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Sammanfattning: 
Bakgrund: Fördelarna med amning är välkända men trots det avbryter många svenska 
mödrar sin amning tidigare. Att avbryta amningen kan för en del mödrar vara 
problematisk och leda till skuldkänslor. Tidigare studier visar att brister i stödet ökar 
känslor av frustration, förvirring och tvivel hos mödrarna. Syfte: Att beskriva vilken 
erfarenhet distriktssköterskan inom barnhälsovården har av att stödja mödrar som valt 
att avbryta amningen. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med tio distriktssköterskor. Intervjumaterialet analyserades med 
hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Vid analysen av 
intervjumaterialet framkom tre kategorier: Komplex arbetsuppgift, Kunskapsförmedling 
och Stödjande förhållningssätt. För att kunna ge stöd till mödrar som avbryter amningen 
skapade distriktssköterskorna förutsättningar till att samtala med mödrarna om deras 
funderingar och behov. Det var även viktigt att ge praktiska råd och information som 
underlättar mödrarnas beslut. Distriktssköterskorna framförde att de upplevde en 
svårighet med att stödja mödrarna i deras beslut att avbryta amningen. Slutsats: 
Distriktssköterskan inom barnhälsovården har det övergripande ansvaret för att främja 
amningen vilket gör att distriktssköterskorna ställs inför en komplex arbetsuppgift med 
att stödja mödrar som avbryter sin amning. Detta ställer krav på distriktssköterskan att 
vara följsam i sin profession och möta varje enskild mamma där hon befinner sig och ge 
individuellt anpassat stöd. 
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barnhälsovården, omvårdnad.  
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Abstract: 
Background: The benefits of breastfeeding are well known but despite this many Swedish 
mothers interrupt their breastfeeding. This can be problematic and lead to feeling of guilt for 
some mothers. Previous studies show that lack of support can increase feelings of frustration, 
confusion and doubt in the mothers. Aim: To describe the district nurses in child health care’s 
experiences in supporting mothers who have chosen to discontinue breastfeeding. Method: 
The study has a qualitative approach in which semi-structured interviews were conducted 
with ten district nurses. The interviews were analysed using qualitative manifest content 
analysis. Findings: The analysis of the interviews revealed three categories: Supportive 
attitudes, knowledge transfer and Complex task. In order to provide support for mothers who 
discontinue breastfeeding, district nurses have created opportunities to talk to the mothers 
about their concerns and needs. The study shows the importance in providing practical 
advices and information to help the mothers in their decisions. The district nurses told that 
they have experienced difficulties in supporting mothers and their decision to stop 
breastfeeding. Conclusion: The district nurses in the child health care have the overall 
responsibility to promote breastfeeding and therefore they are facing a complex task in 
supporting mothers who interrupt their breastfeeding. This requires the district nurse to be 
flexible in her or his profession in order to meet every single mother where she is located to 
provide individually tailored support. 
 
 
 
Keywords: District nurse, experience, support, discontinuation of breastfeeding, 
child health care, nursing. 
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INLEDNING 
 
Initiering och fortsättning av amning är komplex. För upp till två procent av all alla 

nyblivna mödrar är det fysiskt omöjligt att amma och det kan uppstå medicinska 

kontraindikationer för amning. Mödrar kan uppleva svårigheter med amning vilket kan 

medföra en psykisk påfrestning. Amning har många fördelar för både spädbarn och 

mödrar. Spädbarn som ammas har lägre incidens av gastointestinala infektioner, 

andningsproblem, öroninflammation och allergier medan mödrar som ammar har en 

lägre risk för osteoporos och reproduktiv cancer (Brown et al. 2011). Trots dessa 

fördelar så avbryter många svenska mödrar sin amning tidigare än rekommenderat 

(Socialstyrelsen, 2013). Om mamman väljer att avbryta sin amning tidigare än 

rekommendationerna kan det leda till att hon skuldbelägger sig själv (Lewallen et al. 

2006). Motsägelsefull information från vården och brist på kvalificerat professionellt 

stöd kan leda till att mödrar känner frustration, förvirring och tvivel (Brown et al. 2011). 

Vid amningsproblem vänder sig de flesta mödrar till barnhälsovården. Det är därför 

viktigt att distriktssköterskan inom barnhälsovården har aktuell och vedertagen kunskap 

kring avbrytande av amning för att kunna ge mödrarna professionellt stöd (Arborelius et 

al. 1997).  

 

BAKGRUND 
 

Enligt Världshälsoorganisationen – WHO (2013) är amning det naturliga sättet att ge 

barn den näring de behöver för en sund tillväxt och utveckling. Så gott som alla 

mammor kan amma, förutsatt att de får korrekt information och stöd av sin familj, 

sjukvården och samhället. WHO rekommenderar enbart amning till barnet har uppnått 

sex månaders ålder, med fortsatt amning i kombination med kompletterande livsmedel 

upp till två års ålder eller längre (a.a.).  

 

Trots rekommendationerna visar amningsstatistik från Socialstyrelsen (2013) att 

amningsfrekvensen minskat rejält under det senaste decenniet. Den senaste statistiken 

visar dock att den minskade amningsfrekvensen som setts under de senaste åren har 

planat ut under år 2011. Amningsfrekvensen i Sverige är hög jämfört med andra länder i 
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världen. I Sverige ammades 96 procent av barnen vid en veckas ålder som föddes år 

2011. Amningsfrekvensen minskar efterhand och vid sex månaders ålder ammades 

enbart 63 procent helt eller delvis. Att amma delvis definierar Socialstyrelsen som att 

både amma och ge modersmjölksersättning. Fortsättningsvis ammades 35 procent vid 

nio månaders ålder och 17 procent vid tolv månaders ålder. Socialstyrelsens statistik 

visar att enbart amning av barnen minskar och delamning ökar med barnets ålder. 

Majoriteten av barnen introduceras med annan föda innan sex månaders ålder trots att 

det finns rekommendationer om att enbart amning ger barnet tillräckligt med näring vid 

den åldern. Antalet mammor som ammar minskade drastiskt mellan år 2004 och 2008 

vilket kan förklaras med en definitionsändring som gjordes år 2004. 

Definitionsändringen var en anpassning till WHO:s amningsdefinition och innebar att 

barn som fick smakportioner inte längre definierades som enbart ammade. Detta bidrog 

till att andelen enbart ammade barn minskade och andelen delvis ammade barn ökade. 

Den minskade trenden i amningsfrekvensen i Sverige kan dock inte förklaras av 

definitionsändringen (Socialstyrelsen, 2013).  

 
Lewallen et al. (2006) har konstaterat att bristande tillgång till bröstmjölk, svårigheter 

med amningsteknik, behov av att återgå till arbetet och brist på stöd från vårdpersonalen 

är orsaker till upphörande av amning. I en studie av Thulier och Mercer (2009) 

framkom att den vanligaste orsaken till att mödrar slutar amma är att modern upplever 

att hon har för lite bröstmjölk (a.a.). De flesta kvinnor kan producera bröstmjölk men 

endast ett fåtal kvinnor kan inte bilda tillräckligt (Folkhälsoinstitutet, 2001). Enligt 

Stockholms läns landsting (2008) drabbas var tredje kvinna av någon form av 

bröstkomplikation (a.a.). Den vanligaste bröstkomplikationen är felaktig amningsteknik 

som kan leda till amningskomplikation i form av för lite bröstmjölk (Folkhälsoinstitutet, 

2001). Enligt Världshälsoorganisationen - WHO (2012) är amning något som måste 

läras och många kvinnor möter svårigheter i början (a.a.). Problem som smärta i 

brösten, rädsla för att inte ha tillräckligt med bröstmjölk, sinande bröstmjölk och dålig 

sugteknik hos barnet är vanligt förekommande (Lewallen et al. 2006). Enligt Brown et 

al. (2011) känner sig många ammande mödrar otillräckliga, att det inte har tillräckligt 

med bröstmjölk vilket leder till förvirring, brist på självförtroende och nedsatt tilltro till 

sin förmåga att amma. Negativa attityder till amning eller dåliga erfarenheter leder till 



 

   8 

att mödrar väljer modersmjölksersättning. Dessa attityder orsakas av bristande kunskap 

eller förståelse för amningens fördelar samt låg tilltro till förmågan att amma (a.a.). 

