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SAMMANFATTNING
Amning av för tidigt födda barn är komplext eftersom barnet är omoget och mer 
svårtolkat jämfört med fullgångna barn. Att barnet föds för tidigt kan innebära en 
känslomässig påfrestning för hela familjen och att uppnå en fungerande amning 
ställer stora krav på mödrarna. 

Syftet med denna studie var att beskriva mödrars erfarenheter av att amma sina för 
tidigt födda barn efter hemkomst.

Kvalitativ metod användes med intervjuer som insamlingsmetod. Tio intervjuer av 
mödrar till för tidigt födda barn genomfördes. Barnen var födda mellan vecka 33+5 
och vecka 35+4, alla hade varit inskrivna på en neonatalavdelning och därefter 
neonatal hemvård. Intervjuerna transkriberades och texten analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Materialet resulterade i fem kategorier och 17 
underkategorier.

Det genomgående temat som kunde urskiljas i studien var ”en ständig strävan efter 
en fungerande amning”. Mödrarna beskriver en annorlunda start när barnet föddes 
för tidigt, ett mål var att klara av att amma utan sond. Alla mödrarna beskriver 
motgångar men också positiva erfarenheter av amning.

Att ha kunskap om mödrarnas erfarenheter kan för barnsjuksköterskan vara viktigt 
för att få en bättre förståelse och kunna uppmuntra och hjälpa mödrarna under 
amningen. Studien visar på ny kunskap om vilka erfarenheter mödrar har av 
amningen efter hemgång.

Nyckelord: Amning, för tidigt född, mödrar, erfarenheter, innehållsanalys
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INLEDNING

En för tidig födsel är en stor omställning för barnet men också för familjen. Det kan 
påverka hur mödrar tänker kring amning och hur de hanterar den (Demirci et al. 
2012). Bröstmjölk är den bästa näring ett spädbarn kan få med ett innehåll som är 
anpassat till det specifika barnet och det medför många fördelar för barnets hälsa. 
Även för modern finns det många hälsovinster med att amma (Eidelman & Schanler 
2012, Hoddinott, Tappin & Wright, 2008, Svensson 2008). Amning handlar inte 
endast om näring utan är även ett komplicerat samspel mellan mor och barn vilket 
har betydelse för anknytningen. De flesta kan amma även under svåra 
omständigheter men olika faktorer såsom separation mellan mor och barn efter 
förlossningen samt kvinnans förväntningar och inställning till amning kan påverka 
(Svensson 2008). 

Det för tidigt födda barnet har oftast inte förmågan att helamma till en början. Det 
innebär att barnet måste få sin näring på andra sätt och modern behöver pumpa för att  
bröstmjölksproduktionen ska komma igång. Mödrarna behöver tid på sig att lära 
känna sitt barn och att träna amning för att så småningom när barnet blir mer moget 
nå en fungerande amning. Detta kräver mycket stöd och hjälp från vårdpersonal. I de 
fall mödrarna inte når en fungerande amning kan det vara desto viktigare med detta 
stöd (Hedberg Nyqvist 2008). Forskning av mödrars erfarenheter visar att även 
partner och andra i deras närhet kan vara ett stöd när det gäller amningen (Flacking et 
al. 2006, Schmied et al. 2011, Swanson et al. 2012). När familjen kommer hem till 
sin hemmiljö är inte alltid amningen etablerad utan barnet kan fortfarande ha sond 
och olika problem kan förekomma. Dessa problem kan vara kvarstående trötthet hos 
barnet eller svårigheter för mödrarna att uppskatta amningsmängderna på egen hand 
(Flacking, Ewald & Starrin 2007, Hedberg Nyqvist 2008). När ett barn som föds för 
tidigt skrivs ut från neonatalavdelningen ammas de i lika hög utsträckning som 
fullgångna barn. Det för tidigt födda barnet ammas dock inte lika länge vilket kan ha 
betydelse för deras prognos och hälsa (Flacking et al. 2003, Hedberg Nyqvist 2008).  
Att studera vilka erfarenheter mödrar har av att amma sina barn som föds för tidigt 
kan vara av stor betydelse. Det är ett viktigt område att undersöka då amningen har 
många positiva hälsoeffekter både för mor och barn. Ytterligare kunskap kan 
underlätta för barnsjuksköterskan för att på bästa sätt veta vilket stöd mödrarna är i 
behov av. 

SYFTE

Syftet med denna studie var att beskriva mödrars erfarenheter av att amma sina för 
tidigt födda barn efter hemkomst.
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BAKGRUND

Att födas för tidigt

Barn som föds innan 37 fullbordade graviditetsveckor definierar 
Världshälsoorganisationen (WHO) som för tidigt födda. De barnen kallas också för 
prematura barn. Barnen som föds före vecka 32 kallas mycket för tidigt födda och de 
som föds före vecka 28 kallas extremt för tidigt födda. De för tidigt födda barnen 
vårdas på en neonatalavdelning och under de senaste decennierna har prognosen 
påtagligt förbättrats med färre allvarliga sjukdomar och komplikationer som följd 
(Fellman 2008, WHO 2012). I Sverige föds ca 6% av alla barn för tidigt, denna siffra 
varierar mellan olika länder och populationer. Orsakerna till att ett barn föds för 
tidigt kan variera, det kan ibland förklaras med sjukdomar hos modern. Även 
flerbörd och infektion kan vara orsaker till att ett barn föds för tidigt. Ju tidigare i 
graviditeten ett barn föds desto mer oförberedd är barnet för världen utanför moderns 
livmoder. Barnet behöver därför tid att ställa om sig till livet utanför, vilket kan ta 
dagar och ibland veckor. Risken för komplikationer som kan uppkomma under 
vårdtiden är större desto tidigare ett barn föds. De barn som inte föds mycket för 
tidigt utan efter vecka 32 har oftast en god prognos. En komplikation för dessa barn 
är dock att deras omognad medför att de inte har förmågan att helamma till en början 
(Fellman 2008).

Det kan innebära en stor känslomässig påfrestning för hela familjen när ett barn föds 
för tidigt (Örtenstrand 2005). En krisreaktion hos föräldrarna är normalt och 
situationen kan innebära en extrem stress. En födelse som sker efter vecka 32 kan av 
föräldrarna upplevas lika dramatiskt som om barnet vore mycket för tidigt född 
(Stjernqvist & Hellström-Westas 2008). De flesta är oförberedda på att barnet ska 
komma för tidigt och modern kan känna sorg över att inte fått uppleva den sista tiden 
av graviditeten (Flacking et al. 2006).

Generella aspekter på amning
Amningsfrekvensen i Sverige har varierat över tid. I mitten av 90-talet var nivån som 
högst, en uppgång som sammanföll med amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly 
Hospitals Initiative, BFHI) initierade av UNICEF. Detta initiativ omfattar ”Tio steg 
till en lyckad amning”, en gemensam handlingsplan som används inom mödravård, 
förlossning/BB och barnhälsovård i Sverige (Socialstyrelsen 2012). Dessa riktlinjer 
är främst riktade till fullgångna barn men används även på neonatalavdelningar. Vid 
en dålig följsamhet till de tio stegen kan det leda till en kortare amningsduration 
enligt Nickel et al. (2013). I början av 2000-talet var amningsfrekvensen för alla barn 
relativt stabil men efter 2004 har frekvensen sjunkit (Socialstyrelsen 2012). 

WHO och Världshälsoförsamlingen (WHA) har gått ut med en rekommendation att 
främja enbart amning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost i 
två år eller längre. Även i Sverige rekommenderas helamning i sex månader och 
därefter tillsammans med annan föda eftersom bröstmjölk anses vara barnets bästa 
näring (Socialstyrelsen 2012).

Efter förlossningen kan bröstmjölk börja produceras i större mängder. Ju oftare 
brösten stimuleras desto mer mjölk produceras och vid minskad stimulering avtar 
mjölkproduktionen. Vid en normal förlossning med ett fullgånget barn blir det en 
balans mellan tillgång och efterfrågan. Detta förutsätter dock att amningen inte 
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begränsas utan får styras av barnet (Kylberg, Westlund & Zwedberg 2009, Svensson 
2008).

