköterskan handgripligen 

hjälpte till, hellre än att någon bara berättade. Detta ledde till att mammorna upplevde 

stödet som bättre (Hoddinott & Pill 2000). Sheehan et al. (2009) visade i sin studie att 

mammor ser det som positivt med hög tillgänglighet, uppmuntran och att sköterskan vid 

amningsrådgivning tar sig tid och visar hur amningen fungerar. Uppmuntran och när 

BVC-sköterskans tog sig tid att visa ledde till stärkt självförtroende och ökad tillit till 

mammans egen förmåga. Negativt stöd innebar bland annat avsaknad av hjälp, otrevligt 

bemötande samt om sköterskan inte stöttade mammans egna beslut. 
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Litteraturgenomgång av mammors upplevelse av den första tidens amning 

Mammors upplevelse av den första tiden och den första tidens amning kan skilja sig åt. 

Många känner ångest, att de är känslomässigt instabila, stress över bebisens omvårdnad 

och välmående samt oro över om bröstmjölken räcker (Ong et al. 2013). Amning under 

barnets första levnadsår kan av många upplevas som stressande och jobbigt. Mammor 

har beskrivit den första tidens amning som överväldigande och en tid av stor trötthet 

och detta kan enskilt eller tillsammans med andra faktorer påverka amningen negativt 

(Butler et al. 2013). I en studie från Storbritannien av Hinsliff-Smith et al. (2013) där 

mammor till fullgångna barn och deras upplevelse av de första sex till åtta veckors 

amning studerats visade resultatet i likhet med Butler et al. (2013) att mammor upplevt 

den första tidens amning som en känslomässig berg och dalbana. Vidare visade Butler et 

al. (2013) i sin studie från USA att mammorna upplevt det svårt att amma offentligt och 

även framför släkt och vänner. Även om de flesta i denna studie ville amma var många 

dåligt förberedda på vad det innebar. De hade många gånger förväntningar på att det var 

naturligt och skulle fungera utan några problem. De gånger problem uppstod gavs 

ersättning nästan omedelbart. I en annan studie (Mauri  et al. 2011) visade resultatet att 

de flesta mammor oavsett information innan förlossning ändå hade bildat sig en 

uppfattning bland annat om de ville amma, hur det var att amma, om den första mjölken 

samt vad de ansåg om ersättning var positivt eller negativt. Dessa uppfattningar 

påverkade sedan hur mammorna upplevde amningen och eventuella problem. När det 

gällde mammors upplevelse av att komma igång med mjölkproduktionen de första 

dagarna postpartum upplevde mammorna att amningen varit svår för både sig själva och 

för barnet. De problem som uppkommit hade varit fysiska så som såriga bröstvårtor och 

ömmande spända bröst. Vissa mammor utvecklade egna strategier för att övervinna 

problem med både mjölk och amning. Dessa strategier delades in i passiva, så som att 

ha tålamod och vänta ut problemen och aktiva, som till exempel att lägga barnet till 

bröstet ofta för att få i gång amning och mjölkproduktion. Många gånger upplevdes 

amningen trots problem som positiv då den hade stärkt anknytningen (Mauri et al. 

2011). 

 

Problemformulering 

Det finns det mycket forskning om mammor till fullgångna barn och deras upplevelse 

av den första tidens amning samt hjälp, stöd och önskat stöd av/från sjukvårdspersonal. 

Barn födda SGA har särskilda hälsorisker och behov gällande uppfödning vilket är 
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viktiga anledningar till att mammor till dessa barn behöver stöd och hjälp för att få en 

fungerande amning och att bebisen får en tillräcklig och tillfredsställande viktuppgång. 

Inga studier har hittats som fokuserar på mammors, vars barn är födda SGA, och deras 

upplevelser av den första tidens amning och deras upplevelse av hjälp och stöd samt 

önskat stöd från BVC-sköterskan. Av dessa anledningar är denna studie av nytta för 

BVC sköterskor för att lära sig om hur denna grupp mammor upplever den första tidens 

amning samt hjälp och stöd från BVC-sköterskan och dessutom vilket stöd de önskar. 

Detta kan förhoppningsvis bidra till att BVC-sköterskorna kan förbättra vårdandet av 

denna grupp mammor. 

  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur mammor till barn som är födda SGA 

upplevt den första tidens amning efter hemkomst från sjukhus samt kontakt, stöd och 

önskat stöd från BVC-sköterskan när det gäller amning. I denna studie definieras den 

första tidens amning som de första två månaderna. 

 

METOD 

Design 

Denna studie är av deskriptiv design med en kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ändamålsurval har använts till denna studie vilket innebär att deltagarna valts efter 

särskilda inklusionskriterier (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterier för deltagande i 

studien var att de skulle vara mammor till barn som var födda SGA och de skulle vara 

förlösta på ett och samma sjukhus i Mellansverige och var bosatta i samma landsting 

som sjukhuset låg. Samtliga mammor skulle tala svenska flytande. Barnen till 

mammorna skulle vara födda efter vecka 35 då det på valt sjukhus är den gräns som gör 

att barnet får vistas på BB och inte behöver komma till neonatalavdelningen så vida 

inget annat tillstöter. Dessutom skulle barnen vid tillfrågande om deltagande vara 

mellan 6 månader och 1 år. Detta då det rekommenderas att helamma  i minst 6 månader 

och den övre gränsen på 1 år valdes för att mammorna skulle kunna komma ihåg vad 

som hände efter hemkomst från sjukhuset. Undersökningsgruppen bestod av åtta 

mammor till barn som är födda SGA. Tre av mammorna hade barn sedan tidigare, 

resterande fem var förstföderskor. Åldern på mammorna var vid intervjutillfället mellan 
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22 och 38 år.  Medelåldern på mammorna var 28,8 år. 38 mammor tillfrågades och åtta 

mammor valde att delta. För att förstå mammornas bakgrund tillfrågades de även om 

barnen och de barn till de mammor som tackat ja till deltagande i studien var vid 

tillfrågande om deltagande mellan 5,5-10 månader gamla, tre var flickor och fem var 

pojkar. Mamman till det barn som var 5,5 månader valdes att inkluderas då det låg nära 

i tid. Det barn med lägst gestrationsålder var född i vecka 36 och det barn med högst 

gestrationsålder var född i v 42. Tre barn var födda i vecka 38, en i vecka 37, en vecka 

39 och slutligen en i vecka 41. Barnen vägde vid födsel mellan 1624g och 2930g. 