Kvinnornas roll har även förändrats i samhället och den höga andelen kvinnor i 

arbetslivet har inneburit att kvinnor värderar sin frihet mer. Mödrar upplever amningen 

som brist på frihet och en begränsning i vardagen, mödrarna binds till att vara hemma 

och flaskmatning blir mer praktiskt. Ett ammande barn uppfattas som mer beroende av 

modern än ett barn som matas med nappflaska (Stewart-Knox et al. 2003). Enligt 

Brown et al. (2011) betraktas modersmjölksersättning som mindre tidskrävande och 

underlättar vardagen (a.a.). Vidare beskrivs att amning kan upplevas som ett hinder för 

att återgå till arbetet. Behov av frihet och självständighet är faktorer som påverkar 

mödrars beslut att avbryta amningen (Stewart-Knox et al. 2003). 

 

Brist på stöd och tillgänglighet är också förknippade med kort varaktighet av amning. 

Bristerna i stödet ökar känslor av frustration, förvirring och tvivel hos mödrarna (Brown 

et al. 2011). Brist på kvalificerat professionellt stöd från sjukvårdspersonal och 

motsägelsefulla amningsråd från distriktssköterskan inom barnhälsovården kan bidra till 

en problematisk amning och medföra att mödrar avbryter sin amning tidigare (McInnes 

& Chambers, 2008; Thulier & Mercer 2009). Distriktssköterskan inom barnhälsovården 

har en viktig arbetsuppgift i att förmedla information, ge individuell rådgivning och stöd 

för att minska eventuell stress hos mamman (Baggens, 2001).  

 
Barnhälsovåren är en organisation som tillhör primärvården och leds av landstinget eller 

privat vårdgivare (Nationella nätverket för vårdutvecklare/barnhälsosamordnare, 2007). 

Barnhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och utveckling hos alla barn, tidigt 

identifiera problem som rör barns tillväxt och utveckling samt att förebygga ohälsa 

(Magnusson et al. 2009). Enligt Socialstyrelsen (2013) riktar sig barnhälsovården till 

alla barn mellan noll och sex år (a.a.). I Sverige är barnhälsovården kostnadsfri och 

frivillig att besöka men trots det så når man ut till cirka 99 procent av alla barn och 

deras föräldrar (Magnusson et al. 2009). Familjen besöker barnavårdscentralen ofta, 

särskilt under det första året av barnets liv. Barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete ska 

leda till att barn och föräldrar får ökad kunskap om positiva och negativa hälsofaktorer. 

Huvudmålen är att minska dödlighet, sjuklighet och funktionsnedsättningar bland barn, 
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minska skadliga påfrestningar för föräldrar och barn samt att stödja och aktivera 

föräldrar i deras föräldraskap och bidra till gynnsamma förutsättningar för en allsidig 

utveckling för barnet. Det praktiska ansvaret för arbetsuppgifterna inom 

barnhälsovården ligger främst på distriktssköterskan (Baggens, 2001). 

 

Nationella nätverket för vårdutvecklare/barnhälsovårdssamordnare (2007) har arbetat 

fram riktlinjer för vårdpersonal inom barnhälsovården. Riktlinjerna innebär att 

sjuksköterskan inom barnhälsovården ska vara specialistutbildad till distriktssköterska 

eller barnsjuksköterska. Arbetsuppgifterna inom barnhälsovården innebär att 

distriktssköterskan behöver ha både barnkompetens och socialmedicinsk kunskap. För 

att kompetensen med barn ska bibehållas bör tjänstgöringsgraden vara minst 50 procent 

av heltid. Vidare beskrivs att distriktssköterskan är nyckelpersonen inom 

barnhälsovården och att arbetet utgår från ett folkhälsoperspektiv (a.a.). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor framgår det att sjuksköterskan 

har ett omvårdnadsansvar för barnet och dess familj (Socialstyrelsen, 2005).  

Distriktssköterskan inom barnhälsovården ska arbeta för är att främja barnets hälsa, 

trygghet och utveckling (Baggens, 2001). Distriktssköterskan ska göra en individuell 

bedömning av varje barns och familjs behov av hälsovård och omvårdnad (Magnusson 

et al. 2009).  

 

Tidigare forskning visar att vårdpersonalens personliga erfarenhet av amning, positiv 

eller negativ, påverkar deras förhållningssätt till amning samt det stöd som ges till 

mödrar. Vårdpersonalens uppfattning grundas på känslor och kunskap om fenomenet 

vilket påverkar omvårdnaden till mödarna (Ekström et al. 2005). I en studie av Brown et 

al. (2011) beskrivs att vårdpersonalen förstår de faktorer som påverkar mödrars beslut 

att avbryta sin amning såsom brist på stöd och lågt självförtroende. Samtidigt känner de 

sig frustrerade över att inte kunna stödja mödrarna på grund av tids- och 

resursbegränsningar (a.a.). Vidare visade det sig att vårdpersonal med egen erfarenhet 

av flaskmatning har lättare att stötta mödrar som beslutat att avbryta sin amning. 

Vårdpersonal som saknar egen erfarenhet av amning grundar sitt stöd på faktakunskap. 

Distriktssköterskorna arbetar med ett öppet förhållningssätt då modern själv får ta 

beslutet om hon ska amma eller inte (Nelson, 2007). Laanterä et al. (2010) har kommit 
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fram till att distriktssköterskor upplever det svårt att inte övertala mödrar till att amma. 

McInnes och Chambers (2008) beskriver att en god relation mellan mödrar och 

vårdgivare lägger grunden för stöd. Brister i relationen kan leda till motstridiga råd och 

en vård utan stöd (a.a.). Professionellt stöd bör kunna ges till alla mödrar (Kervin et al. 

2010). Ekström (2005) beskriver i sin avhandling att vårdpersonal inom bland annat 

barnhälsovården bör skaffa sig kunskap om mödrars sociala nätverk och 

bakgrundshistoria för att kunna ge råd och stöd på individnivå samt fokusera på mödrar 

som avslutar sin amning tidigt (a.a.).  

PROBLEMFORMULERING 
 
Distriktssköterskan inom barnhälsovården möter i stort sett alla barn under första 

levnadsåret och en viktig arbetsuppgift är att ge mödrarna råd och stöd samt att minska 

eventuell stress. Amning kan för en del mödrar vara problematisk och leda till 

avbrytande av amning. Distriktssköterskan inom barnhälsovården har ett 

omvårdnadsansvar och ska arbeta med att stödja moderns beslut. Det finns begränsad 

kunskap om hur distriktssköterskan inom barnhälsovården kan stödja mödrar som väljer 

att avbryta sin amning. 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva vilken erfarenhet distriktssköterskan inom barnhälsovården har av att 

stödja mödrar som valt att avbryta amningen.  

METOD 

Design 
Eftersom studien hade för avsikt att beskriva vad distriktssköterskan har för erfarenhet valdes 

en kvalitativ studiedesign. Enligt Polit och Beck (2012) syftar kvalitativ studiedesign till att 

beskriva variationer inom ett område och möjlighet ges då till att förstå mänskliga 

erfarenheter (a.a.). Med tanke på syftet framstod kvalitativ metod med intervjuer som ett 

realistiskt val för att få svar på forskningsfrågan.  
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Kontext 
Studien har genomförts på nio olika barnavårdscentraler med upptagningsområde inom både 

tätort och landsbygd i Blekinge, Skåne och Småland. Befolkningsmängden i kommunerna 

varierade mellan cirka 8 000 och 64 000 invånare. Tre barnavårdscentraler drevs i privat regi, 

två vårdcentraler drevs som en del av en familjecentral och resterande med Region Skåne och 

Landstinget Blekinge som huvudmän. Antalet inskrivna barn på respektive barnavårdscentral 

varierade mellan 210 och 1343 barn.   

Tillvägagångssätt 
Författaren genomsökte landstingens hemsidor för att hitta vilka vårdcentraler som fanns att 

tillgå och deras kontaktuppgifter. Därefter kontaktades verksamhetscheferna på respektive 

vårdcentral via brev och e-post och informerades om studien och dess syfte (se bilaga 1). 