Moderns egen bröstmjölk är det bästa alternativet med ett näringsinnehåll som är 
anpassat till det specifika barnet. Det ger även bra förutsättningar för en god 
viktuppgång. Barn som helammas i fyra till sex månader får ett starkare 
immunförsvar och blir mindre infektionskänsliga, även en tid efter avslutad amning. 
Även barn som ammas delvis eller en kortare tid får ett effektivare immunförsvar än 
de som inte ammas alls (Eidelman & Schanler 2012, Hoddinott, Tappin & Wright, 
2008, Svensson 2008). Ett stort antal studier har undersökt om amning minskar 
risken för astma och allergisjukdom men resultaten är motstridiga. Det mesta tyder 
dock på att amning skyddar mot astma och eksem (Eidelman & Schanler 2012, 
Kylberg, Westlund & Zwedberg 2009). Amning kan även ge ett visst skydd mot 
glutenintolerans, övervikt, autoimmuna sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och 
leukemi (Eidelman & Schanler 2012, Svensson 2008). Hauck et al. (2011) har visat 
att amning minskar risk för plötslig spädbarnsdöd och effekten är större ju mer 
exklusiv amningen är. De menar därför att amning bör utgöra en del av 
rekommendationerna att minska risken för plötslig spädbarnsdöd, men också för dess 
övriga fördelar vad gäller barnets hälsa. 

Amning handlar inte bara om att ge näring till barnet utan är också ett komplicerat 
och känsligt samspel mellan mor och barn vilket ofta är något positivt och underlättar 
anknytningen. Att amma är dock inte någon garanti för god anknytning, eftersom 
många andra faktorer också påverkar. Andra positiva effekter på kvinnor som ammar 
sina barn är att de hämtar sig snabbare efter förlossningen, minskar risken för 
blödning efter förlossningen samt minskar risken för bröstcancer. Sannolikt minskar 
det också risken för äggstockscancer och osteoporos (Svensson 2008). Amning den 
första tiden är inte alltid en positiv upplevelse utan kan innehålla problem, krav och 
förväntningar. Vid svårigheter behöver modern ett bra självförtroende och stöd för att 
inte ge upp (Kylberg, Westlund & Zwedberg 2009). De flesta kvinnor kan amma 
även under svåra förhållanden men det är en känslig process. Vissa faktorer kan 
påverka amningen negativt såsom kvinnans förväntningar och inställningar till 
amning. Även när mor och barn separeras efter förlossningen, komplicerade 
förlossningar, bristande råd och negativa attityder hos vårdpersonal kan påverka 
amningen (Svensson 2008).

Amning av ett barn som föds för tidigt
Demirci et al. (2012) har studerat mödrars erfarenheter av att amma barn som föds 
för tidigt och amningsprocessen beskrivs som varierande över tid med både med- och 
motgångar. Den för tidiga födseln kan påverka hur mödrar tänker kring amning och 
hur de hanterar den. Den praktiska hjälpen på sjukhuset, tidigare erfarenhet av 
amning, amningsstöd samt sociala stressorer är faktorer som kan påverka mödrarnas 
tankar kring amning (Demirci et al. 2012). Amningen är komplex och i de fall där 
barnet föds för tidigt behöver föräldrarna mycket tid på sig att lära känna sitt barn 
och känna trygghet vid amningen eftersom barnets signaler är mer otydliga och är 
mer svårtolkade jämfört med fullgångna barn (Hedberg Nyqvist 2008, Svensson 
2008). 

Till skillnad från det fullgångna barnet kvarstår vissa fysiologiska milstolpar för det 
för tidigt födda barnet vilka utvecklas successivt. Amningen är det som tar längst tid 
att utveckla och detta sker under vecka 34-36. Ju mer för tidigt ett barn föds desto 
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längre tid tar det innan amningen blir helt etablerad och barnet kan amma fulla mål, 
detta beror på barnets trötthet och omogna sug- och sväljförmåga (Bakewell-Sachs et 
al. 2009, Fellman 2008). Mödrar till för tidigt födda barn ammar sina barn lika 
frekvent som mödrar till fullgångna barn. Dock ammar de under en kortare tid, därför 
behöver mödrar till de för tidigt födda barnen ett utökat stöd under hela 
amningsperioden (Flacking et al. 2003, Hedberg Nyqvist 2008). Det för tidigt födda 
barnet behöver endast sin mors bröstmjölk som näringstillförsel och klarar ibland av 
att delvis äta själv (Fellman 2008). Beroende på barnets förmåga kan det till en 
början behöva regelbunden sond- eller koppmatning. Barnet matas för det mesta 
varannan eller var tredje timma (Hedberg Nyqvist 2008). 

Övergång till fri amning sker successivt när barnet blir mer neurologiskt moget, 
vilket oftast sker kring vecka 34 till 36. Detta sker när barnet själv i större 
utsträckning bestämmer hur ofta det vill äta. I och med att barnet ammar större 
mängder så minskas mängden tillmatning. Att väga barnet före och efter amning kan 
vara ett bra hjälpmedel för att veta hur mycket barnet har ätit. Under vistelsen på 
neonatalavdelningen får mödrarna praktiskt stöd och vägledning av personalen med 
att tidigt komma igång med bröstmjölksproduktionen genom regelbunden pumpning. 
Oro, stress, smärta och trötthet hos mödrarna kan påverka produktionen negativt med 
minskade mjölkmängder som följd (Hedberg Nyqvist 2008).

Amning och bröstmjölksuppfödning av det för tidigt födda barnet har många 
fördelar. Förutom de fördelar som finns även för det fullgångna barnet, kan det för 
det för tidigt födda barnet bland annat minska risken för nekrotiserande enterokolit 
(NEC), neonatal sepsis samt retinopathy of prematurity (ROP). Bröstmjölken bidrar 
till ett effektivare immunförsvar vilket är viktigt för det för tidigt födda barnet då det 
är mer känsligt för infektioner (Hedberg Nyqvist 2008). Tre olika sorters mjölk kan 
ges till barnet, moderns egen mjölk, donatormjölk och mjölkersättning som är 
anpassad för det för tidigt födda barnet. Moderns egen bröstmjölk är det bästa 
alternativet med ett näringsinnehåll som är anpassad till det specifika barnet 
(Hedberg Nyqvist 2008, Svensson 2008). Detta bör vara det första alternativet för det 
för tidigt födda barnet eftersom det är gynnsamt för hjärnas utveckling och ger en 
bättre viktuppgång jämfört med bröstmjölksersättning (Montjaux-Régis et al. 2011, 
Polberger 2008).

Direkt efter utskrivning från sjukhuset kan mödrarna uppleva pendlande känslor av 
emotionell utmattning och lättnad samt uppleva otrygg eller trygg anknytning. När 
det gäller amningen kan den upplevas som ömsesidig eller icke-ömsesidig. Med 
ömsesidighet menas ett innerligt och ömsesidigt samspel där både moderns och 
barnets behov tillfredsställs och med icke-ömsesidighet bortser modern från sina 
egna känslor (Flacking, Ewald & Starrin 2007). Att få åka hem och börja leva ett 
vanligt liv är angeläget för dessa familjer. Neonatal hemsjukvård är till stor del 
anpassad för föräldrar med för tidigt födda barn. När barnets tillstånd tillåter kan de 
vårdas i hemmet av föräldrarna med stöd och uppföljning av neonatalavdelningen. 
Detta innefattar återbesök och eventuellt hembesök som bidrar till kontinuitet, vilket 
har visat sig vara positivt (Hammarstrand, Jönsson & Hallström 2008, Örtenstrand 
2005). Föräldrarna förbereds på neonatalavdelningen inför hemgång med 
undervisning och information om hur barnet sköts i hemmet. Denna förberedelse till 
föräldrarna är viktig för att minska deras eventuella oro och för att den naturliga 
övergången mellan sjukhuset, neonatal hemsjukvård och BVC ska fungera optimalt. 
En förutsättning för neonatalavdelningens hemvård är att föräldrarna känner sig 
trygga med att vårda sitt för tidigt födda barn i hemmet med stöd av sjuksköterskan 
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på hemvården. Denna vårdform kan fungera som sjukhusets förlängda arm till ett 
normalt liv (Hammarstrand, Jönsson & Hallström 2008, Rylander & Bergius 2008).

METOD

Studiens design

För att uppnå syftet har studien genomförts med hjälp av kvalitativ metod och bygger 
på intervjuer som insamlingsmetod. Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (Graneheim & Lundman 2004, Lundman & Hällgren Graneheim 2008) har 
därefter använts för att analysera den data som framkom i intervjuerna. 