Medelvikten var 2396 g. Två av barnen var på BB i fem dygn och besökte sedan 

neomottagningen på sjukhusets neonatalavdelning under några veckor för att få hjälp 

med nedtrappning av ersättning och hjälp att komma igång med amning. Två barn var 

inlagda på neonatalavdelningen på grund av hypoglykemi, det ena barnet blev utskrivet 

efter 6 dygn medan det andra var inneliggande i en vecka och på permission med besök 

på neomottagningen under ytterligare en vecka. Resterande barn låg inne på BB 2-5 

dygn. Samtliga av mammorna hade som intention att amma efter förlossning. Duration 

på amning, eventuell kombination med ersättning samt om bara ersättning gavs 

redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Duration på amning, eventuell kombination med ersättning samt om bara ersättning gavs 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Full 

Amning 

2 månader 

(fr 4- 6 mån) 

6 månader    Upp till 2 

månader 

 6 månader 6 månader 

Amning + 

ersättning 

Upp till 4 

månader 

 Över 6 

månader 

4 veckor Över 6 

månader 

Upp till 3 

månader 

Lite 

ersättning 

 

Enbart 

ersättning 

   Från 4 

veckor 

 Från 3 

månader 

  

 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde under mars och april 2014. Data har samlats in via 

semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide med frågeområden har använts till 

samtliga mammor för att säkerställa att syfte besvaras och att alla mammor får samma 

frågor samt för att öka tillförlitligheten. Frågeområdena var mammornas upplevelse av 

den första tidens amning samt hur de upplevt kontakten och stödet från BVC-sköterskan 

gällande amning under samma tid. Berätta mer, vidareutveckla och hur menar du nu var 

följdfrågor som använts. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades de. 
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Tidsåtgången för varje intervju var 25-65 min. Samtliga mammor valde att intervjun 

skulle hållas hemma hos sig. En provintervju genomfördes för att stämma av hur 

intervjuguiden fungerade. Inga justeringar för intervjuguiden gjordes däremot 

diskuterades intervjutekniken med handledare. Provintervjun har inkluderats i studien. 

 

Tillvägagångssätt 

Godkännanden för genomförande av studien söktes och erhölls från verksamhetschefen 

på neonatalavdelningen på det sjukhus i det landsting som studien genomfördes. 

Dessutom söktes och erhölls ett rådgivande yttrande från högskolans forskningsetiska 

råd. Mammor som uppfyllde inklusionskriterierna identifierades med hjälp av en 

sekreterare på neonatalavdelningen på ett sjukhus i Mellansverige. Sekreteraren hade 

inför identifierande av mammorna tagit del av en checklista från författaren av 

föreliggande studie där inklusionskriterierna fanns beskrivna.  Dessutom hade 

sekreteraren informerats om studiens syfte både via mejl och vid ett personligt möte. 

Därefter skickades med hjälp av sekreteraren, förfrågningar om deltagande ut till 

sammanlagt 38 mammor i flera omgångar tills dess att önskat antal deltagare erhållits. 

De mammor som valde att delta fick mejla författaren till föreliggande studie och 

därefter bestämde mammorna tid och plats där intervjun skulle ske i överenskommelse 

med författaren. En mamma som mejlat om att hon ville vara med hörde inte av sig igen 

och gick inte att nås via mejl eller telefon. Mammorna fick möjlighet innan 

intervjutillfälle att ställa frågor om studien antingen via mejl eller genom att bli 

uppringda. En mamma fick efter efterfrågan tillgång till huvudfrågorna från 

intervjuguiden innan intervjun. Varje intervju inleddes med en kort presentation av 

författaren till föreliggande studie samt en kort presentation av studiens syfte och hur 

den skulle gå till. Möjlighet till att ställa ytterligare frågor gavs innan varje intervju 

startade. 

 

Dataanalys 

Analys av de inspelade intervjuerna har skett med innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004) då studiens syfte är att uppnå en innehållsrik och bred beskrivning av 

ett fenomen. Den transkriberade texten har lästs igenom noggrant flera gånger för att få 

en helhetsbild. Därefter har texten delats in i meningsbärande enheter som besvarar 

studiens syfte som sedan kondenserats och kodats. Exempel på hur meningsbärande 

enhet har kondenserats och kodats redovisas i Tabell 2. Vidare har koderna, det vill säga 
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det manifesta innehållet som svarar på frågan vad som beskrivits, delats in i 10 

subkategorier och 4 kategorier genom att likheter och olikheter i subkategorierna 

jämförts. Inget material har uteslutits på grund av utebliven kategori eller hamnat 

mellan två kategorier. Utifrån kategorierna, texten som helhet och författarens känsla för 

det underliggande, det vill säga det latenta innehållet i texten, har ett tema bildats som 

svarar på frågan hur det beskrivits (Graneheim & Lundman 2004). Den bearbetade 

texten och analysen har diskuterats vid flera grupphandledningstillfällen tillsammans 

med handledare och kurskamrater. 

 

Tabell 2. Exempel på Meningsbärande enhet, Kondensering, Kod, Subkategori samt Kategori 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det har varit jätte kämpigt 

med både ersättning och 
amning, för det har ju inte 

räckt tillräckligt 

Har varit jätte kämpigt 

med både ersättning och 
amning, för det har ju inte 

räckt 

Varit jätte kämpigt med 

både amning och 
ersättning 

Svårt att kombinera 

ersättning med amning 

Känsla av otillräcklighet när 

amningen inte fungerar från 
start 

Bvc kom på hembesök första 

gången och det tyckte jag var 

väldigt skönt. Mmm. Blev 
sånt sjå att ta sig iväg så där i 

början innan man vande sig. 

Hembesök av BVC första 

gången, tyckte det var  

väldigt skönt att slippa ta 
sig i väg. 