Författaren hade för avsikt att intervjua minst tio distriktssköterskor och därför kontaktades 

fjorton stycken verksamhetschefer i Blekinge län med en föraning om att alla inte skulle 

godkänna ett deltagande. Nio av dessa fjorton verksamhetschefer gav sitt skriftliga 

medgivande om att genomföra intervjuerna (se bilaga 2). Verksamhetscheferna ombads även 

att ge förslag på distriktssköterskor som matchade inklusionskriterierna, detta resulterade i tio 

distriktssköterskor som kunde vara aktuella för studien. Distriktssköterskorna kontaktades per 

telefon och e-post och information gavs både skriftligt och muntligt om studien samt 

tillfrågande om medverkan (se bilaga 3). Enligt Polit och Beck (2012) är avsikten med 

informationsbrevet att ge informanten upplysningar om deras rättigheter som deltagare, samt 

syftet med den planerade studien (a.a.). Fyra av de tillfrågade distriktssköterskorna avböjde 

medverkan på grund av tidsbrist. Då avsikten var att intervjua minst tio distriktssköterskor 

togs även kontakt med åtta verksamhetschefer i angränsande kommuner i Skåne och Småland. 

Anledningen till valet geografiskt sett var av bekvämlighetsskäl med hänsyn till avstånd från 

författarens hemort. Fyra av verksamhetscheferna gav sitt skriftliga medgivande att 

genomföra intervjuerna och gav förslag på sex stycken distriktssköterskor. 

Distriktssköterskorna kontaktades via telefon och e-post (bilaga 3) med information om 

studien och tillfrågades om medverkan. Fyra av distriktssköterskorna gav sitt medgivande till 

att medverka i studien. En distriktssköterska avböjde på grund av tidsbrist och en 

distriktssköterska valde att inte medverka med anledning av att intervjun skulle bandinspelas. 

Totalt medverkade således tio distriktssköterskor i studien.  
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Urval  
Då studiens syfte var att beskriva vilken erfarenhet distriktssköterskan har av att stödja 

mödrar som valt att avbryta amningen ansågs distriktssköterskor som arbetar inom 

barnhälsovården som mest lämpliga att delta i studien, urvalet var således ändamålsenligt. 

Enligt Polit och Beck (2012) används ett ändamålsenligt urval när författaren bedömer sig ha 

kunskap om vilka som har erfarenhet av det ämne som studien fokuserar på (a.a.). 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara utbildade distriktssköterskor, ha minst två 

års yrkeserfarenhet av att arbeta som distriktssköterska inom barnhälsovården samt ha 

erfarenhet av mödrar som avbrutit sin amning. Anledningen till att författaren valde dessa 

inklusionskriterier var att distriktssköterskor som arbetar inom barnhälsovården på 

vårdcentraler kan ha annan specialistutbildning än till distriktssköterska. En yrkeserfarenhet 

på minst två år inkluderas för att distriktssköterskan ska ha hunnit skaffa sig erfarenheter av 

att ge stöd till mödrar som avbryter sin amning.   

 

Tio distriktssköterskor inom barnhälsovården har medverkat i studien. Samtliga 

distriktssköterskor var kvinnor i åldrarna 33 till 59 år, med en medelålder på 47 år. 

Erfarenheten av arbete inom barnhälsovården varierade mellan två och tretton år. Sex av 

distriktssköterskorna arbetade enbart med barnhälsovård medan resterande även hade annan 

tjänstgöring, till exempel telefonrådgivning, sedvanlig distriktssköterskemottagning och/eller 

specialistmottagning. Alla deltagare var utbildade distriktssköterskor men en av 

distriktssköteskorna var även utbildad barnsjuksköterska och hade således dubbel 

specialistutbildning.  

 

Datainsamlingsmetod  
Semistrukturerade intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod. Enligt Polit och Beck 

(2012) är det lämpligt att använda semistrukturerade intervjuer när forskaren vet vilket ämne 

som ska behandlas och vilka frågor som forskaren vill ha svar på men inte kan förutsäga 

svaren. Deltagarna fick samma frågor och uppmuntrades till att prata fritt och berätta med 

sina egna ord (a.a.). Frågorna behöver inte komma i samma ordning utan kan anpassas efter 

intervjun (Henricson, 2012). Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide 

(se bilaga 5). En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden. Pilotintervjun 

inkluderades i studien eftersom den bedömdes ha god kvalitet som motsvarade syftet. De 
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resterande nio intervjuerna genomfördes under september till november månad år 2013 och 

totalt ingick tio intervjuer i resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) är det lämpligt att 

intervjuerna genomförs på avskild plats där informanten känner sig bekväm och med så lite 

störande ljud som möjligt. Deltagaren ska kunna tala ostört och tryggt kunna delge sina 

känslor och erfarenheter (a.a.). Distriktssköterskorna fick själva bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Samtliga intervjuer har enligt önskemål från distriktssköterskorna genomförts 

avskilt på respektive distriktssköterskas mottagningsrum. 

 

Intervjuerna inleddes med att distriktssköterskorna delgavs muntlig information om studien 

och dess syfte samt gavs möjlighet att ställa frågor. Intervjuerna fortsatte sedan med frågor 

som rörde distriktssköterskornas bakgrund följt av den inledande frågan ”Kan du så utförligt 

som möjligt beskriva ditt stöd till mödrar som väljer att avbryta sin amning?”. Intervjuaren 

ställde därefter följdfrågor som till exempel ”Har du fler exempel på det?”. Polit och Beck 

(2012) beskriver att uppföljande frågor används för att få deltagarna att utveckla sina svar 

(a.a.).  

 

Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter och spelades in digitalt via ljudinspelning för 

att materialet skulle kunna bearbetas i efterhand. Henricson (2012) beskriver att fördelen med 

bandinspelning är att intervjuerna kan registreras ordagrant (a.a.). Transkriberingen av 

intervjuerna utfördes ordagrant av författaren samma dag som intervjuerna genomfördes.  

Analysmetod  
Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer 

genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet. Analysen av textmaterialet kan 

fokusera på det manifesta men även det latenta innehållet i texten. Manifest innehållsanalys 

behandlar innehållet och beskriver det synliga och uppenbara i texten. Denna analys resulterar 

i olika kategorier som svarar på frågan ”Vad?” (Graneheim & Lundman, 2004). I 

föreliggande studie har analysen av textmaterialet varit inriktat på just det manifesta 

innehållet, det vill säga materialet har varit textnära och ingen djupare tolkning har utförts. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan manifest innehållsanalys vara lämplig 

utgångspunkt när den som analyserar har liten erfarenhet av att analysera en text (a.a.). När 

allt intervjumaterial var inhämtat och transkriberat lyssnade författaren igenom 
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intervjumaterialet ytterligare en gång för att säkerställa att transkriberingen skett korrekt. 

Författaren läste sedan igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att skapa 

sig en uppfattning och helhetsbild av materialet. Analysen innebar att meningsbärande enheter 

identifierades, det vill säga meningar, ord, stycken eller delar av stycken som genom sitt 

innehåll hade betydelse för syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades, det vill säga 

att texten kortades ner utan att kärnbudskapet gick förlorat. Därefter abstraherades den 

kondenserade texten vilket innebar att den märktes med en kod. En kod kan ses som en etikett 

som kortfattat beskriver innehållet av den kondenserade meningsenheten. Slutligen sorterades 

de olika koderna utifrån gemensamma faktorer vilket resulterade i tre stycken kategorier och 

sex stycken underkategorier, översikt av analysprocessen presenteras i tabell 1.      

 

Tabell 1. Översikt av analysprocessen 
Meningsbärande Kondensering  Kod Under- Kategori 
Enheter     kategori 
 
 
Har de bestämt sig riktigt Har mamman bestämt Pratar om Praktiska  Kunskaps-  
att de vill avsluta sin  sig så pratar jag om hur man  råd   förmedling 
amning så pratar vi lite att man avslutar avslutar   
om Pravidel, att man slutar  amningen med   amningen 
med hjälp av medicin eller hjälp av medicin 
att man successivt avslutar  eller trappar ned. 
utan medicin. 
 