Den kvalitativa metoden ansågs lämplig eftersom kvalitativ forskning har som mål 
att förstå, beskriva och tolka sociala fenomen som de uppfattas av individer, grupper 
och kulturer. Ett kvalitativt synsätt innefattar ett personcentrerat och holistiskt 
perspektiv och är lämpligt för att undersöka beteenden, känslor eller erfarenheter hos 
människor. Detta hjälper till att utveckla en förståelse för mänskliga erfarenheter och 
är därför ofta lämpligt att använda när det gäller forskning inom hälso- och sjukvård. 
En induktiv ansats innebär att det inte finns någon förutbestämd teori eller hypotes 
innan studiens början. Istället utformas arbetet utifrån den data som insamlas vilket 
slutligen mynnar ut i ett fynd. Denna ansats valdes för att förhoppningsvis få 
möjlighet att uppnå syftet (Halloway & Wheeler 2010).

Urval 
Verksamhetschefen på en neonatalavdelning i en mellanstor svensk stad i södra 
Sverige kontaktades för att få tillstånd att genomföra studien och kontakta tänkbara 
deltagare. Inklusionskriterierna för att ingå i studien var att barnet skulle vara född 
före vecka 37, vårdats på neonatalavdelningen och inte vara tvilling. Det skulle inte 
heller förekomma något fysiskt sjukdomstillstånd som kunde påverka amningen. 
Modern skulle vara svensktalande och bo i det aktuella länet. Familjen skulle även ha 
vistats i hemmet mellan tre och sex månader och de skulle för närvarande inte ingå i 
någon annan forskningsstudie. Efter godkännandet kontaktades avdelningen och 
mödrar som varit inskrivna på neonatalavdelningen och som uppfyllde 
inklusionskriterierna identifierades. Ett informationsbrev skickades ut till totalt 15 
mödrar, som därefter kontaktades per telefon med förfrågan om deltagande i studien. 
Av de 15 tillfrågade mödrarna tackade tio ja och gav även ett skriftligt godkännande. 
Två av de tillfrågade avböjde och tre gick ej att nå per telefon. Deltagarnas ålder 
varierade mellan 25 och 40 år och barnen var födda mellan vecka 33+5 och 35+4. 
Familjerna hade varit inskrivna på neonatalavdelningen mellan fem dagar och två 
veckor och därefter följts upp via neonatal hemvård mellan en och fem veckor. De 
hade kommit hem från sjukhuset och varit i hemmet mellan tre och sex månader. Nio 
mödrar var samboende med barnets far. För sex av de deltagande var det deras första 
barn och fyra av dem hade barn sedan tidigare.

Datainsamling
Intervjuerna genomfördes under december 2012 till mars 2013. Två provintervjuer 
genomfördes för att testa frågeguiden samt för att träna på intervjuteknik. 
Tillsammans med handledaren gjordes en noggrann genomgång av provintervjuerna 
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då råd gavs för att förbättra intervjutekniken. Frågeguiden ansågs fungera väl och 
ändrades inte. Provintervjuerna bedömdes ha tillräckligt god kvalitet och kunde 
därför inkluderas i arbetet. Därefter gjordes de resterande åtta intervjuerna. I 
samband med att kvinnorna tillfrågades om deltagande i studien fick de ge 
synpunkter på var intervjun skulle äga rum. Samtliga intervjuer utfördes i kvinnornas 
hem. I intervjuerna deltog båda författarna, den ena ledde intervjun och den andra 
satt med som observatör. Detta gjorde att observatören i vissa fall kunde komplettera 
med följdfrågor i slutet av samtalet om det uppfattades att något område kunde 
undersökas djupare. Vid två av intervjuerna hade den ena författaren inte möjlighet 
att närvara. Efter intervjuerna gjordes fältanteckningar för att lättare komma ihåg alla 
deltagare och intervjusituationerna. Dessa har inte använts i analysarbetet.

Öppna frågor användes och samtalet öppnades med en huvudfråga ”Kan du berätta 
om dina erfarenheter av amning sen ni kom hem?”  Därefter frågades om kvinnan 
haft funderingar kring amning sedan de kom hem samt vad som varit positivt eller 
om de stött på problem relaterat till amningen. Följdfrågor som ”vill du berätta 
mer?”, ”hur var det?” och ”vad gjorde du då?” ställdes under intervjuns gång för att 
deltagarna skulle berätta mer om sina erfarenheter (Kvale & Brinkman 2009).

Intervjuerna spelades in och transkriberades i nära anslutning till intervjun av 
författarna själva. Längd på intervjun varierade mellan 20 och 49 minuter vilket 
resulterade i 143 A4-sidor material med 1,5 radavstånd, något som tillsammans med 
handledaren bedömde som tillräckligt.

Analys 
Inledningsvis transkriberades intervjuerna ordagrant enligt nivå 2 (Linell 1994), som 
en första del av analysen. Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman Hällgren och 
Graneheim (2008) användes för att bearbeta materialet. Innehållsanalys används för 
att beskriva och tolka texter, där tolkningen kan ske på flera nivåer, manifest och 
latent. Det manifesta i en text ser till det uppenbara och det latenta ser till den 
underliggande betydelsen. Ett visst mått av tolkning och abstraktion är nödvändigt 
för att resultatet ska bli meningsfullt och begripligt. Därför valdes en analys av det 
manifesta men också det latenta innehållet från texterna. Den text som bearbetas bör 
också ses i sitt sammanhang vilket innebär att det måste finnas en medvetenhet om 
deltagarnas livsvillkor och personliga historia (Lundman & Hällgren Graneheim 
2008, Graneheim & Lundman 2004).  

Inom kvalitativ innehållsanalys används olika begrepp som analysenhet, domän, 
meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2008). Efter att alla intervjuer lästs igenom ett flertal gånger 
framkom två domäner som beskriver en helhet över det samlade materialet. Dessa 
domäner kan beskrivas som en grov struktur med låg grad av tolkning enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Analysenheterna som i det här fallet 
utgörs av intervjuer bröts sedan ner till mindre meningsbärande enheter av längre och 
kortare stycken med uttalanden som i sitt innehåll hörde ihop och svarade mot syftet. 
Dessa meningsenheter kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig och 
därefter abstraherades enheterna och försågs med koder. Detta gjordes till en början 
gemensamt för att uppnå konsensus för att därefter göras var för sig men med en 
diskussion och jämförelse för att uppnå överensstämmelse. I nästa steg 
sammanfördes koderna till underkategorier och kategorier, ett exempel beskrivs i 
tabell 1.
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Tabell 1. Exempel meningsbärande enheter och kategorier

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Under- 
kategori

Kategori

men pyss, pyssligt, 
meckigt, helt plötsligt 
skulle man diska allting och 
koka allting och det här.. 
och man bara, så det var ju, 
det tog ju, allting tog ju sån 
tid. (M-m, men.....) Kändes 
väldigt praktiskt i det hela, 
det blir ju väldigt..

Det var pyssligt 
och meckigt att 
diska och koka 
allting, det 
kändes väldigt 
praktiskt och tog 
sån tid.

Sond-
matning 
och 
pumpning 
var tids-
krävande

Att hantera 
pumpning 
och sond-
matning

En 
annorlunda 
start

Så att det tror jag är 
jätteviktigt, att... att det... 
att det, typ låtsas, så att 
man kan amma, fast man 
inte kan det, i början. Så 
det... det är väl någonting 
kanske, att ta med sig att, 
att, det är faktiskt 
jätteviktigt (Mmm). Om 
man vill amma.. sitt barn.

Jag tror att det är 
jätteviktigt att 
låtsas att man 
kan amma, fast 
man inte kan 
det, i början. Det 
är jätteviktigt 
om man vill 
amma sitt barn.

Att låtsas 
amma i 
början för 
att det ska 
fungera

Amnings-
träning när 
barnet är 
omoget

En 
annorlunda 
start

men jag kände ju inte hur 
mycket han fick i sig (nä). 
Dom sa det att ”du kommer 
att känna det”, men jag 
känner det fortfarande inte.. 
hur mycket, jag vet inte om 
det är det här med 
pumpningen att det har 
förstört lite, att man (xxx) 
eller så där.. kanske. 

Jag kände inte 
hur mycket han 
fick i sig, dom 
sa att ”du 
kommer att 
känna det”, jag 
vet inte om 
pumpningen har 
förstört lite.