Bra att BVC kom hem 

vid första besöket 

 

Bra stöd från BVC-

sköterskan 

Betydelsefullt att ha en bra 

BVC-sköterska 

ibland kan det kännas när 

man går till en läkare eller så 

att  man är lite en i mängden, 
förstår du vad jag menar. Mm, 

ja!. Men det känns verkligen 

som att hon tar sig personlig 
tid med en på nått vis. Mm. 

ibland kan det kännas hos 

läkare eller så att  man är 

lite en i mängden,  Men 
det känns verkligen som 

att hon tar sig personlig 

tid med en på nått vis.   

 

Känner att BVC-

sköterskan alltid tar sig 

tid   

 

Värdefullt med bra kontakt 

med BVC-sköterskan 

Betydelsefullt att ha en bra 

BVC-sköterska 

 

Forskningsetiska överväganden 

På grund av studiens syfte och undersökningsgrupp har ett rådgivande yttrande sökts 

och erhållits av det forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle. Detta för att amning i 

sig kan vara ett känsligt ämne samt att patienter kommer att intervjuas. För att bibehålla 

sekretessen och patienternas självbestämmande rätt har den ansvariga för studien inte att 

haft något med journalerna att göra utan kontakt mellan de tillfrågade och den ansvariga 

har endast skett efter det att deltagande i studien godkänts av de tillfrågade mammorna. 

För att säkerställa att allt deltagande varit frivilligt har deltagarna först via brev om 

förfrågan om deltagande och sedan vid mejl kontakt och eller vid intervjutillfället 

informerats om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst och utan förklaring 

kan avbryta sitt deltagande. Intervjuerna och utskrifter har hanterats utifrån CODEX 

(2013) regler och riktlinjer för forskning. För att ingen obehörig ska ha åtkomst till den 
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insamlade data, både inspelat material och utskrifter och för att bibehålla sekretessen 

har intervjuer och utskrifter förvarats så att ingen annan har kunnat kommit åt det då 

den ej bearbetas. För att ingen ska kunna veta vem och vad en enskild deltagare sagt har 

all data varit avidentifierat och har efter godkännande av examensarbetet raderats och 

förstörts. Analys och resultat har redovisats objektivt och gängse etiska regler har följts 

både vad gäller analys, resultat samt redovisning av källor för en bibehållen etiskt 

trovärdighet (CODEX, 2013). 

 

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna har resulterat i temat En svår och känslosam tid då svårigheter 

och beskrivning av många olika känslor ständigt återkom i det manifesta innehållet. 

Beskrivning av svårigheter och att det på olika vis var känslosamt var ständigt 

återkommande både vad gällde amning och mammornas kontakt med BVC-sköterskan. 

Fyra kategorier som svarar mot syftet har identifierats utifrån tio subkategorier. 

Subkategorierna ”Positiv amningsupplevelse”, ”Påfrestande med amning” 

och ”Stressande med hög/låg mjölkproduktion” bildade kategorin Känslosamt med 

amning, ”Lättare att tillmata med flaska än kopp” och ”Svårt att kombinera ersättning 

med amning” bildade kategorin Känsla av otillräcklighet när amningen inte fungerar 

från start. Betydelsefullt att ha en bra BVC sköterska bildades av 

subkategorierna ”Tryggt med bra kontakt med BVC-sköterskan” samt ”Bra stöd från 

BVC-sköterskan”. Den sista kategorin, Frustrerande att inte få rätt eller tillräckligt med 

stöd, bildades av ”Missnöjd med kontakt med BVC-sköterskan”, ”Bristande stöd från 

BVC-sköterskan” och ”Önskat stöd från BVC-sköterskan”. Detta redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Tema, kategorier och subkategorier 

 
 

 

 

 

 

En svår och känslosam tid 

 

Känslosamt med amning 

Positiv amningsupplevelse 

Påfrestande med amning 

Stressande med hög/låg mjölkproduktion 

Känsla av otillräcklighet när  amningen 

inte fungerar från start 

Lättare att tillmata med flaska än kopp 

Svårt att kombinera ersättning med amning 

Betydelsefullt att ha en bra 

BVC-sköterska 

Tryggt med bra kontakt med BVC-sköterskan 

Bra stöd från BVC-sköterskan 

Frustrerande att inte få rätt eller 

tillräckligt med stöd 

Missnöjd med kontakt med BVC-sköterskan 

Bristande stöd från BVC-sköterskan 

Önskat stöd från BVC-sköterskan 
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Resultatet kommer att redovisas utifrån kategorierna och subkategorierna i löpande text 

och styrkas med citat. 

 

Känslosamt med amning   

Mammorna i denna studie har upplevt den första tidens amning olika bland annat har 

den beskrivits som omtumlande, en chock, mysigt och en tid av oro. Alla mammor ville 

innan förlossningen amma och känslorna när det inte fungerade från början har varierat. 

Hur amningen fungerat från start har varierat från att ha fungerat till att inte lyckats få 

till någon bra amning och sedan av olika anledningar valt eller varit tvungna att börja ge 

ersättning och mata med flaska. Mammorna har beskrivit det som positivt att amningen 

har varit en stund av närhet, att det varit mysigt och en möjlighet att ge barnet i alla fall 

lite amning även om flera även beskriver att de fått kämpa. 

 

”Jag var ändå glad att det gick för det gick ju inte alls i början så att , ja på det 

 sättet var det skönt att det gick lite grann i alla fall. Så jag kämpade på.”(intervju 1) 
 

De mammor som uppnådde full amning har tyckt att det varit en jobbig tid för att uppnå 

full amning men att de med facit i hand varit glada att de kämpat och lyckats. Där 

amningen fungerat från start så var det ändå jobbigt och det krävdes tid att vänja sig, 

mycket övning och vila innan det blev mysigt. Att inte få en fungerande amning har 

beskrivits med att det varit påfrestande då barnet inte blivit nöjd på bara amning och att 

det lett till en form av blockering. Tre av de fyra som inte uppnått full amning och valt 

att avsluta amningen eller bara delamma tyckte att det ändå varit skönt att ge ersättning 

till slut men att det inte varit lätt att komma fram till beslutet och att de känt och till viss 

del fortfarande känner skuld över att inte ha kunnat helamma sitt barn. Den fjärde 

mamman som inte uppnådde full amning kände från start en stor sorg och besvikelse 

över att inte lyckas med amningen som hon velat. 