Jag kan känna mig Jag känner mig lite Känner Känslor Komplex 
lite frustrerad över frustrerad över att frustration. att hantera arbetsuppgift 
att inte alla vill försöka inte alla vill försöka    
eller kämpa med  kämpa med amningen. 
amningen. Alla är ju 
inte som personer 
att de vill kämpa och 
kämpa kanske för en  
del vill ju det.  
 
 

 

Enligt Dahlberg et al. (2008) är det viktigt att vara medveten om att den egna förförståelsen 

kan påverka forskningens resultat. Forskaren ska under studiens gång reflektera över sin 

förförståelse. Det finns annars en risk för att inte ny förståelse kan skapas, på grund av att 

egna erfarenheter och uppfattningar reflekterar resultatet. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) omfattar alltid en text flera betydelser och det finns alltid en grad av tolkning när en 
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text ska bearbetas. Kvalitativ manifest innehållsanalys innebär en balans mellan att forskaren 

ska behandla och beskriva det synliga och uppenbara i texten men samtidigt är det omöjligt 

att forskaren inte lägger till ett visst eget perspektiv på forskningen under studiens gång (a.a.). 

Författaren arbetar på en neonatalavdelning och träffar där mödrar som ammar och även har 

amningsproblem. På grund av detta har författaren en viss förförståelse för forskningsfrågan.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Etiken i kvalitativa studier där människor deltar ska övervägas noggrant för att 

säkerställa att deras rättighet skyddas. Det avgörande är att studien ska göra mer nytta 

än skada (Polit & Beck, 2012). Ansvarig forskare ska alltid inför varje vetenskaplig 

undersökning göra en avvägning av värdet för den nya kunskapen och möjliga 

konsekvenser för deltagaren i studien. Både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser 

ska beaktas. För att deltagarnas rättigheter ska skyddas skall hänsyn tas till 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Codex, 

2013) samt gällande regler för forskningspersoninformation från SFS:2003:460 (16-

19§). I föreliggande studie har hänsyn tagits till dessa krav då distriktssköterskorna 

innan studiens början fick information om studien och dess syfte både muntligt och 

skriftligt. Författaren informerade även om att deltagandet i studien var frivilligt och att 

de kunde avbryta sin medverkan i studien när som helst utan konsekvenser. 

Distriktssköterskorna och verksamhetscheferna fick även skriva under ett dokument 

gällande samtycke till medverkan (se bilaga 4). Intervjumaterialet har behandlats 

konfidentiellt och hanterats förtroligt av författaren och dess handledare. 

Distriktssköterskornas identitet har skyddats genom att intervjumaterialet avidentifierats 

med koder. Intervjumaterialet har varit inlåst och varit otillgängligt för utomstående. 

Studiens material har endast användas för forskningsändamål. Ansökan om 

etikprövning för studerande har godkänts vid högskolan Kristianstad. 
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RESULTAT 
 

Vid analysen av intervjumaterialet gällande distriktssköterskans erfarenhet av att stödja 

mödrar som valt att avbryta sin amning framkom tre kategorier och sju underkategorier 

(tabell 2). Resultatet visade att distriktssköterskornas erfarenhet av att stödja mödrar 

som valt att avbryta sin amning har tre delar. Komplex arbetsuppgift skildrar de 

svårigheter som distriktssköterskorna identifierat med att stödja mödrarnas beslut att 

avbryta amningen samt de känslor som får hanteras. Kunskapsförmedling beskriver 

vilka praktiska råd och fakta som distriktssköterskorna ger till mödrarna. Stödjande 

förhållningssätt omfattar stödjande insatser till mödrarna såsom samtalsstöd, bekräftelse 

samt tillgänglighet (tabell 2). I resultatet anges citat från intervjuerna med 

informanterna med kursiv stil, siffran inom parentes anger numret på intervjun.   

 

Tabell 2. Resultatsammanställning. 
 
          Underkategori               Kategori 
 

- Svårigheter   Komplex arbetsuppgift  

- Känslor att hantera  

 

- Fakta    Kunskapsförmedling 

- Praktiska råd  

 

- Stödja genom samtal 

- Bekräftelse   Stödjande förhållningssätt 

- Tillgänglighet   

 

 

Komplex arbetsuppgift 
Det framkom att distriktssköterskorna har en komplex arbetsuppgift och ställs inför många 

svårigheter i att stödja mödrar som avbryter sin amning. Svårigheter såsom att stödja 
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mödrarna i deras beslut men samtidigt främja amning. Distriktssköterskorna beskrev även att 

de får hantera känslor som frustration och besvikelse som uppkommer i mötet med mödrarna. 

Svårigheter 
Distriktssköterskorna uttryckte en svårighet i att ge stöd till mödrarna som vill avbryta sin 

amning på grund av att de vet att barnet mår bäst av amning. Flera av distriktssköterskorna 

uttryckte att det blir en balansgång för att mammorna ska bli nöjda. De beskrev att de brukar 

tänka att amning inte alltid är det bästa för barnet, att det i vissa fall är bättre att amningen 

avbryts.  

 

”Sedan är det givetvis så att det är ett dilemma för jag jobbar ju efter 

barnkonventionen, jag jobbar efter barnets bästa i främsta rummet, jag vet att 

det bästa för barnet är att få bröstmjölk men där brukar jag också tänka att 

det bästa är för barnet också att man har en mamma i balans som mår bra”. 

(1) 

 

Distriktssköterskorna uttryckte att mödrarna som vill avbryta sin amning oftast mår 

väldigt dåligt. Känslor som oduglighet, otillräcklighet och skuld är vanligt 

förekommande hos mödrarna. En svårighet enligt distriktssköterskorna var att stödja 

mödrarna i deras val men att ändå vara professionen och belysa amningens fördelar. 

Distriktssköterskorna var rädda för att förstärka mödrarnas redan befintliga skuldkänslor 

med sina råd. 

 
”Har mamman bestämt sig redan innan så når man inte fram och då får man 

stötta henne i det. Man får lägga bort det man vet är bra och fokusera på 

ersättning. Så känner jag att annars nä det går inte”. (4) 

 

En annan svårighet distriktssköterskorna uttryckte var att det är mycket fokus på 

amning även i undervisningssyfte i föräldragrupperna. I alla råd och rekommendationer 

står det om amning och med en liten undermening flaskmatning eller 

modersmjölksersättning.  
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”När vi har föräldragrupper så visar vi en film om maten från 

livsmedelsverket och det första dem säger är att du vet ju att bröstmjölk är det 

bästa för ditt barn och om man ammar så räknar de upp att barnet löper 

mindre risk för olika sjukdomar. Det är ju jättemånga som reagerar på det så 

jag brukar säga att vi inte riktigt håller med om detta bara för att tona ned 

det. För att de ska slippa att få ännu mer dåligt samvete och skuldkänslor”. 

(9) 

 

Distriktssköterskorna berättade att de utgick från Rikshandboken för barnhälsovård i sitt 

arbete med mödrar som avbryter amningen. Det fanns inga promemorior om avbrytande 

av amning, däremot fanns det skriftliga rekommendationer i form av en amningsstrategi 

som dock mest fokuserade på amning och inte avbrytande. En distriktssköterska 

beskrev att de riktlinjer som finns tillhands är amningsfrämjande och hon saknade 

riktlinjer för avbrytande.  

Känslor att hantera 
Mötet med mödrarna kunde skapa känslor som besvikelse och frustration hos 

distriktssköterskorna. En distriktssköterska berättade att hon kunde känna sig besviken 

när mödrarna avbryter amningen för sin egen skull, för att förverkliga sig själv eller 

fullfölja någon utbildning. Hon uttryckte att det var svårt att bemöta men att hon fick 

jobba med sig själv i den situationen för att inte skuldbelägga mamman.  

 
”…där får jag jobba med mig själv för att vara proffsig och inte ”men varför 

det?” För det är viktigt tycker jag att man aldrig får känna sig trampad på 

när man går på BVC. Aldrig oavsett vad jag tycker i mitt hjärta så får aldrig 

mamman känna sig trampad på och att de har gjort ett fel beslut men det kan 

jag tycka är jättejobbigt för mig själv. För hur kan man välja att avstå att 

amma sitt barn?”. (5)  

 

Frustration uppstod även då mödrarna gav upp amningen för tidigt och inte ville kämpa. 