Svårt att 
känna hur 
mycket 
barnet får 
i sig

Att 
uppskatta 
mängden 
mjölk och 
reglera 
produktion-
en

En 
annorlunda 
start

Efter kategoriseringen framkom ett tema som speglade innehållet i texten som helhet 
samt visar på författarnas känsla för det underliggande innehållet, det vill säga den 
latenta delen av analysen. Processen att identifiera temat pågick under hela 
analysarbetet (Lundman & Hällgren Graneheim 2008).

Trovärdighet
Inom kvalitativ forskning bedöms trovärdigheten utifrån begreppen giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet. Handledaren har deltagit under arbetets gång och 
granskat materialet vilket enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008) ökar 
giltigheten som handlar om hur sanna resultaten är. Två provintervjuer genomfördes 
vilket stärker trovärdigheten då det visar på om deltagarna förstår frågorna och om 
det leder till att syftet besvaras. Den utförliga beskrivningen av urvalet och 
analysarbetet samt presentation av citat stärker också giltigheten och 
tillförlitligheten. I studien beskrivs de olika stegen i analysprocessen och båda 
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författarna har läst alla intervjuer och gjort stora delar av analysen gemensamt. En 
kontinuerlig dialog har förts med handledaren som på egen hand analyserade en del 
av materialet. Jämförelse gjordes därefter för att undersöka överensstämmelse. 
Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras till andra sammanhang, 
vilket underlättas för läsaren att avgöra genom en noggrann beskrivning av hur 
studien har utförts (Graneheim & Lundman 2004, Lundman & Hällgren Graneheim 
2008). 

Även forskarens förförståelse och erfarenhet påverkar intervjusituationen och 
analysen. Att reflektera över och vara kritisk till sin egen förförståelse är därför 
viktigt under hela arbetet. Deltagarnas röst och fokusering på det som studeras har 
naturligtvis prioritet men det går inte att komma ifrån att forskaren är det främsta 
forskningsinstrumentet. Han eller hon bestämmer vilken data som svarar mot syftet, 
var fokus är och hur analysen går till (Halloway & Wheeler 2010). Det är alltså svårt 
att bortse från forskarens förförståelse och den bör därför synliggöras och diskuteras. 
En av författarna arbetar inom neonatal sjukvård och den andra arbetade när studien 
började inom barnhälsovården, och därefter på en barnavdelning på sjukhus. Båda 
har flera års erfarenhet inom slutenvården, samt egen erfarenhet av amning.

Etiska överväganden
Vetenskapsrådet har formulerat etiska rekommendationer och riktlinjer för forskning 
och det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav vilka 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att deltagare ska informeras om forskningens syfte, vilka 
villkor som gäller och att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Samtyckeskravet betyder att deltagarna har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan och konfidentialitetskravet att uppgifterna om deltagarna ska 
behandlas konfidentiellt och obehöriga ska ej kunna ta del av personuppgifter. Till 
sist ska hänsyn tas till nyttjandekravet vilket innebär uppgifterna som samlas in 
endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Även 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2008) lyfter fram deltagarens 
rätt till adekvat information om studien, att deltagandet ska vara frivilligt och att 
forskaren skall värna om deltagarens rätt till konfidentialitet och integritet. De menar 
också att utförandet av studien noggrant bör beskrivas och etiska överväganden 
diskuteras. 

Riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2002) och Helsingforsdeklarationen (World 
Medical Association 2008) har följts i studien. Deltagarna informerades muntligt och 
skriftligt om studien och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De 
informerades även om att allt material hanteras konfidentiellt och intervjumaterialet 
destrueras efter godkännande av studien. Deltagarna är ej identifierbara i det färdiga 
arbetet. Intervjumaterialet har endast lästs av författarna och handledaren samt har 
förvarats så att ingen obehörig kunnat ta del av materialet. 
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FYND

Då studien fokuserade på erfarenheter kring amning identifierades två domäner som 
handlade om ”trygghet i relation till amning” respektive ”otrygghet i relation till 
amning”. Dessa kunde ses både som en process från otrygghet till trygghet men även 
som en pendel mellan de två.

Vid analysen framkom fem kategorier och 17 underkategorier vilka presenteras i 
tabell 2.

Tabell 2. Översikt över kategorier och underkategorier.

Kategori Underkategori
En annorlunda start Att hantera pumpning och sondmatning

Amningsträning när barnet är omoget
Att uppskatta mängden mjölk och reglera 
produktionen

Att klara av att amma utan 
sond

Att bli av med sonden
Strategier
Att lära sig amma och försöka tyda barnets signaler

Positiva erfarenheter När det märks att amningen fungerar
Närhet och samspel med barnet
Praktiskt

Svårigheter vid amning När mjölken inte räcker
När det gör ont att amma
Att känna sig misstrodd 
Oro och otrygghet
Tidskrävande och begränsande

Stöd Uppmuntran och hjälp från partner
Vänner och familj
Personal från neonatalavdelningen och BVC  

I fyndredovisningen används citat från deltagarna för att stärka de olika kategorierna. 
I citaten anges punkter för att markera pauser, en punkt motsvarar en sekund. Flera 
punkter innebär alltså en längre paus. Text som utelämnats i citaten då det ej ansågs 
relevant anges med //. Skratt eller intervjuarnas kommentarer anges inom parentes 
(Linell 1994). Fiktiva namn på deltagarna används för att visa på vilken intervju 
citaten kommer från.

En annorlunda start
Mödrarna beskriver att det var praktiskt krävande att behöva hantera pumpning och 
sondmatning. I och med att barnet föddes för tidigt blev det mycket fokus för dem att 
få igång mjölkproduktionen. Detta gjordes genom att tidigt starta med att regelbundet 
pumpa ur mjölk från brösten. Mödrarna beskriver att de fick kämpa mycket med 
pumpningen, det tog tid och var frustrerande. Samtidigt förstod de hur viktigt det var 
för att få möjlighet till en fungerande amning och det gav motivation till att kämpa. 
När mjölkproduktionen kom igång blev det en positiv bekräftelse att det fungerade 
och det var positivt att kunna ge barnet sin egen bröstmjölk. Motgångar som 
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otillräcklig mjölkproduktion upplevdes som mycket frustrerande. Eftersom det för 
tidigt födda barnet inte kunde tillgodogöra sig all mat via amning användes också 
sondmatning. Även detta beskrivs som tidskrävande då det blev många procedurer 
när barnet skulle äta var tredje timma. I många fall kände mödrarna trots allt en 
trygghet med sonden eftersom barnet då fick i sig tillräckligt med mat. Den 
regelbundna pumpningen och sondmatningen kunde vara en trygg rutin när starten 
inte blev som de tänkt sig.

Jag tyckte att pumpa var lite jobbigt för alltså det tog ju så lång tid med allting. Det 
var ju plocka ihop pumpen och pumpa och. jag kände att det tog tid ifrån, och jag 
ville hellre sitta och mysa med Ylva.. så, men i och med att hon skulle ha mat var 
tredje timma och sen så skulle hon först byta blöja och vägas och sen amma och 
vägas och sen sondmatas, så vart det ju att.. Sen var jag tvungen och pumpa för 
annars så vart det ju för tätt inpå nästa mål mat. (Elin) 
I början gick det åt mycket tid till att träna amning eftersom barnet var omoget. På 
grund av barnets trötthet och att sugförmågan inte var fullt utvecklad blev amningen 
mest en träning. Amningen beskrivs som något som inte var lätt eller självklart utan 
något som måste övas upp tillsammans med barnet. Många mödrar beskriver barnets 
trötthet som en begränsning vid amningen och att barnet ofta somnade vid bröstet. 
Detta upplevdes problematiskt och frustrerande. Allt eftersom tiden gick blev 
amningen lättare och mer självklar. De mödrar som hade ammat tidigare beskriver att 
den erfarenheten kunde vara en styrka vid amningen av deras för tidigt födda barn. 
Trots att starten blev annorlunda och mödrarna kände sig oförberedda när barnet 
föddes för tidigt, hade de hopp om en fungerande amning och en stark vilja att kunna 
amma sitt barn. De strävade mot att barnet skulle bli starkare och orka amma fulla 
mål. 