 

Mjölkproduktionen pratar flera mammor om. Mycket mjölk beskrevs som positivt men 

det var jobbigt och försvårade amningen bland annat genom att barnet satt i halsen och 

blev ledsen varpå även mammorna blev ledsna. De som hade en låg mjölkproduktion 

eller fick det efter en tid har känt en stor stress och i de fall där mjölkproduktionen kom 

i gång kände mammorna att de då kunde slappna av och amningen fungerade bättre. 

Flera av mammorna har med hjälp av pumpningen försökt att få igång amningen. Två 

mammor fick det att fungera men en av dem valde att sluta med både pumpning och 
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amning.  Alla mammor som pumpat har tyckt att det varit stressande och inget som gick 

att fortsätta med. Alla pratade om svårigheten att kombinera pumpning, amning och 

annat som ska göras. De som inte fick i gång mjölkproduktionen med hjälp av 

pumpning har tyckt att det varit tråkigt att inte kunna stimulera på det viset och att det 

varit väldigt påfrestande. 

 

Mammorna har beskrivit att det faktum att barnet varit litet påverkat dem. Det har 

beskrivits som skönt att barnet i alla fall fick i sig lite och att det känts bra att kunna 

tillfredsställa barnet med snuttning men mammorna talade även om otillräckligheten av 

att inte kunna tillfredsställa barnet. Flera mammor pratar om osäkerheten med att de inte 

vet hur mycket barnet får i sig och stressen över att de vet att barnet behöver gå upp i 

vikt. Alla mammor hade fått råd från sköterskor på BB eller neonatal att amma varannan 

timme vilket alla mammor utan en upplevt jobbigt och stressande och lett till att de 

blivit väldigt trötta. 

  

”...det var det dom sa att jag skulle göra. Amma varannan timme. Så på 

nätterna var det ju hela tiden kändes det som. Jag var ju helt slut, helt 

utmattad, för jag ställde ju klockan på mobilen för att väcka henne och 

ge henne mat. Ja det var jätte tufft i början var det.” 
(Intervju 2) 

 

För att försöka få hjälp med att uppnå full amning använde fyra mammorna 

amningsnapp och två tyckte det var skönt att ha den för då fungerade amningen men 

samtidigt tyckte de att det blev mycket lättare att amma när den ej längre behövdes för 

det var ändå bökigt att använda den. De andra två slutade ganska snart med den för de 

tyckte inte att den var någon hjälp. Amningsställningar och dess påverkan på amningen 

talades det även om, bland annat talades det om att amningen började fungera mycket 

bättre när de kunde ligga ned. Mammorna kände att de varit dåligt förberedda på hur det 

var att amma, vilken tid det tog och att det var så svårt. 

 

”Jag känner att jag var bra naiv där //...//gud vad överdrivet att gå en amningskurs 

vad är det att prata om, det är ju bara att amma liksom. 8 h! Folk är ju bra ambitiösa. 

Men sen förstod man ju att det är en hel jäkla vetenskap, bara det här med amningen.” 
 (Intervju 3) 
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Känsla av otillräcklighet när amningen inte fungerar från start 

Sex av mammorna behövde ge någon form av tillägg från start. Några pumpade och gav 

sin bröstmjölk medan andra gav ersättning eller kombinerade både ersättning med egen 

bröstmjölk. Alla fick använda en kopp för denna extra matningen men väl hemma valde 

alla att gå över till flaska på grund av att de tyckte att koppen var svår att mata med, det 

blev krångligt och ohållbart. En mamma som bara gav extra i bland i början beskrev att 

koppen var en trygghet till amningen men när de var tvungna att ge extra mer 

regelbundet valde de att tillmata med flaska. En annan mamma beskrev att 

introducering av flaskan höll på att leda till att barnet slutade amma helt men hon kände 

att hon ändå vill amma en del varpå hon kämpade och lyckades efter ett par dagar att få 

det att fungera med både ock. Mammorna har beskrivit att det varit skönt att mata med 

flaska, att det var en fröjd att gå över till flaska och att det blivit ett friare liv med flaska. 

 

”...vi har en mycket friare liv på nått sätt.. ehh i och med att min 

 man kan mata honom och om min mamma är här 

 kan hon mata honom. Vi får sova, normalt sätt.” 
(Intervju 4) 

 

De mammor som varit tvungna att ge ersättning har upplevt det svårt och stressande att 

kombinera ersättning med amning. Det har varit kämpigt och svårt att veta hur mycket 

eller lite ersättning som skulle ges för att inte påverka amningen för mycket men 

samtidigt tillräckligt mycket för att barnet skulle gå upp i vikt. 

 

”...vi försökte ju ge en viss dos som var lite lagom låg och hög så han skulle 

klara sig och försöka stimulera amningen med många amningstillfällen.” 
(intervju 3) 

 

En mamma tyckte inte det kändes ok att ge ersättning mer än en gång per dag trots att 

barnet inte gick upp tillräckligt i vikt. Känsla av otillräcklighet återkom vid flera samtal 

om att behöva ge ersättning. En mamma som till slut valde att fortsätta att delamma och 

ge ersättning tyckte matsituationen blivit bra, att hon i alla fall försökt och att hon trots 

att hon vet att det är kontroversiellt att tycka det är ok att ge ersättning tycker det. 

 

Betydelsefullt att ha en bra kontakt med BVC-sköterska 

Alla mammor utom en har upplevt att BVC-sköterskan varit trevlig och glad. 

Mammorna har upplevt trygghet, lugn och en mamma har beskrivit att det känts som att 

de vetat vad de pratat om. Det mammorna upplevt som positivt och tryggt har varit när 
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BVC-sköterskan haft koll på även hur de som mammor mått, att de fått komma på täta 

kontroller, tagit sig tid, inte tjatat om att de måste amma och stöttat de beslut som 

mammorna tagit. 

 

”Jag upplever att jag har fått stöd av min BVC-sköterska. Hon har alltid stöttat mitt 

beslut 

att helamma. Om jag velat ha mer information har hon stöttat mig i det //...// Hon har 

också uppmuntrat mig i att följa råd som jag fått från amningshjälpen och neonatal.” 