En distriktssköterska berättade att hon kände sig frustrerad över mödrar som har dåligt 

tålamod och vill uppnå en kortsiktig vinst. Distriktssköterskorna kunde också känna sig 
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frustrerade då de upplevde att mödrarna tyckte det var oviktigt om barnet fick 

bröstmjölk eller modersmjölksersättning på nappflaska.  

 

”Jag kan känna mig lite frustrerad över att inte alla vill försöka eller kämpa 

med amningen. Alla är ju inte som personer att de vill kämpa och kämpa 

kanske för en del vill ju det”. (8) 

Kunskapsförmedling 
Det framkom olika former av kunskapsförmedling som distriktssköterskorna kunde ge 

till mödrarna. Det stödjande arbetet handlade om att underlätta mödrarnas situation och 

ge upplysningar om hur de ska gå tillväga för att avbryta amningen. 

Distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt att ge fakta och praktiska råd som 

anpassades efter mödrarnas behov.   

Fakta 
För att stödja mödrarna i deras val att avbryta amningen informerade distriktssköterskorna om 

att den modersmjölksersättning som finns i livsmedelsbutikerna är rikligt forskad på och ska 

efterlikna bröstmjölken. De framhävde till mödrarna att modersmjölksersättning är 

näringsmässigt likvärdig med bröstmjölk. De informerade vidare att modersmjölksersättning 

liksom amning ger barnet tillräckligt med näring fram till sex månaders ålder. 

Distriktssköterskorna ansåg att det även var viktigt att förmedla kunskap om fördelen med 

modersmjölksersättning. Genom att mata barnet med nappflaska kan matningarna delas 

mellan föräldrarna, pappan kan bli mer delaktig och avlasta mamman. Distriktssköterskorna 

uttryckte att det var viktigt att stödja mödrarna genom att informera om att närhet till barnet är 

lika viktigt vid flaskmatning som vid amning. Samtliga distriktssköterskor informerade 

mödrarna om att ha barnet nära sig och att sitta hud mot hud när de matar barnet med 

nappflaska. En distriktssköterska informerade mödrarna om att vara närvarande både fysiskt 

och psykiskt under matsituationerna. Genom att informera om anknytning främjas kontakten 

mellan mor och barn.    

 

”Det är väldigt viktigt att säga att det är mamma och pappa som ska mata den 

första tiden för det är ju ändå anknytningen och det är inte vem som helst som 

kan amma och det är lika viktigt när man ger ersättning med flaska”. (10)  
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Många mödrar känner oro för att barnets immunförsvar påverkas negativt av 

amningsnedläggning. För att lindra denna oro framförde distriktssköterskorna att 

mycket av de viktiga antikropparna redan förts över till barnet genom moderkakan. 

Distriktssköterskorna ansåg samtidigt att det även var viktigt att ge mödrarna 

information om nackdelen med modersmjölksersättning, att barnen kan bli tröga i 

magen och få magknip.   

 

”Nackdelen med ersättning är ju att barnen kan bli hårda i magen… för det 

har jag lite bekymmer med när vissa mammor avbryter sin amning. Därför är 

det jätteviktigt att informera om det och ge lite råd så att det inte kommer som 

en överraskning”. (2) 

Praktiska råd 
Samtliga distriktssköterskor tyckte att det var viktigt att ge mödrarna praktiska råd kring 

avbrytande av amningen. Distriktssköterskorna gav mödrarna råd om hur de så smidigt 

som möjligt kunde avbryta sin amning. De gav råd om att antingen successivt avsluta 

amningen genom att pumpa eller att sluta tvärt med tabletterna Pravidel®. En 

distriktssköterska nämnde att hon rekommenderade att minska ner produktionen genom 

att pumpa för att minska risken för mjölkstockning och bröstbölder. 

 
”För jag brukar säga att slutar man amma direkt så kan man få 

mjölkstockning så det är ju också ett problem. Så det bästa för både mamma 

och barnet är ju att trappa ner”. (10)     

 
Distriktssköterskorna gav mödrarna råd om vad det finns för olika sorters 

modersmjölksersättningar. Några av distriktssköterskorna nämnde att de inte lade sig i 

mödrarnas val. Oftast var det mödrarna själva som tog upp och hade frågor kring 

ersättning varvid distriktssköterskorna då gav råd. Distriktssköterskorna gav även råd 

om matningsteknik när det gäller att mata med nappflaska. De visade hur 

modersmjölksersättningen tillreds, att vattnet ska kokas upp för att sedan svalna och 

portioneringen av pulver och vatten. Distriktssköterskorna informerade även mödrarna 

om möjligheten att pumpa ut bröstmjölk och ge på nappflaska så att barnet ändå får 
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bröstmjölk. En distriktssköterska berättade att hon var tydlig med att informera om de 

olika alternativen som finns och att mamman sedan får välja det som passar henne.       

  

”Om hon vill sluta amma då hör jag ju såklart om hon kan tänka sig att 

pumpa ut så att barnet ändå får bröstmjölk för då rekommenderar vi ju det 

såklart. Jag har mammor som har pumpat i många månader och bara gett på 

flaska.”. (6)   

 

Om barnen hade besvär med magknip eller var hårda i magen gav distriktssköterskorna 

mödrarna information om att prova ge Sempers magdroppar eller Laktulos®. 

Distriktssköterskorna gav också mödrarna information att ge spädbarnsmassage för att 

hjälpa barnet att få ut gaser. 

Stödjande förhållningssätt 
Det framkom att distriktssköterskorna erbjöd mödrarna olika sorters stödjande insatser. 

En del av arbetet var att ge individuellt anpassat stöd utifrån mödrarnas behov. Att vara 

tillgänglig och avlasta mödrarna från skuldkänslor uttrycktes som en viktig del i arbetet.  

Det var även viktigt att ge bekräftelse och stärka mödrarna samt att stödja genom 

samtal.   

Stödja genom samtal 
Distriktssköterskorna uttryckte att det var genom samtalsstöd de kunde hjälpa mödrarna. 

Samtliga distriktssköterskor baserade sitt samtalsstöd på den enskilda mamman och 

arbetade efter ett individanpassat stöd. Det individanpassade stödet byggde på att 

distriktssköterskorna samtalade med mödrarna utifrån deras behov och gav dem stöd 

utan att skuldbelägga eller döma deras beslut. En distriktssköterska menade att hon 

försökte anpassa situationen efter vilken mamma hon hade framför sig. 

 

”Den ena personen är ju inte den andre lik. Och med den människan där kan 

jag ju prata så och nästa kan jag prata på ett annat sätt, lite så. Så att det är 

väldigt individuellt”. (3) 
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När mödrarna ville avbryta amningen var det viktigt att de fick sätta sig ner och prata 

med mamman. Mödrarna behövde inte berätta om själva anledningen till avbrytandet.  

Distriktssköterskorna menade att det märktes direkt om mamman förmådde att prata om 

avbrytandet eller inte. Det kunde till exempel vara känslomässiga orsaker som 

övergrepp som gör att mödrarna inte klarar av att ha barnet nära sig som vid amning. De 

tyckte att det då kan leda till mer skada än nytta att prata om det. Distriktssköterskornas 

erfarenhet var att mödrarna tyckte det var värdefullt att bara få sitta ner och prata om 

annat.  

 

Det var viktigt att skapa en bra samtalsmiljö för att mödrarna skulle känna förtroende 

för distriktssköterskan och kunna prata om sin situation. Distriktssköterskorna menade 

att en förutsättning för samtalsstöd är ett lugnt och avslappnat möte och att det finns tid 

avsatt för frågor. Distriktssköterskorna arbetade efter ett öppet förhållningssätt genom 

att vara lyhörda och lojala i bemötandet av mödrarna. Att vara närvarande i samtalet, 

lyssna in och se mamman som en unik person beskrevs också som en viktig del i 

samtalet med mödrarna. Som lyssnare riktade distriktssköterskan hela sin 

uppmärksamhet på mödrarna och hjälpte dem att tala om sin situation och försöka få 

mödrarna att se sina vägar.  