I allt det där så var ju amningen jätte.. alltså skulle det bara... jag menar bara där 
när hon låg vid bröstet och inte orkade äta, bara det att hon låg där... jag, jag 
matade henne och sondade henne samtidigt ibland bara för att liksom... hon skulle 
koppla ihop.... (Hanna) 
Som en del i den annorlunda starten beskriver samtliga mödrar svårigheten att 
uppskatta hur mycket bröstmjölk barnet fick i sig. De uttryckte även att det var 
problematiskt att reglera och anpassa bröstmjölksproduktionen utifrån barnets behov. 
Mödrarna beskriver en osäkerhet kring hur mycket bröstmjölk som producerades 
men också hur stora mängder barnet ammade vid varje tillfälle. Detta ledde till 
känslor av otrygghet. Amningsvägning var till en början en trygghet eftersom det då 
blev tydligt för mödrarna hur mycket barnet hade ätit. När de sedan kom hem var det 
upp till dem själva att uppskatta hur mycket barnet ammat och ta beslut om hur 
mycket som skulle ges i sonden. Detta var något de flesta mödrar upplevde svårt och 
frustrerande. För en av mödrarna blev det en allt för stor otrygghet vilket ledde till att 
hon köpte en egen våg för att lättare veta hur mycket barnet fick i sig. Hon upplevde 
vågen som en trygghet när det var svårt att själv uppskatta amningsmängderna. Efter 
hemgång fortsatte täta viktkontroller på neonatalavdelningen vilket för många blev 
en bekräftelse på att barnet ammade tillfredsställande och hade ökat i vikt. Det kunde 
vara svårt att våga släppa på sondmatningen även när amningen fungerade bättre och 
bättre. Osäkerheten i att uppskatta hur mycket barnet åt gjorde att ett en del 
sondmatade mer än vad barnet behövde vilket resulterade i en kraftig viktuppgång. 
Även en inte tillfredsställande viktuppgång kunde visa på svårigheten med att 
uppskatta amningsmängd.
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Jag tyckte det var jätte.. bökigt, just att jag inte visste hur mycket han fick i sig, det 
var det som var min frustration // och jag kom tillbaka till Neo, och dom bara ”hur 
mycket har han ätit?”, och jag bara.. jag vet inte. Ja men så här många klunkar tror 
jag att jag hörde, nej men det var jättesvårt. (Malin) 
Pumpningen gjorde att bröstmjölksproduktionen inte anpassades till barnets behov. 
Mödrarna beskriver att det ofta blev för stor produktion vilket kunde vara svårt att 
hantera och upplevdes mycket jobbigt. Det kunde bli stora mängder mjölk som skulle 
förvaras och som till slut fick slängas. Mödrarna berättar att i den annorlunda starten 
var det svårt att få en jämn balans mellan bröstmjölksproduktionen och barnets 
behov. Inte bara stora mängder bröstmjölk upplevdes som deltagarna uttryckte, 
jobbigt, utan de påverkades också mycket om produktionen var otillräcklig. 
Kvinnorna försökte hitta olika sätt för att reglera produktionen, genom att öka eller 
minska på pumpningen, att amma oftare eller låta barnet ”sätta tempot”.

Tror jag producerade sex gånger.. så mycket än vad han åt, så jag har hela frysen 
full (skratt), men det är ju bra, då har jag till barnvakter. (Malin) 

Att klara av att amma utan sond
Ett konkret mål för många av mödrarna var att bli av med barnets sond. De kämpade 
därför hårt för att amningen skulle fungera och att barnet skulle gå upp i vikt. Detta 
var något mödrarna strävade mot redan på neonatalavdelningen och fortsatte med i 
hemmet. De beskriver en lättnad och befrielse när amningen fungerade så bra att 
sonden kunde tas bort. Hos flera av barnen åkte sonden ut av misstag, vilket först 
resulterade i oro hos mödrarna och därefter en lättnad när det visade sig att amningen 
var tillräcklig. Oavsett om sonden åkte ut av misstag eller om det var planerat, var 
det skönt att bli av med sonden och slippa sätta tillbaka den. En mamma berättar om 
att det kändes som en naturlig övergång till amning när sondmatningen avlutades.

Att hitta olika amningsstrategier beskrivs i intervjuerna som en del i processen att 
kunna amma och inte behöva använda sond. Det kunde handla om att hitta en bra 
amningsställning eller hjälpmedel såsom amningsnapp. De mödrar som använde 
amningsnapp upplevde att den underlättade amningen då barnet lättare fick tag om 
bröstet samt fick en bättre sugteknik. Även om amningsnappen underlättade tyckte 
de att den var svår att använda. En annan strategi var att förbereda amningsstunderna 
med att inge lugn och ro. Mödrarna hade också olika strategier för hur de hanterade 
olika frågor som uppkom. En del beskriver en trygghet i att veta var de kunde vända 
sig med frågor, en del försökte själv hitta lösningar på problem. Att komma hem 
kunde göra att mödrarna fick förlita sig mer på sig själv och hitta egna lösningar. 
Detta beskrivs som positivt. Vissa mödrar önskade mer information kring amning 
och ett bättre samarbete mellan neonatalavdelningen och BVC. Några uttryckte att de 
själva borde ha ställt fler frågor vid funderingar kring amningen.

Eh.. jag fick ju hjälp på Neo när vi låg där, för vi låg ju där i åtta dagar, och då var 
det en kvinna där som hjälpte till med den här gummitutan // och det var ju jättebra, 
eftersom då fick han ett bättre tag om bröstet. Och när man är så liten som han var 
då, han kom ju i vecka trettiofyra plus två då.. eeh.. då är det ju svårt för honom å få 
tag liksom, han behöver ju nåt, han behöver få ett större tag helt enkelt, så den 
underlättade jättemycket...(Malin)
Mödrarna beskriver amningen som en process och att det tog tid att lära sig amma 
och lära känna sitt barn. När sonden var borta tog den fria amningen över och 
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mödrarna försöka tyda barnets signaler på hunger. Många hade till en början svårt att 
komma ifrån tidsintervallet på var tredje timma som de hade blivit van vid från tiden 
på neonatalavdelningen. Det kunde vara en trygghet att fortsätta med samma tider 
och mödrarna beskrev det som svårt att våga släppa de fasta tiderna. Att tyda barnets 
signaler och övergå till att låta barnet styra amningen upplevdes också svårt. 
Mödrarna uttryckte att de fick lära sig att tolka sitt barn, klockan användes enbart 
som riktmärke. Det var problematiskt att veta om barnets signaler var tecken på 
hunger eller tydde på något annat. När barnet vaknade många gånger på natten kunde 
det vara svårt att veta om det var ”rätt” att amma varje gång eller inte. De beskrev 
också frustration över att behöva följa de fasta mattiderna istället för att själva läsa av 
och amma barnet vid tecken på hunger.

Alltså jag lyssnade till signaler, det var liksom som att man tittade på klockan.. 
(Mmm) och sen.. och så märkte man att han var lite missnöjd, ja men han är nog 
hungrig (Mmm). Men var han lite missnöjd efter en och en halv timme, (Mmm) då 
tänkte jag att då kanske det är nåt annat, vad ska vi nu hitta på? Nu ska vi nog... 
kanske behöver sova, ja, eller så. Att det där med klockan kom man in i (Mmm)..  
(Lisbeth)

Positiva erfarenheter
De flesta mödrar konstaterade att amningen fungerade väldigt bra och det mesta var 
positivt. Det var en glädje att kunna amma och de uttryckte att det var fantastiskt. De 
flesta av mödrarna hade en positiv inställning till amning och en stark vilja att kunna 
”nära sitt barn”. Mödrarna tyckte att den positiva inställningen underlättade 
amningen. De tyckte att det kändes skönt när amningen fungerade och de upplevde 
en lättnad när barnet ökade bra i vikt. Det var skönt att inte längre behöva oroa sig 
över vikten. Amningen kunde vara en bekräftelse på att allt fungerade biologiskt och 
det var en trygghet när bröstmjölken fanns i tillräcklig mängd. Mödrarna uttrycker en 
vilja att ge sitt barn det ”bästa” vilket de menar att bröstmjölken var. En anledning 
till det var fördelar som att stärka barnets immunförsvar. Många tyckte att amningen 
blev lättare med tiden och att den blev mer och mer naturlig. De mödrar som hade 
barn sedan tidigare ansåg att de hade nytta av sina tidigare erfarenheter av amning. 
Även om barnet åt mer oregelbundet upplevdes det för det mesta inte som något 
problem. En del mödrar menade att det var skönt när barnet blev större eftersom 
amningen blev mer regelbunden och det blev mer rutiner i vardagen. 
Amningsstunden fungerade som bäst när miljön runt omkring var lugn och rofylld så 
att barnet kunde fokusera på amningen.