(Intervju 7) 

 

Mammorna har ansett det som positivt med närhet till BVC och hög tillgänglighet, att 

de kan ring och även om sköterskan inte kan svara alltid ringer upp senare. En mamma 

som bad om hjälp med amningen fick bra hjälp vilket uppskattades då amningen 

fungerade bättre efter det och mamman kunde förebygga uppkomst av såriga bröstvårtor 

vilket hon var orolig för att få. Det har ansetts som positivt att sköterskan inte har packat 

på mamman färdiga lösningar och att de fått hjälp vid problem. Mammorna har upplevt 

att det första hembesöket varit bra och att det var skönt med just ett hembesök. 

 

”BVC kom på hembesök första gången och det tyckte jag var väldigt skönt. 

Blev sånt sjå att ta sig iväg så där i början innan man vande sig.” 

(Intervju 8) 

 

Frustrerande att inte få rätt eller tillräckligt med stöd 

Ett bristande bemötande och kontakt med BVC-sköterskan har bland mammorna 

beskrivits som en känsla av otur, en obehags känsla, att känna sig dum och bli ledsen. 

En mamma som upplever stor brist på bra bemötande och stöd från sin BVC-sköterska 

pratade om att hon upplevde att sköterskan alltid klagade på barnet, att trots att barnet 

gjort framsteg var det aldrig tillräckligt, att sköterskan aldrig sagt att någonting var bra 

och att sköterskan vid flera besök tycktes ointresserad och satt och gäspade. Detta ledde 

till att mamman kände sig ledsen, nedstämd, orolig och att hon kände sig misslyckad 

som mamma. Senare övergick känslorna till att känna irritation och ilska. 

 

” ...i början var jag nedstämd, ledsen och orolig framför allt, mer av att gå där istället 

för att känna mig lugnad blev jag orolig. Och sen har det gått över  

i frustration och irritation.” 

(intervju 3) 
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Mammorna talade även om att BVC-sköterskan blivit för personlig, att sköterskan 

pratat om sig själv och sin vardag, att det är svårt att skapa bra kontakt när det är olika 

sköterskor man träffar vid varje besök och att det då blir jobbigt med motstridiga råd. 

 

Mammorna har upplevt brist på amningsstöd. Mammorna har fått stöd av något slag 

men inte det som de velat ha eller som de ansett tillräckligt. Även bristande 

kommunikation från BVC sköterskan framkom i flera av intervjuerna som ett stort 

problem som lett till oro. Sju av mammorna fick ingen hjälp alls med amningen. Den 

åttonde fick det efter att ha efterfrågat hjälpen. Flera mammor önskade att de fått mer 

uppmuntran när de uttryckte sin önskan om att amma. BVC-sköterskan har enligt flera 

mammor bara hållit med i det mamman sagt och svarat med ”vad tycker du?”. Detta har 

mammorna upplevt jobbigt och alla har önskat att de fått mer information och hjälp med 

amningen i stället för att BVC-sköterskan bollat tillbaka till mamman. Mammorna har 

gett uttryck för att de inte känt att BVC-sköterskan har haft tillräckligt med kunskap om 

vare sig amning eller barn födda SGA och att det varit jobbigt och svårt då de själva 

varit tvungna att söka efter informationen på annat håll. Kunskapsbristen eller 

åtminstone bristen på att dela med sig av den har varit återkommande. Mammorna har 

menat att de går till BVC för att få information och kunskap men istället delar BVC-

sköterskan ut broschyrer och uppmanar mamman att läsa dem. Det har saknats personlig 

rådgivning där BVC-sköterskan sett till individen och inte bara gett generella råd. 

 

”...känns det ju som att jag kan lika gärna gå och köpa en bok och läsa om 

det och inte gå hit. Varför ska jag gå till BVC om jag bara får en 

massa broschyrer? Jag kan ju gå till biblioteket och låna böcker också.” 
 (Intervju 5) 

 

En mamma beskriver att hon på neonatal fick mer konkret hjälp med amning och hur de 

skulle tänka runt kombinationen av amning och ersättning vilket de saknade från BVC-

sköterskan. Mammorna önskade mer diskussion och konkreta råd om hur de skulle 

tänka gällande ersättning och amning samt hur de skulle kunna komma i från att behöva 

ge ersättning då de upplevde denna balans som väldigt svår. Flera av mammorna ger 

uttryck till att BVC-sköterskan varit väldigt positivt inställd till ersättning och att det 

rekommenderas väldigt fort vilket mammorna upplevt som konstigt och stundtals lett 

till att de tappat motivationen för att fortsätta försöka amma. Då barnen varit små har 

alla mammor känt en stress över vikten på ett eller annat sätt. Denna stress har i flera 



 

21 

 

fall spätts på av BVC-sköterskans fokus på att barnet måste gå upp i vikt och inte på att 

hjälpa till att uppnå en fungerande amning och inte heller se till mammans önskan och 

barnets förmåga och möjlighet att amma. En mamma säger att hon hade trott att BVC-

sköterskan skulle varit mer stöttande gällande amning och inte bara se till vikten. 

 

”Till slut tyckte även dom att vi skulle fortsätta med mera ersättning och så amma som 

bonus 

liksom då. Men det tyckte ju inte vi så vi fortsatte att försöka men det tyckte dom ju 

inte var så jätte bra. //...// Dels sa dom att det liksom var onödigt att jag försökte. 

Det var en känsla jag fick.”(Intervju 5) 

 

En annan mamma tyckte inte det kändes ok att ge mer ersättning på grund av vikten för 

hon ansåg att amningen fungerade och upplevde det svårt när hon inte fick hjälp med 

amningen från BVC-sköterskan och började tvivla på sig själv. 

”...det var nog där, när dom började säga att ge mer ersättning som jag började 

tvivla på mig själv. I den vevan, för fram till dess hade jag upplevt att jag hade 

 mycket mjölk och att det gick bra att amma å... men just att vi tycker inte att han går 

 upp tillräckligt, kanske du skulle prova lite ersättning då du ammar ju så mycket.” 
(Intervju 7) 

 

 

Två av mammorna där amningen inte fungerade mådde i olika grad psykiskt dåligt 

vilket bägge mammor uttryckt att det troligen påverkade deras beslut att sluta amma. 