 

”Jag försöker ju att lyssna på mamman, jag går inte in med några pekpinnar 

eller säger att det är fel. Men jag försöker alltid lyssna på mamman vad hon 

vill och försöker stötta henne i det och göra det så bra som möjligt”. (4) 

Bekräftelse  
Bekräftelse gav distriktssköterskorna genom att stötta mödrarna i deras beslut att 

avbryta amningen och hjälpa dem på bästa sätt i deras val. Mödrarna ska känna att de 

tagit ett bra beslut som de blir nöjda med på lång sikt. För att inte mödrarna skulle 

känna skuldkänslor för sitt beslut hade distriktssköterskorna ett positivt förhållningssätt 

till modersmjölksersättning. Distriktssköterskorna berömde även mödrarna för deras 

prestation och att de kämpat på bra med amningen men att de tagit ett beslut som de 

kommer att må bra av och som inte påverkar barnet negativt.   
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”Då får man liksom säga att den ersättning som finns är jättemycket forskat 

på och det är ju lika bra mat och det är ju inte i brösten det sitter om man är 

en bra mamma eller inte”. (9) 

 

Majoriteten av distriktssköterskorna framförde att det inte är ett lätt beslut för mödrarna 

att avbryta amningen, för det är väldigt många i omgivningen som har åsikter och 

synpunkter. Därför är det viktigt att respektera mammans beslut och att förmedla till 

mödrarna att det är okej att avbryta amningen. Distriktssköterskorna uppmuntrade och 

bekräftade mödrarna i deras roll som förälder för att få dem att lita på sin förmåga och 

att de är bra för sina barn. Det var även viktigt att ta mödrarnas jobbiga situation på 

allvar och uppmuntra och bekräfta positiva faktorer i mödrarnas omvårdnad av barnet. 

En distriktssköterska uppmärksammade mödrarna på att barnen mår bra oavsett om de 

är uppfödda på modersmjölksersättning eller amning. Distriktssköterskan visade 

mödrarna barnets viktkurva för att påvisa att barnet går upp i vikt och bekräfta att 

mamman är kompetent till att mata sitt barn. Att uppmuntra och motivera mödrarna 

uttrycktes av en distriktssköterska vara viktigt. 

 
”Då får man ju stötta dem och peka på det som är bra istället, att bebisen 

växer fint och du är en god mamma ändå”. (6) 

Tillgänglighet  
En viktig del i stödet är att distriktssköterskorna är tillgängliga för mödrarna. Mödrarna 

uppmuntras att höra av sig till barnhälsovården om situationen blir besvärlig eller om 

problem uppstår. Distriktssköterskorna tyckte det var viktigt att upprätthålla en god 

kontakt med mödrarna. Det var främst genom telefonkontakt den regelbundna kontakten 

bibehölls. Distriktssköterskorna hade dagligen telefontid då de var tillgängliga för 

mödrarna. Övrig tid gav distriktssköterskorna mödrarna möjligheten att prata in ett 

meddelande på telefonsvararen för att senare ringa tillbaka. Oftast kunde telefonkontakt 

räcka för att lugna mödrarna och få dem att känns sig trygga.  

 

”Jag erbjuder dem alltid när de lämnar vårt möte att de kan ringa när som 

helst eller så tar vi upp det nästa gång. Det är viktigt att de alltid vet vart de 

ska vända sig”. (7)   
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Distriktssköterskorna erbjöd mödrarna möjligheten att vid behov komma oftare för att 

få mödrarna att känna sig trygga. Genom att vara lättillgänglig försökte 

distriktssköterskorna förmedla trygghet till mödrarna. En av distriktssköterskorna 

träffade de mödrar som ville avbryta sin amning ofta, vilket skapade en nära och 

speciell relation med mödrarna.  

 

”Så jag frågar dem ofta när de vill komma nästa gång. Då får jag en känsla 

av när de tycker att de behöver. Och jag betonar också, känn aldrig att du stör 

när du ringer, du kan ringa precis när som, det är aldrig liksom olägligt”. (1)  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Eftersom studien syftade till att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att stödja 

mödrar som avbryter amningen ansågs en kvalitativ metod med intervjuer vara mest 

lämplig. Enligt Polit och Beck (2012) är avsikten med kvalitativ metod att få en djupare 

förståelse för människors subjektiva erfarenheter. En kvantitativ ansats ansågs därför 

inte kunna ge svar på studiens syfte eftersom kvantitativa studier fokuserar på mätbara 

fakta (a.a.). För att beskriva tillförlitligheten i kvalitativa studier används begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Studien genomfördes på nio olika barnavårdscentraler inom både tätort och landsbygd i 

Blekinge, Skåne och Småland. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar studiens 

trovärdighet om det uppstår en variation i svaren (a.a.). Detta torde bli tillgodosett då 

distriktssköterskor från tre olika landskap deltog. En svaghet skulle kunna vara att 

samtliga distriktssköterskor som deltog i studien var kvinnor. Men den geografiska 

spridningen tillsammans med distriktssköterskornas olika åldrar och arbetserfarenhet 

anses ändå bidrar till variation i svaren och ökar således studiens trovärdighet.  

Ändamålsenligt urval ansågs som ett lämpligt sätt att finna informanter. Författaren 

använde det ändamålsenliga urvalet genom att vända sig till distriktssköterskor inom 

barnhälsovården som hade kunskap inom området studien fokuserar på. En svaghet kan 
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vara att författaren ombad verksamhetscheferna att ge förslag på distriktssköterskor som 

ansågs lämpliga till intervjuer vilket skulle kunna innebära en risk för bias. Enligt Polit 

och Beck (2012) innebär bias en risk för att resultatet kan påverkas då någon i studien är 

partisk (a.a.). Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om urvalet skett utan påverkan 

från verksamhetscheferna, men författaren hade inga skäl att ifrågasätta 

verksamhetschefernas förslag på informanter.  

 

För att inkluderas i studien skulle deltagarna vara utbildade distriktssköterskor och ha 

minst två års yrkeserfarenhet inom barnhälsovården. Sjuksköterskor med annan 

specialistutbildning exkluderas eftersom det finns en risk att de har en annan syn på hur 

de stödjer mödrar som avbryter sin amning än distriktssköterskor. I denna studie 

intervjuades tio stycken distriktssköterskor inom barnhälsovården. Polit och Beck 

(2012) har ingen rekommendation om antalet informanter en studie bör omfatta utan 

antalet beror på studiens syfte och intervjuernas kvalitet (a.a.). Författaren anser att 

antalet intervjuer besvarade syftet väl och att det uppnåddes en mättnad. Fler intervjuer 

hade troligtvis inte berikat studien ytterligare.   

 

Sammanlagt tillfrågades sexton stycken distriktssköterskor om medverkan vilket 

innebar att sex stycken distriktssköterskor valde att inte delta. En distriktssköterska 

kunde delta med förutsättning att intervjun inte bandinspelades. Författaren valde dock 

att exkludera intervjun eftersom det fanns en risk att viktigt material som besvarar syftet 

gick förlorat om hela intervjun skulle skrivits ned för hand i realtid. Distriktssköterskan 

ersattes därför med en annan informant. Samtliga verksamhetschefer gav sitt 

medgivande till att intervjua distriktssköterskorna på deras arbetstid, vilket kan ha 

påverkat distriktssköterskornas beslut till medverkan då deras privata tid inte behövde 

åläggas på studien. Enligt Polit och Beck (2012) är det lämpligt att intervjuerna 

genomförs på en plats där informanten känner sig bekväm och avslappnad (a.a.). 

Författaren ser det som en styrka att distriktssköterskorna själva fick bestämma plats för 

intervjuerna.  