Alltså det är ju väldigt bra med amning, det är ju det optimala liksom (Mmm), det, 
då får dom ju allt. Både rätt sammansättning och antikroppar och, och allt.. Nej, så 
det har jag läst om... både, alltså när jag, under tiden jag pluggade och när.. ja, 
efteråt, när man har läst på lite. (Bella) 
Mödrarna beskriver det som positivt med en unik närhet till sitt barn vid amningen. 
Många uttryckte det som en mysig stund som gav möjlighet till avslappning. Några 
mödrar tyckte att det gav mer närhet vid amning än vid flaskmatning. Det upplevdes 
som något positivt när barnet gav respons vid amningen och det gav ett härligt 
samspel mellan mor och barn. Mödrarna uttryckte en känsla av bekräftelse när barnet 
sökte sig till bröstet. Amningen var även ett bra tillfälle att läsa av sitt barn och se hur 
det mår. Det beskrivs som mysigt att vara nummer ett och känna att man inte kan få 
nog av sitt barn.
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Åh, det är så mysigt, eh.. alltså det är den närmaste närheten du kan komma ditt eget 
barn, alltså man, när man slutar amma så är det enda jag saknar, det är få sätta mig 
ner och amma och ha honom så nära när dom.. man känner barnets hand och.. man 
har världens kontakt med dom. Ah, det är det finaste som finns det är, just amningen. 
(Sofia) 
En fördel med amningen som mödrarna lyfter fram är den praktiska aspekten. Det 
var positivt att maten alltid fanns till hands, det var praktiskt att inte behöva ta med 
sig mat till barnet. En del mödrar jämförde sig med vänner som flaskmatade sina 
barn vilket verkade vara ”omständigt” och ”osmidigt”. Amningen upplevdes som 
bekväm, det var enkelt att amma. Det var också praktiskt och smidigt att 
bröstmjölken alltid fanns tillgänglig i rätt temperatur.

Svårigheter vid amning
Det beskrivs som jobbigt och frustrerande när det inte fanns tillräckligt med 
bröstmjölk. Några mödrar beskriver hur utebliven viktuppgången hos barnet kunde 
vara ett tecken på att produktionen inte var tillräcklig. En del beskriver att det kunde 
vara frustrerande när barnet vissa kvällar inte var nöjd med den mängd bröstmjölk 
som fanns. För en mamma kom mjölkproduktionen aldrig igång ordentligt och hon 
hade mycket funderingar på varför det inte fungerande för henne när det verkade 
fungera för alla andra. Hon jämförde sig med andra mödrar på neonatalavdelningen 
och tyckte det var jobbigt att inte kunna producera lika mycket mjölk som de andra. 
På grund av tidigare erfarenheter var hon redan från början inställd på att amningen 
eventuellt inte skulle fungera. Hon ville amma men kunde inte ge sitt barn det bästa 
som hon beskriver var bröstmjölk. Hennes svårigheter vid amning gjorde att tilltron 
var svag till att fortsätta försöka. Så småningom avslutades därför amningen helt. 
Hon accepterade att det inte fungerade och lyfte istället fram fördelarna med att inte 
amma. 

Och så skulle man gå ut och ställa dom där få små dropparna i kylen ute i 
korridoren och där stod det hela flaskor liksom (skratt), fulla med, fulla med mjölk, 
man bara ja // Nä, men det vart ju aldrig mer, alltså, det var dom här dropparna och 
sen kom det aldrig mer, och jag tyckte att efter dom här veckorna så, ja.. fick det, (ja) 
vara nog. (Julia) 
De flesta mödrar hade någon gång haft problem med mjölkstockning eller såriga 
bröstvårtor. Mjölkstockning upplevdes som en svårighet och kunde påverka 
amningen. Det kunde då vara svårt att ta hand om sitt barn. För de flesta var detta 
ändå inget stort problem utan med olika strategier blev det snart bättre. Strategierna 
kunde vara att mata på flaska en period, tätare amning eller att minska på 
pumpningen. Såriga bröstvårtor beskrivs av mödrarna som smärtsamt, och det kunde 
göra att det kändes besvärligt att amma. Trots att det ibland gjorde ont kämpade de 
ändå på med amningen.

Det har ju varit jobbigt så här ibland, för jag har ju fått ont i bröstvårtorna väldigt 
(Mmm) och så. Så jag har ju fått smörja med kräm och så, men jag har ju aldrig 
slutat.. (nej), för det  // det gjorde så ont, det gör ju fruktansvärt ont (Mmm) (skratt)..  
men jag tänkte det går väl över någon gång.. eller vad jag tänkte (Nina) 
En svårighet som mödrarna beskriver var hur de ibland kände sig misstrodda av 
vårdpersonal på neonatalavdelningen och BVC. Det fanns en förväntan att alla kan 
och ska amma. Om amningen inte fungerade kunde det upplevas som att det blev 
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mycket tjat och press, vilket var jobbigt och frustrerande. Det var påfrestande att 
behöva ”hävda sig” och inte känna sig förstådd när amningen inte fungerade. Det 
kunde bli mycket tjat om att bröstmjölken var det bästa trots att det fanns andra 
alternativ. Mödrarna upplevde att när de hade en annan åsikt än vårdpersonalen blev 
de inte alltid respekterade för detta, vilket kunde vara frustrerande. Det kunde också 
handla om att de kände att de inte fick rätt information eller stöd. En del valde då att 
vända sig någon annanstans när de kände att de inte hade förtroende för personalen.

Det är nog mer bara det här att ”nej men det släpper nog ska du se” (Mmm), ” När 
ni komm.. när ni kommer hem så kommer det gå bra, då kommer det släppa”. Och 
jag bara kände att, ja fast jag tror inte det. (skratt) (nej) Så. Eftersom att det inte 
hade fungerat innan heller.. så där. (Julia) 
Oro och otrygghet kunde upplevas på många olika sätt. Detta kunde vara relaterat till 
att få sitt barn för tidigt och över att barnet var litet och skört. En del uttryckte en oro 
över att åka hem eftersom neonatalavdelningen var en trygg miljö med mycket stöd 
och hjälp. Det var skönt men tomt att komma hem och ovant att själv ha det fulla 
ansvaret för sitt barn. Efter hemkomst handlade svårigheterna om att själv hantera 
sonden, sondmatningen och amningen. Många var oroliga över att sonden skulle åka 
ut när de var hemma eller att barnet skulle ta skada om sondmatningen inte sköttes på 
rätt sätt. En mamma beskriver känslor av panik över att hantera sondmatningen 
samtidigt som amning. Mödrarna hade mycket funderingar kring barnets vikt och 
svårigheten att uppskatta hur mycket barnet ammade skapade en osäkerhet. De täta 
viktkontrollerna kunde kännas som en trygghet men för några var det stressande och 
det blev mycket fokus på vikten. Det var svårt att våga lita på att det räckte med 
amningen när sonden var borta. Några av mödrarna uttryckte oro för infektioner på 
grund av att barnet var ”känsligt”, detta påverkade till viss del det sociala livet. Det 
var nervöst och ”läskigt” när kontakten med neonatalavdelningen och hemsjukvården 
avslutades. En del mödrar upplevde en känsla av att tappa kontrollen när 
uppföljningen minskade och det kunde vara svårt att veta var de skulle vända sig vid 
frågor.