Den ena mamman fick stöd i sitt mående och den andra inte. En önskan om att BVC-

sköterskan frågat mer om hur amningen fungerade och även hur mamman mådde och 

hur det var att vara nybliven förälder var något som efterfrågades. 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur mammor till barn som är födda SGA 

upplever den första tidens amning efter hemkomst från sjukhus samt kontakt, stöd och 

önskat stöd från BVC-sköterskan när det gäller amning. 

 

Amning väcker känslor, både positiva och negativa. Amning i denna studie har 

beskrivits som känslosam, svår och stressande samtidigt som det varit en tid av närhet 

och anknytning. De mammor som har behövt ge ersättning har upplevt en känsla av 

otillräcklighet men samtidigt varit glada att de kunnat ge barnet i alla fall lite och varit 



 

22 

 

glada att de försökt. De mammor som av olika anledningar slutat att amma har känt sorg 

och skuld över att inte amma sitt barn. Mjölkproduktionen och oron runt den har varit 

återkommande. Både de som haft lite och de som haft mycket mjölk har upplevt 

svårigheter. Pumpning har mammorna upplevt varit svårt och jobbigt på grund av att det 

är svårt att hinna med en sak till. Stress angående barnets vikt har framför allt i början 

varit genomgående. De mammor som har gett ersättning har valt att göra det med flaska 

vilket alla upplevt som positivt då det varit bökigt och ohållbart att mata med kopp. 

Övergång till att endast mata med flaska har beskrivits som en frihet då barnets pappa 

och andra anhöriga kunde mata barnet. Kombinationen ersättning och amning har alla 

tyckt varit svår. Det har varit svårt att veta hur mycket eller lita de skulle ge för att inte 

hindra amningen men samtidigt tillräckligt för att barnet ska bli mätt och gå upp i vikt. 

 

Kontakten med BVC-sköterskan har i de flesta fall varit god. Mammorna har tyckt att 

BVC-sköterskan varit glad och trevlig men de har saknat uppmuntran, stöd och hjälp 

gällande amning, kombination och balans med ersättning-amning samt upplevt 

kunskapsbrist både vad gäller amning och barn födda SGA. Att BVC-sköterskan varit 

väldigt positivt inställda till ersättning har mammorna upplevt som märkligt. De 

mammor som valt att övergå till att bara ge ersättning har upplevt stöd i det även om 

några av dem hade önskat mer stöd för att ha kunnat fortsätta med amningen. Flera 

mammor har beskrivit hur BVC-sköterskan lämnat broschyrer istället för konkret 

information. Många av mammorna hade önskat mer konkret rådgivning och att den 

hjälpen skulle ha erbjudits från start. Endast en mamma har fått hjälp med amningen 

och det var efter att hon efterfrågat det. 

 

Resultatdiskussion 

När det gäller mammors upplevelse av den första tidens amning stämmer denna studies 

resultat med studier med mammor till fullgångna barn och deras upplevelse av den 

första tidens amning (Butler et al. 2013, Ong et al. 2013). I likhet med resultatet i denna 

studie menade Mauri et al. (2011) att mammor trots problem varit positiva till amning. 

Dessutom visar resultatet i denna studie i likhet med Sheehan et al. (2009) att 

mammorna såg det som positivt med hög tillgänglighet, uppmuntran och att sköterskan 

tar sig tid att visa vid amningsrådgivning. 
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Alla mammor hade innan förlossning en önskan och plan på att amma och hade en bild 

av hur det var och skulle fungera. Däremot tog flera mammor upp att de önskade mer 

amningskunskap både innan och efter förlossning. Detta är något andra som tar upp i 

sina studier (Hinsliff-Smith  et al. 2013,  Mauri et al. 2011, Ong et al. 2013, Strong 

2013). 

 

Mammorna verkar i föreliggande studie ha fått visst stöd men inte alltid som de önskar 

och när det kommer till amningen så tycks det vara så att BVC-sköterskorna saknar 

kunskap om hur de ska hjälpa och hur amningen fungerar. Besitter de någon kunskap 

har de varit dåliga på att dela med sig av den. Ingen mamma har blivit erbjuden en 

amningsobservation där sköterskan hade kunnat se hur amningen fungerade och utifrån 

det gett hjälp och stöd. Tre av fyra av de mammor som gått på neonatalmottagningen 

eller legat på neonatalavdelningen hade fått hjälp med amningen där men väl hos BVC-

sköterskan fanns inget ytterligare stöd. I en studie av Strong (2013) studerades barriärer 

och utmaningar för att uppnå exklusiv amning. Resultatet visade att utbildning om 

amning för sjukvårdspersonal var viktig för att de i sin tur ska kunna lära ut amning till 

nyblivna mammorna. Många gånger var det brist på tid som hindrade personalen att 

hjälpa mammorna. Vidare menade de att det är viktigt att utveckla strategier för att 

hjälpa mammorna då det är sjukvårdspersonalens uppgift att informera om fördelar och 

nackdelar med amning och ersättning. Slutligen togs ”Baby-friendly hospital” upp som 

ett bra sätt att jobba med att stärka mammor och deras amning. Baby-friendly hospital 

är något som finns i det landsting där denna studie genomfördes och det borde därför 

finns en handlingsplan men huruvida det är så eller inte är inget författaren till 

föreliggande studie har kunskap om och då mammorna i studien har hört till olika BVC 

kan det även skilja sig åt mellan de olika centralerna. Gällande tidsbrist hos BVC-

sköterskorna kan det vara så att de känner att de inte har tid men det borde ändå vara 

lönt att ge mammorna tid i början för att det i längden ska underlätta för både BVC-

sköterska och mamma. 