 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod och som stöd för 

intervjuaren användes en intervjuguide. Intervjuguiden användes för att säkerställa att 
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distriktssköterskorna fick samma frågor och att samtalet höll sig inom ämnet vilket 

enligt Polit och Beck (2012) ökar studiens pålitlighet (a.a.). Intervjuguiden inleddes 

med bakgrundsfrågor såsom ålder, utbildning och yrkeserfarenhet. Detta förfarande 

beskriver Kvale och Brinkmann (2009) som optimalt då ett avslappnat klimat skapas 

(a.a.). Intervjuerna spelades in digitalt via ljudinspelning. Enligt Polit och Beck (2012) 

är fördelen med inspelade intervjuer att författaren kan rikta all uppmärksamhet till 

informantens berättelse utan att behöva anteckna och på så vis skapas ett bättre 

intervjuklimat. Informanten kan dock i vissa fall känna obehag vid inspelning av 

intervjun (a.a.). Några av informanterna antydde en viss nervositet i början av 

intervjuerna men detta avtog redan efter några minuters konversation. Intervjuerna i 

studien varade mellan 20 och 40 minuter. Djupet i intervjuerna kan ha påverkats av 

författarens ovana att intervjua. Om fler följdfrågor hade använts hade kanske 

berättelserna blivit mer detaljerade och lett till ett utförligare resultat.      

 

Enligt Trost (2010) är syftet med intervjuer att förstå hur intervjupersonen tänker och 

känner, vilka erfarenheter den intervjuade har och hur dennes föreställningsvärld ser ut. 

Fördelen med intervju som datainsamlingsmetod är att svaren blir djupa, personliga och 

ofta med hög kvalitet. Det negativa kan vara att intervjuer är tidskrävande både när det 

gäller att förbereda och utföra intervjuerna samt analysera det insamlade materialet 

(a.a.). Dock upplevdes inte detta som några problem i denna studie.  

 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Eftersom vald analysmetod syftar till att granska och tolka textmaterial 

ansågs metoden vara lämplig till syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) syftar 

analysprocessen till att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehållet (a.a.). Under hela analysprocessen återvände författaren till den transkriberade 

intervjutexten för att upprätthålla helheten och inte tappa kärnbudskapet. Författaren har 

under processen diskuterat tillvägagångssättet och reflekterat över förförståelsen tillsammans 

med handledaren för att inte författarens egna erfarenheter och värderingar skulle påverka 

resultatet. Delar av analysen har även bearbetats av författaren och handledaren oberoende av 

varandra vilket anses öka trovärdighet i resultatet. Författaren och handledaren har sedan 

träffats och diskuterat det som framkommit. Därefter har resultaten jämförts mot varandra tills 
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konsensus uppnåtts. Generellt sett har författaren och handledaren redan från början haft 

relativt lika resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att ge en noggrann 

beskrivning av hela analysens steg för att öka trovärdigheten (a.a.). Exempel på 

analysprocessen är därför beskriven i tabell 1 i metoddelen för att läsaren ska kunna bedöma 

överförbarheten. För att öka studiens trovärdighet användes citat i resultatdelen som 

tydliggjorde distriktssköterskornas erfarenhet.  

  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva vilken erfarenhet distriktssköterskan inom 

barnhälsovården har av att stödja mödrar som valt att avbryta amningen. Genom 

analysprocessen framkom tre huvudkategorier: Komplex arbetsuppgift, 

Kunskapsförmedling och Stödjande förhållningssätt. Här nedan diskuteras studiens 

resultat tillsammans med annan tidigare forskning. 

 

Distriktssköterskorna uppmärksammade olika svårigheter som kopplades ihop med 

mödrarnas avbrytande av amning. Den komplexa situationen bestod av väldigt många 

saker men beroende på vad distriktssköterskan själv har för uppfattning kring amning 

kan det vara svårt att stödja mödrar som väljer det som inte är bäst för barnet, det vill 

säga modersmjölksersättning framför amning. Detta resultat stärks av tidigare 

forskning, Gillis och Sigman-Grant (2010) visar på att en etisk konflikt kan uppstå för 

vårdpersonalen då det är nödvändigt att respektera mödrarnas autonomi men samtidigt 

uppfylla principen om välbefinnande för barnen. Hälso- och sjukvårdspersonal är i sitt 

omvårdnadsarbete bundna till de etiska principerna och är skyldiga att upprätthålla dem 

även om beslutet att avbryta amning inte passar i sjukvårdspersonalens värderingar. I en 

studie av Nelson (2007) framkom att vårdpersonal med egna erfarenheter av 

modersmjölksersättning inte uttryckte några svårigheter med att stödja mödrarnas beslut 

att avbryta amningen. Vårdpersonal med goda amningserfarenheter ansågs sig däremot 

ha svårare att acceptera mödrarnas beslut. Personliga värderingar och egna erfarenheter 

kan således påverka vårdpersonalens stödjande insatser och den omvårdnad som ges till 

mödrarna. Om mödrarna ville avbryta amningen såg vårdpersonalen som ett personligt 

val (a.a.). Tidigare forskning talar alltså för denna studies resultat. Således bör 

distriktssköterskan respektera moderns autonomi avseenden hennes värderingar och 
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beslutet att avbryta amningen. Mamman måste få göra ett medvetet val som passar 

hennes personliga situation även om distriktssköterskorna ogillar beslutet. Respekt för 

mödrarnas vilja att avbryta amningen är en förutsättning för att distriktssköterskans 

omvårdnadsarbete i barnhälsovården ska uppfattas som stödjande av mödrarna. 

Distriktssköterskorna måste anpassa sina stödjande insatser efter mödrarnas önskemål 

och inte låta de egna värderingarna påverka yrkesrollen. För att minimera risken att 

påverkas av egna värderingar skulle promemorior för avbrytande av amning vara 

önskvärt. Brist på promemorior framkom även vid intervjuerna med 

distriktssköterskorna.   

 

I föreliggande studie uttryckte distriktssköterskorna en svårighet i balansen med att vara 

professionen och belysa amningens fördelar och att inte ge stöd på ett sätt som kan ge 

upphov till skuldkänslor hos mödrarna. Enligt SOSFS 2008:33 ska modern få veta att 

fortsatt amning är att föredra och att det finns risker med modersmjölksersättning. 

Samtidigt ska modern inte behövs känna skuld för att hon tagit beslutet att avbryta sin 

amning. Vårdpersonal har en skyldighet i att informera om riskerna och fördelarna med 

amning respektive modersmjölksersättning. Nihlén Fahlquist och Roeser (2011) 

beskriver i sin studie att information om modersmjölksersättning ska vara anpassad 

utifrån både barnets och moderns omvårdnadsbehov. Samtidigt har vårdpersonalen 

inom barnhälsovården ett omvårdnadsansvar i att informera om det som är bäst för 

spädbarnet, det vill säga främja amning. Dessa påståenden kan skapa en konflikt. 

Följaktligen blir innebörden otydlig då informationen ska anpassas efter mödrarnas 

situation men samtidigt ska fördelarna med amning föras fram. Fortsättningsvis har det 

även visat sig att barnets bästa även är förknippat med mammans välbefinnande (a.a.). 

Är inte mödrarna tillfreds med amningen så kan samspelet med barnet påverkas i 

negativ riktning (Nelson, 2007). Den faktorn att barnets välmående är sammankopplat 

med mammans välbefinnande är således också viktig för distriktssköterskan att beakta. 

Mammans emotionella välbefinnande för att avbryta amningen och ge sitt barn 

modersmjölksersättning kanske väger tyngre än amningens fördelar för barnet, till 

exempel en minskad risk för exempelvis öroninflammation. Det bör följaktligen vara 

viktigare med en välmående och balanserande mamma än en ammande mamma där 

samspelet och omvårdnaden av barnet påverkas i negativ riktning.    
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Distriktssköterskorna beskrev vikten av att förmedla kunskap för att upplysa mödrarna om hur 

de ska gå tillväga för att underlätta avbrytandet av amningen. Distriktssköterskorna gav 

information och praktiska råd som anpassades efter mammans behov. Informationen handlade 

mycket om att försäkra mödrarna om att modersmjölksersättningen är likvärdig med amning 

och anpassad utifrån barnets behov. Distriktssköterskorna arbetade utifrån ett öppet 

förhållningssätt där mödrarna fick information och alternativ samt stöttades i sina val. 