Ehh.. och sen så hade man sondningen då.. då hade man.. då hade man igen kontroll 
på att allt var bra och.. och så blev det på något sätt lite läskigt när man inte hade 
alla dom här kontrollerna, men normalt sett hade man ju inte haft det, mer än sina 
vanliga BVC-besök liksom (Mmm). Ehh.. ja.. så det kanske blir lite otäckare att.. när 
man blir av med alla dom här kontrollerna.. liksom.. så ja.. så van vid att ha en 
massa kontrollposter (Bella) 
Amningen upplevdes ibland som något tidskrävande och begränsande. Mödrarna 
beskriver att det tog mycket tid att amma sitt barn. Svårigheterna handlade både om 
att varje amningstillfälle kunde ta lång tid och att de behövde amma ofta. Några 
mödrar tyckte det var mödosamt att hinna med syskon och alla sysslor i hemmet. Det 
kunde vara svårt att koppla av och bara njuta vid amningen utan att göra något annat. 
De upplevde även att det blev svårt att planera sin tid och eventuella aktiviteter. En 
annan begränsning kunde vara att behöva tänka på vad man äter för att barnet inte 
skulle få ont i magen vilket beskrivs som besvärligt. Amningen upplevdes som något 
privat, vilket var påfrestande och gjorde det bökigt att amma i offentliga miljöer. Det 
kunde därför vara stressande att inte hitta en plats för att amma och jobbigt om andra 
tog illa upp när de ammade offentligt. Att vara den enda som kunde ge barnet mat 
och trösta beskrevs som något begränsande, men samtidigt som något positivt och 
mysigt.
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Nä..alltså det.. det jag kan känna så här, det var väl.. jag trodde inte innan.. att man 
blir så.. man blir så låst, alltså så styrd.. utav.. det är ju hon som bestämmer när hon 
ska äta.. och det liksom.. så det.. det.. var jag inte riktigt beredd på (Ida)

Stöd
Att få uppmuntran och stöd från sin partner beskrivs i intervjuerna. Mödrarna tyckte 
att det var skönt att vara två och kunna hjälpas åt med det praktiska kring barnet och 
sondmatningen. Det kunde till exempel handla om att partnern sondmatade på natten 
för att modern skulle få tid till att pumpa och amma. De uttrycker att det var skönt att 
ha någon att dela vardagen med och att få uppmuntran när amningen kändes 
frustrerande. Det beskrivs som att partnern var det största stödet och att de var ett bra 
team.

Så det var skönt, skönt att man är, har varit två hela tiden också och kunna byta av 
varandra lite och.. och så där.... (Nina)
Vänner och familj kunde vara ett stort stöd för mödrarna. Att ha någon att prata med 
om olika funderingar beskrivs som värdefullt och det var skönt när det fanns någon 
som lyssnade. Det kunde också handla om att få konkreta råd kring amning. 
Mödrarna kunde till exempel hitta stöd i sin mammagrupp och hos andra vänner som 
också hade barn. Omtanke och praktisk hjälp från omgivningen beskrivs som 
betydelsefullt. En del kände stark tilltro till sig själv och personer i sin närhet och 
vände sig hellre till dem för att hantera olika situationer än till vårdpersonal.

Öppna förskolan över lag, har varit jättebra att.. gå på babysång och så träffas man 
efteråt och pratar (Mmm). Det är väl kanske det också man.. där man har fått.. 
mycket hjälp, genom diskussioner..  // Mammagrupper, det har varit bra, alla ungefär 
i samma sits och ungefär samma, samma storlek på barn alltså ålder.. sådär.. 
(Lisbeth)
Även stödet från personalen på neonatalavdelningen och BVC beskrivs som 
betydelsefullt för mödrarna. Vårdpersonalen på neonatalavdelningen hade stor 
påverkan på hur den första tiden blev. Mödrarna beskriver ett positivt och tryggt 
omhändertagande med stöttning och hjälp. Det tidiga stödet kunde vara praktisk 
hjälp med att pumpa för att få igång mjölkproduktionen. Den första tiden på 
neonatalavdelningen beskrivs som en ”skola” med mycket utbildning och hjälp kring 
amning och skötsel av barnet. Mödrarna uttryckte tacksamhet över allt detta stöd och 
lärande. Att få tillräcklig tid på neonatalavdelningen för att känna sig förberedd inför 
hemgång beskrevs som värdefullt. Detta tillsammans med stöttning från den 
neonatala hemvården gjorde att det fungerade bra att komma hem. Mödrarna tyckte 
att det var skönt med en regelbunden kontakt med hemvården, där det fanns 
möjlighet att ställa frågor kring amning och sondmatning. De fick också uppmuntran 
i sin roll som mor. Det kunde vara sorgligt men samtidigt en lättnad att bli utskriven 
från neonatal hemvård eftersom det innebar att den sortens vård inte längre var 
nödvändig. 

Det gjorde också att man fortfarande kunde känna en liten trygghet, att man ändå 
kunde ringa och.. ringa och fråga och det här med att man åkte upp två gånger i 
veckan och.. ehh.. och vägde och så också.. att.. ja det var väldigt skönt och väldigt 
positivt. Jag tror man behövde det där, att komma dit på den där hemsjukvården två 
gånger i veckan.. i alla fall jag. För då kunde man ta det där och alla frågor kring 
sonden och man kunde ta.. ja, om man hade andra.. andra funderingar. (Alma) 
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Det upplevdes som en trygghet att bli överlämnad till BVC när kontakten med 
neonatal hemvård avslutades. Många av mödrarna tyckte att BVC-sköterskan var ett 
bra stöd, hon kunde lugna och uppmuntra. Det var också ett forum att kunna ställa 
frågor och få råd kring till exempel amning och såriga bröstvårtor. Det var positivt att 
få en ”vanlig” kontakt med BVC och det var tryggt att alltid kunde ringa om 
funderingar uppstod.

Hon har ju sagt det går alltid att ringa om det är nåt så ringer man ju bara så, så 
ringer hon upp när hon har tid då. // man känner att man kan ringa om man är 
orolig för nåt (Mmm) så det har jag ju gjort. Det har funkat jättebra, faktiskt, mmm 
(Elin)

Tema
Under arbetets gång framkom ett genomgående tema som sammanfattade materialet 
som helhet. Temat som kunde urskiljas var ”en ständig strävan efter en fungerande 
amning”. Mödrarna i studien beskriver redan från det för tidiga barnets födsel hur de 
strävade efter en fungerande amning. När starten inte blev som de hade tänkt sig fick 
mödrarna ofta kämpa för att få igång bröstmjölkproduktionen och att lära sig och sitt 
barn att amma. I hemmiljön var det fortfarande ett stort fokus på amningen och 
barnets viktuppgång. Det praktiska kring amning, sondmatning och pumpning samt 
deras känslor kring amningen beskrivs utförligt i intervjuerna. Detta visade på 
mödrarnas ständiga strävan efter en fungerande amning. Amningen upplevdes ofta 
som en positiv erfarenhet och när det fungerade bra uttrycktes känslor som glädje 
och trygghet. Att få stöd och uppmuntran kring amningen beskrevs av mödrarna som 
viktigt under hela processen. En del mödrar stötte på svårigheter såsom otillräcklig 
bröstmjölksproduktion eller smärta vid amning. Att inte känna sig förstådd av 
vårdpersonalen upplevdes även det som påfrestande. Trots motgångar kunde de flesta 
mödrar fortsätta sin strävan och uppnå en fungerande amning.

FYNDDISKUSSION

När ett barn föds för tidigt är det en stor omställning för mödrarna och deras familjer, 
vilket skapar oro och känslor av otrygghet. Swanson et al. (2012) beskriver att det 
kan vara vanligt med känslor som rädsla och oro över barnet samt över moderns egen 
förmåga att ta hand om sitt barn. Amningen för mödrarna i vår studie var en 
utmaning och det krävdes mycket arbete för att få den att fungera. Erfarenheterna 
varierade mellan mödrarna och över tid men alla strävade ständigt efter en 
fungerande amning, vilket var det genomgående temat i studien. Studien visar på 
mödrars erfarenheter av amning, vilket är viktigt för att ge bättre förutsättningar för 
en fungerande amning. Ny kunskap som framkom var svårigheter kring produktion 
och reglering av bröstmjölken. Kunskap om dessa erfarenheter och svårigheter är 
mycket användbart för barnsjuksköterskan som möter mödrar med för tidigt födda 
barn. 