 

Mammorna har upplevt det som en stor svårighet att kombinera både amning och 

tillmatning och ingen har upplevt att de har fått tillräckligt med stöd och hjälp med hur 

de ska göra. BVC-sköterskorna har i många fall bollat över till mammorna och frågat 

dem om vad de har tyckt och önskat. Detta säkert i all välmening men flera av 

mammorna i föreliggande studie har önskat mer i form av information om fördelar och 
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nackdelar med både amning och ersättning. De har inte känt att de har haft tillräckligt 

med information om hur amningen fungerar och då heller inte känt att de haft kunskap 

nog att ta beslut. Däremot har mammorna som hållit på med både amningen och 

ersättning uttryckt att BVC-sköterskan varit väldigt välvilligt inställd till ersättning på 

ett sätt som några av mammorna känt som om sköterskorna föredrar ersättning och lett 

till att mammorna blivit tveksamma till om de ska fortsätta amma eller inte. Det är 

sköterskan uppgift att informera om amningens fördelar vilket finns beskrivet i 

Rikshandboken för Barnhälsovård (2014) och styrs av WHO. 

 

Under utbildning till distriktssköterska på den högskola författaren till föreliggande 

studie studerar på och även på det universitet där föreliggande studie är genomförd 

ingår ytterst liten del om amning och hur mjölkproduktion fungerar vilket kan vara en 

anledning till att det saknas ordentlig kunskap om detta hos BVC-sköterskan. BVC-

sköterskan ska verka för att stödja alla mammor i deras val och främja amningen. För att 

kunna göra detta krävs goda kunskaper inom ämnet och att sköterskan tar sig tid att ta 

reda på vad mamman vill och därefter jobbar utifrån det. För att ta reda på vad mamman 

vill krävs en god kommunikation vilket saknats enligt mammorna i denna studie. Elliot-

Rudder et al. (2014) visade i sin studie från Australien att utbildning av vårdpersonal 

inom motiverande samtal signifikant ökar mammornas chans att uppnå full amning och 

detta skulle kunna vara en metod för BVC-sköterskorna att arbeta efter för att förbättra 

kommunikationen och mammornas upplevelse av stöd. Sjuksköterskor har ett stort 

inflytande när det gäller vårdanadet av mammorna, amning och huruvida mammorna 

fortsätter att amma även efter den första tiden. Därför är det viktigt att ge hjälp och stöd 

under hela amningsperioden vilket även Strong (2013) menar. Även utifrån Orems 

egenvårdsteori (Kristoffersen 2007) ska BVC-sköterskan hjälpa mamman att lära sig om 

hur amning fungerar med allt från hur mjölken produceras till hur barnet ligger vid 

bröstet och sedan stötta mammans val och hjälpa henne att öka sin tillit till sin egen 

förmåga. 

Mammorna har även efterfrågat mer positiv uppmuntran vilket Bonuck och Memmott 

(2006) menade att om det sker, ökar mammans självkänsla och att det även har en 

positiv inverkan på amningen. Något mammorna i denna studie saknat och efterfrågat är 

ett mer individanpassat stöd och det är även något som Hoddinott och Pill visade i sin 

studie redan år 2000. 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Bonuck%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16881913
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Metoddiskussion 

Denna studie var av deskriptiv design med en kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012) 

vilket anses vara en lämpligt vald design och ansats utifrån studiens syfte. Den 

urvalsmetod som användes var ändamålsurval då deltagarna valts ut efter vissa särskilda 

inklusionskriterier (Polit & Beck 2012). Studiens pålitlighet har stärkts genom att 

intervjuerna och arbete med analys skett under en kort begränsad tid. 

 

Förfrågning om deltagande skickades ut till 36 mammor, av dessa var det endast åtta 

som valde att delta. En nionde mamma valde av okänd anledning att avbryta deltagandet 

redan efter att hon själv tagit kontakt och författaren besvarat mejl. Alla åtta som valde 

att delta hade i olika grad en bristande eller negativ upplevelse om BVC-sköterskan att 

lyfta fram. Studiens resultat hade eventuellt blivit annorlunda om mammor med en 

positiv upplevelse hittats och inkluderats men det var ett problem att finna mammor 

med en totalt positiv upplevelse av kontakten med BVC-sköterskan. Målet med 

urvalsgruppen har, utifrån studiens syfte, varit att hitta personer med bredd inom ramen 

för ålder, grupp, kulturell bakgrund och social klass. När det gäller barnen till 

mammorna har målet även där varit att nå en bredd gällande födelsevikt, 

gestrationsålder och längd de spenderat på BB och eller neonatalavdelning. För att ta 

reda på ålder på mammor och barn, hur länge de varit inlagda på BB eller 

neonatalavdelning, födelsevikt och gestrationsålder på barnen ställdes ett antal 

demografiska frågor, vilket även gjordes i syfte att få ett bättre sammanhang och en 

ökad förståelse för helheten på intervjun. 

 

För att öka studiens tillförlitlighet användes en och samma intervjuguide med 

frågeområden till samtliga mammor. Alla mammor fick möjlighet att själva välja var 

intervjun skulle hållas och alla valde att den skulle ske i deras egna hem vilket skapade 

trygghet och att resultatet blev mer innehållsrikt. Dessutom fick samtliga mammor 

möjlighet att ställa frågor innan intervjun via mejlkorrespondens eller telefon och vid 

intervjutillfället då även ytterligare information gavs om studiens syfte. En provintervju 

genomfördes för att stämma av att intervjuguiden fungerade och svarade på studiens 

syfte. Denna intervju inkluderades i studien och inga justeringar i intervjuguiden 

gjordes. Däremot diskuterades intervjutekniken med handledaren till författaren till 

föreliggande studie för att kommande intervjuer skulle förbättras då författaren inte 

hade någon tidigare intervjuvana. Den bristande intervjuvanan kan ha varit ett hinder för 
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att ha uppnått mer uttömmande intervjuer men alla intervjuer som genomfördes 

transkriberades innan nästa intervju genomfördes vilket ledde till att intervjutekniken 

förbättrades från den ena intervjun till den andra och intervjuerna har ändå blivit 

innehållsrika och kan anses som tillförlitliga. En brist gällande intervjuguiden 

uppmärksammades vid en intervju där mamman tidigt valt att sluta amma. Bristen 

bestod av att inga frågor fanns gällande hur ett eventuellt beslut om att sluta amma 

upplevdes men detta framkom ändå i intervjun, dock utan stöd från intervjuguide. 