Tidigare forskning av Okolo och Ogbonna (2002); Leviniené et al. (2008) visar att 

vårdpersonal har brister i kunskapen gällande avbrytande av amning och har därför svårt att 

ge praktiska råd. I Redshaw och Hendersons (2012) studie upplevde mödrarna att de blev 

åsidosatta av vårdpersonalen för att de önskade information kring modersmjölksersättning 

(a.a.). Andra studier visade att mödrar som valt att avbryta amningen och börjat initiera 

modersmjölksersättning rapporterade en brist på information och ofta kände sig 

försummande. De uttryckte starkt ett behov av både muntlig och skriftlig information om 

modersmjölksersättning (Hoddinott & Roisin, 2000; Fägerskiöld & Ek, 2003). Ekström et al. 

(2012) menar att vårdpersonal ska ge information utan att vara dömande vilket leder till att 

mödrarna då känner sig bättre informerade och förberedda kring omvårdnaden av sitt barn 

(a.a.). Det framgår i tidigare studier att det fanns brister i distriktssköterskans råd kring 

avbrytande av amning, det kan bero på den komplexitet som distriktssköterskorna ställs inför, 

då de ska arbeta för att främja amning och belysa amningens fördelar men ändå ge 

individuella råd kring modersmjölksersättning. För att minimera risken att mödrarna känner 

sig åsidosatta vore det önskvärt om distriktssköterskorna även kunde ge skriftlig information 

kring modersmjölksersättning till mödrarna utöver de muntliga råden som ges.  

 

Distriktssköterskorna uttryckte även att det var viktigt att lyssna och samtala med 

mödrar som avbryter amningen. Anledningen till att en mamma väljer att avbryta sin 

amning kan vara olika anledningar. De intervjuade distriktssköterskorna hade ett 

stödjande förhållningssätt oavsett vilken anledning mamman hade till avbrytandet. 

Enligt Fägerskiöld et al. (2000) kan mödrar känna sig osäkra och känna skuld för sitt 

beslut (a.a.). Detta kan leda till att mödrarna är i behov av att distriktssköterskan lyssnar 

och ger möjlighet till samtal. Genom samtalsstöd fick mödrarna möjlighet att tala om 

sina behov och problem med distriktssköterskan. Enligt Lewallen et al. (2006) är det 

distriktssköterskans ansvar att föreslå ett samtal där mödrarna ges möjligheten att få 
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prata om sina känslor. Det kan vara både negativa och positiva känslor kring 

avbrytandet av amningen som berörs. Baggens (2001) beskriver att mödrarna måste 

kunna lita på att distriktssköterskan vill lyssna på deras berättelser för att känna sig 

bekväma i samtalet. Enligt Fägerskiöld et al. (2000) är det av stor vikt att 

distriktssköterskorna låter mödrarna få berätta om sina känslor och lyssna med intresse 

på deras berättelser. Mödrarna får med hjälp av samtal möjligheten att tala om sina 

behov och problem. Ekström et al. (2005) menar att en god kommunikation mellan 

distriktssköterskan och mödrarna är en betydelsefull del i det ömsesidiga mötet. 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) beskriver att kommunikation är det 

viktigaste redskapet för en relation. Känslor, behov och tankar förmedlas genom 

kommunikation. Sjuksköterskan ska utgå från sina yrkeskunskaper och arbeta 

terapeutiskt det vill säga förhålla sig till sin personlighet på ett ändamålsenligt sätt. 

Människan är unik med personliga upplevelser och ska bedömas individuellt (a.a.). 

Föreliggande studies resultat kan relateras till det Travelbee (1971) beskriver. För att 

mödrarna ska känna trygghet och stöd bör en relation mellan distriktssköterskorna och 

mödrarna upprätthållas. Kommunikation är viktigt för att se det unika i mödrarna och 

identifiera deras omvårdnadsbehov. Distriktssköterskan kan utifrån de identifierade 

behoven sedan tillsammans med mamman planera för vidare åtgärd.  

 

Distriktssköterskorna talade även om vikten av att ge mödrarna bekräftelse för att stärka 

att de är dugliga för sitt barn. Distriktssköterskorna menade att det är viktigt att 

respektera mödrarnas beslut och förmedla att det är okej att avbryta amningen. Enligt 

Livsmedelsverket (2014) ska mödrar som väljer att avbryta sin amning respekteras i sitt 

beslut likaväl som ammande mödrar respekteras. Detta kom även Trickey och Newburn 

(2012) fram till i sin studie som beskrev vikten av att en ömsesidig förståelse för 

mammans beslut (a.a.). Tidigare forskning visar att distriktssköterskan inom 

barnhälsovården ger stöd i form av bekräftelse när hon litar på mammans förmåga. Det 

framkom även att det är viktigt att distriktssköterskan känner tilltro till moderns egen 

förmåga och styrka i rollen som föräldrar (Fagerskiöld et al. 2000; Baggens, 2002). 

Enligt Baggens (2002) vill mödrar bli stärkta och bekräftade i sin föräldraroll utan 

moralpredikningar från distriktssköterskan (a.a.). Det är således viktigt att 

distriktssköterskan stärker mödrarnas färdigheter och tilltron till den egna förmågan att 
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ta hälsosamma beslut för sitt barn. Blir mödrarna stärkta sin föräldraroll ökar deras 

självförtroende och förmågan till självhjälp. Den information och det stöd som ges till 

mödrarna främjar då även barnet. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan har en 

empatisk förmåga, det vill säga känner förståelse för individens beteende, känslor och 

upplevelser utan inblandning av personlig värdering. Detta byggs upp av 

sjuksköterskans livserfarenhet samt yrkeserfarenhet av möten med människor. Genom 

sympati visar sjuksköterskan engagemang och intresse för individen (a.a.). Föreliggande 

studies resultat kan relateras till det Travelbee beskriver. Att distriktssköterskans 

sympati och stöd hjälper mödrarna att bemästra och hantera sin situation kring 

avbrytandet av amningen. Distriktssköterskan kan med hjälp av sympati förstå 

mödrarnas förtvivlan vilket medför att de känner sig bekräftade. Det sker en ömsesidig 

förståelse när distriktssköterskan visar viljan att hjälpa mödrarna till en förbättrad 

situation.  

 

Slutsats 
Grunden för att stödja mödrar som väljer att avbryta sin amning bygger på att en god 

relation mellan distriktssköterskan och mödrarna utvecklas och bibehålls. I det 

stödjande arbetet var det även betydelsefullt att distriktssköterskan hade tid och var 

tillgängliga för mödrarna. Det stödjande omvårdnadsarbetet som distriktssköterskan 

bedrev handlade om att lyssna in mödrarna, erbjuda samtalsstöd samt stärka och 

bekräfta deras egna förmågor. Distriktssköterskan inom barnhälsovården har det 

övergripande omvårdnadsansvaret för att främja amningen. Detta bidrar till att 

distriktssköterskan ställs inför en komplex arbetsuppgift med att stödja mödrar som 

avbryter sin amning där hänsyn ska tas till deras självbestämmande samtidigt som 

amningens fördelar ska belysas. Detta ställer krav på distriktssköterskan att vara följsam 

i sin profession och möta varje enskild mamma där hon befinner sig och ge individuellt 

anpassat stöd. 

 

Resultatet kan ligga till grund för att öka förståelsen för distriktssköterskornas 

omvårdnadsarbete med att stödja mödrar som avbryter sin amning. Det kan också bidra 

till att distriktssköterskorna reflekterar över sina stödjande insatser och därmed 

utvecklas i sin yrkesroll. Resultatet kan även öka förståelsen för den komplexitet som 
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distriktssköterskorna ställs inför och skulle även kunna gynna arbetsgivaren gällande 

kompetensutveckling så att förutsättningen för en gynnsam relation mellan 

distriktssköterskorna och mödrarna främjas. Resultatet kan även ligga till grund för 

utvecklande av promemorior för avbrytande av amning.  

Förslag på vidare forskning 
Det finns begränsad kunskap om stöd vid avbrytande av amning, författaren anser att 

det behövs betydligt mer forskning inom ämnet. Förslag på vidare forskning kan rikta 

sig direkt till mödrarna för att kunna ta del av deras upplevelser om hur 

distriktssköterskans stödjande arbete ser ut och om den är till deras belåtenhet. Det hade 

även varit intressant att forska vidare på om distriktssköterskornas förförståelse och 

egna attityder till avbrytande av amning påverkar deras stödjande insatser.  
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