Godkännanden för genomförande av studien hos verksamhetschef söktes och erhölls. 

Dessutom söktes och erhölls ett rådgivande yttrande från högskolans forskningsetiska 

råd. 

 

Kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) valdes som 

analysmetod. Denna metod anses vara lämplig för studier vars syfte är att beskriva 

människors upplevelser och är en erkänd analysmetod inom forskningen. Författaren till 

föreliggande studie har haft en förförståelse för ämnet amning och små barn genom 

arbete som sjuksköterska på neonatalavdelning under flera år och därigenom 

uppmärksammat att det finns vissa svårigheter med barn födda SGA och amning. 

Tillförlitligheten har ökats genom att intervjuerna spelats in och transkriberats ordagrant 

och därefter bearbetats systematiskt. Inga koder har uteslutits på grund av utebliven 

kategori eller hamnat mellan två kategorier och all den transkriberade texten har efter 

uttagning av meningsbärande enheter, kondensering, kodning samt indelning i 

subkategorier och kategorier lästs igenom för att kontrollera att inget material som 

stämmer överens med studiens syfte uteslutits.  Tillförlitligheten har dessutom stärkts 

genom att den transkriberade utskriften och hela analysprocessen av meningsbärande 

enheter, kondensering, koder, subkategorier, kategorier samt tema vid flera tillfällen och 

efter diverse genombearbetningar har diskuterats och granskats av handledningsgrupp 

och av handledare för att säkerställa att tillförlitligheten i resultatet utifrån de olika 

intervjuerna och studiens syfte. 

 

Tillförlitligheten har ökats genom att resultatet redovisats och stärkts genom citat samt 

svarat mot studiens syfte. Alla intervjuer har representerats med minst ett citat. När det 

gäller mammors upplevelse av den första tidens amning stämmer denna studies resultat 

med studier med mammor till fullgångna barn och deras upplevelse av den första tidens 

amning vilket ökar tillförlitligheten i denna studie. Även vad det gäller mammornas 
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upplevelse av hjälp, stöd och önskat stöd från BVC-sköterskan stämmer föreliggande 

studies resultat relativt väl med andra studiers resultat. 

 

Överförbarheten i denna studie anses av författaren till föreliggande studie som god 

utifrån studiens syfte då det finns en noggrann beskrivning av deltagarna och deras barn 

samt en noggrann beskrivning av urval, datainsamling och dataanalys. Dessutom har 

resultatet redovisats med citat och ett kraftfullt innehåll vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) även det kan stärka överförbarheten. Det är upp till läsaren att göra 

den slutliga bedömningen på överförbarhet även om författaren kan lämna förslag. 

 

Kliniska implikationer 

Denna studie kan vara av vikt för att förbättra vårdandet av denna grupp mammor och 

barn då ingen tidigare forskning inom detta ämne hittats. Studien kan användas för 

förbättringsarbete både för den enskilda BVC-sköterskan, för 

vårdcentralen/hälsocentralen samt för organisationen i stort. Resultatet i denna studie 

kan även ligga till grund för förbättringsarbete mellan BB eller neonatalavdelningen och 

BVC-sköterskan då resultatet visar på att ett glapp finns. Ett behov av ökade 

amningskunskaper hos BVC-sköterskan och hur hon ska kunna hjälpa och stödja den 

enskilda mamman finns enligt resultatet i denna studie. Med anledning av detta vore 

utökad undervisning inom amning, bröstmjölk, kommunikation och rådgivning redan 

under utbildning till Distriktssköterska fördelaktigt och vidare via den BVC där 

sköterskan arbetar. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då inga tidigare studier hittats om mammors upplevelse av den första tidens amning 

samt hjälp, stöd och önskat stöd från BVC sköterskan vore det av vikt om vidare studier 

av beskrivande karaktär görs inom ämnet antingen med fler studier och/eller med en 

större undersökningsgrupp. Vidare studier skulle behövas göras både inom samma 

landsting som föreliggande studie och andra landsting för att studera om det finns 

likheter och olikheter och vad dessa i så fall består av. Det kan dessutom vara av vikt att 

undersöka hur BVC-sköterskorna upplever vården av denna grupp mammor och barn 

för att fortsätta förbättra vårdandet. Vidare forskning som skulle kunna vara aktuell är 

hur sköterskorna på BVC upplever stödet från kollegor, läkare, chefer och organisation 

när det gäller denna grupp barn och eventuellt andra subgrupper samt stöd från 
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specialister inom barnhälsovård och -sjukvård. 

 

Studier om hur denna grupp mammor upplever stöd från anhöriga kan även det vara av 

vikt då det tycks finnas en brist på stöd från BVC-sköterskan för att undersöka om och 

var de hittar stöd. 

Tre av mammorna som intervjuats och hört till neonatalavdelningen på ett eller annat 

sätt, har uttryckt en skillnad mellan vården och två uttryckte önskan om bättre 

överrapportering från neonatal till BVC. Med anledning av detta skulle det vara 

intressant att studera även flera mammors upplevelse av att gå från neonatal till BVC 

samt BVC-sköterskans upplevelse om det samma. 

 

Slutsats 

Den första tidens amning är känslosam, svår och det finns mycket oro och stress över 

både amning och barnet oavsett om barnet är född SGA eller inte. Mammorna har 

uppskattat att de kunnat ge barnet bröstmjölk men de har upplevt balansen mellan att ge 

ersättning och samtidigt försöka uppnå en fungerande amning svår. Mammorna i 

föreliggande studie har inte upplevt att BVC-sköterskan gett det stöd och uppmuntran 

gällande amning och kombinationen amning och ersättning i den grad de önskat eller 

upplevt behövt. Mammorna har tvärtom upplevt en positiv inställning hos BVC-

sköterskan till ersättning på ett sätt som hämmat amningen. Därför är det viktigt att det 

blir mer fokus på att hjälpa och stödja mammorna i deras önskan och beslut om att 

amma genom mer utbildning för BVC-sköterskorna för att de i sin tur ska kunna hjälpa 

och utbilda mammor. De mammor där amningen inte fungerat och de valt att övergå till 

enbart ersättning har stöd funnits. 
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