I Sverige anses amning vara den kulturella normen, det är något som en mor normalt 
gör. När barnet föds för tidigt blir amningen en komplex process och mödrar inser då 
att det kommer att bli en annorlunda upplevelse (Demirci et al. 2012, Flacking et al. 
2006). Tidigare forskning kring mödrars erfarenheter av amning har visat att mödrar 
kan uttrycka oro, rädsla och frustration när de försöker förstå sitt barns beteende och 
uppnå en fungerande amning (Demirci et al. 2012). Detta framkommer även i vår 
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studie där mödrarna beskriver sina erfarenheter av amning. Det kan vara viktigt att 
lyfta fram erfarenheter kring amning av de barn som föds efter vecka 32 och inte 
bara av de mycket eller extremt för tidigt födda barnen. Forskningen visar att även 
mödrar till dessa barn kan uppleva amningen som en krävande process (Demirci et 
al. 2012), samt att det ofta uppstår problem med amningen (Meier, Furman & 
Degenhardt 2007). Det har även visat sig att kvinnor som får barn för tidigt men efter 
vecka 34 upplever mer oro och ängslan, har mer depressiva och posttraumatiska 
symtom samt har mer oro över barnets hälsa jämfört med mödrar till fullgångna barn 
(Brandon et al. 2011). Detta kan ibland kan vara svårt att upptäcka av 
barnsjuksköterskan, kanske för att barnen inte föds så mycket för tidigt och mår 
ganska bra. Det kan vara lätt att underskatta den oro och rädsla det kan medföra för 
den enskilda modern som kan befinna sig i kris även om barnet ”bara” är fött i vecka 
34. Barnsjuksköterskan behöver därför vara medveten om denna kunskap för att på 
bästa sätt ge stöd och hjälp till mödrarna.

Att hantera pumpning och sondmatning upplevdes av mödrarna i vår studie som både 
tidskrävande och frustrerande. Första tiden med ett barn som föds för tidigt handlar 
mycket om procedurer som att få igång bröstmjölksproduktionen och ge barnet mat. 
För mödrarna var det en positiv bekräftelse när produktionen kom igång. Att ge mat 
åt det för tidigt födda barnet beskrivs av Swanson et al. (2012) som förknippat med 
både positiva och negativa känslor. Mödrarna i deras studie beskriver känslor som 
glädje och stolthet när de kunde ge barnet sin egen bröstmjölk. Negativa erfarenheter 
kunde vara fysisk smärta, trötthet och obehag. Den inledande glädjen av att kunna 
producera bröstmjölk kan dämpas av insikten av att det är svårt och ansträngande 
vilket kräver uthållighet (Swanson et al. 2012). 

Från det att barnet föds fram till att amningen var etablerad hade mödrarna i vår 
studie som mål att bli av med barnets sond. I en studie av Flacking et al. (2006) 
beskrivs att tiden från sondmatning till helamning kunde vara kort och oproblematisk 
utan några direkta bakslag. Erfarenheterna hos de flesta mödrar i deras studie var 
ändå att den sista tiden karaktäriserades av en period med mycket ansträngningar för 
nå målet att barnet skulle kunna helamma. Alla procedurer som mödrarna genomgår 
under hela amningsprocessen ger en bild av hur komplex denna situation är. Det är 
oerhört viktigt att barnsjuksköterskan på neonatalavdelningen är införstådd med de 
positiva och negativa upplevelserna som kan förekomma under amningen hos 
mödrar till för tidigt födda barn. Detta för att kunna stötta mödrarna på bästa sätt och 
ge bättre förutsättningar för en fungerande amning. Även förståelse för alla moment 
som mödrarna måste hantera är viktigt för barnsjuksköterskan för att kunna ge 
praktiska råd. 

Tröttheten hos det för tidigt födda barnet gjorde att det ofta somnade vid bröstet 
vilket mödrarna i vår studie tyckte var frustrerande och ansågs vara en begränsning 
för amningen. Barnets trötthet och omognad när det föds efter vecka 34 kan enligt 
Mally, Bailey och Hendricks-Muñoz (2010) vara problematiskt och ett hinder för att 
uppnå en lyckad amning. Flacking et al. (2006) beskriver också mödrarnas 
frustration när barnet ibland var för trött för att orka amma. Vid de tillfällen barnet 
var mer vaket och ammade större mängder kände sig mödrarna i deras studie stolta 
och stärktes i sin roll som mor. För att amningen snabbare skulle fungera fullt ut 
förstod mödrarna vikten av att amningsträna, detta beskrevs som ett träningsläger. 
Även Demirci et al. (2012) har studerat mödrars erfarenheter och beskriver hur 
tröttheten kunde försvåra amningen och hur detta gav känslor av oro över om det för 
tidigt födda barnet fick i sig tillräckligt med bröstmjölk. De menar att det kan finnas 
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en risk att moderns bonding till barnet blir försenat på grund av att det för tidigt 
födda barnet har en svagare respons och interaktion under amningen. Det kan därför 
vara viktigt för barnsjuksköterskan att vara uppmärksam på samspelet under 
amningen för att på bästa sätt hjälpa föräldrarna att knyta an till sitt barn.

I vår studie framkom det att mödrarna tyckte att det var mycket svårt att uppskatta 
hur stor mängd barnet hade ammat. Svårigheten blev mer uttalad när mödrarna kom 
hem, då de skulle uppskatta mängden på egen hand. När det är svårt att tyda om 
barnet är mätt eller inte kan amningsvägning vara en strategi som kan leda till lättnad 
för mödrar enligt Demirci et al. (2012). Emellertid upplevdes det av mödrarna i en 
svensk kvalitativ studie som en besvärlig rutin att behöva väga barnet före och efter 
måltid. Där framkom hur amningsförsöken i början var styrda genom schemalagda 
mattider och amningsvägning. Det handlade då inte bara om tiden mellan 
amningarna utan också att tiden för varje amningstillfälle var begränsad (Flacking et 
al. 2006). Som barnsjuksköterska är det viktigt att hitta individuella lösningar för 
mor och barn för att underlätta amningsträningen. Flacking, Ewald & Starrin 
beskriver i sin studie från 2007 att många mödrar upplever en minskad tillit till sig 
själva att kunna uppskatta amningsmängderna när de kommer hem, vilket bekräftar 
resultaten i vår studie.

Mödrarna berättade att de pumpade regelbundet i början vilket för några medförde 
stora bröstmjölksmängder. För andra var problemet istället att produktionen inte var 
tillräcklig. Regleringen av bröstmjölksmängderna var ett stort problem för mödrarna 
och upplevdes besvärligt då mängden inte anpassades efter barnets behov. 
Författarna har inte funnit någon forskning som fokuserar på detta problem och 
ställer sig frågande till varför. Amningen av ett för tidigt fött barn kanske är så 
komplex att detta uppfattas som ett mindre bekymmer och då hamnar i skymundan. I 
och med denna nya kunskap om svårigheter kring produktion och reglering bör 
barnsjuksköterskor på neonatalavdelningar och BVC bättre kunna förebygga 
problem och stötta mödrarna. Ett exempel kan vara tydligare information om att 
minska på pumpningen när bröstmjölksproduktionen är större än barnets behov.

Forskning visar att många mödrar känner sig osäkra på hur de ska tolka sitt barns 
signaler efter att de kommit hem från neonatalavdelningen. Med tiden blir de dock 
tryggare i att ta hand om sitt barn och mer säkra på hur de ska tolka barnets signaler. 
Detta kan öka mödrarnas självförtroende och stolthet (Flacking, Ewald & Starrin 
2007). Även i vår studie beskriver mödrarna svårigheter med att tyda sitt barns 
signaler och det kunde vara en trygghet att fortsätta mata sitt barn var tredje timma 
även i hemmet. Andra ville hellre läsa av sitt barn när det visade tecken på hunger, 
att då behöva behöva följa fasta mattider upplevdes som en begränsning. Flacking et 
al. (2006) beskriver att några mödrar i deras studie ansåg att det var viktigt att följa 
rutinerna med matning var tredje timma i den annars så kaosartade vardagen. Andra 
var däremot frustrerade över att inte tillåtas följa barnets signaler och mata det när 
det visar tecken på hunger. Mödrarna tyckte att det påverkade relationen till sitt barn 
när de inte uppmuntrades att se sitt barns signaler (Flacking et al. 2006). Att inte lära 
sig från början att tolka sitt barns signaler kanske kan ha en negativ påverkan på både 
mor-barn relationen såväl som att det tar längre tid för mödrarna att lära sig hur sitt 
barn fungerar. Det är intressant att reflektera över hur detta kan förebyggas och vad 
det har för betydelse för det för tidigt födda barnet om det redan från början får 
bestämma mer över sina mattider. 

De mödrar som i den aktuella studien hade barn sedan tidigare uttryckte att de hade 
stor nytta av den erfarenheten. Att ha tidigare erfarenhet av amning beskrivs av 
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Demirci et al. (2012) kunna vara en stor fördel när ett barn föds för tidigt. Det kan 
göra att det inte blir lika överväldigande att ta hand om sitt barn och att hantera 
amningen. Tidigare positiva erfarenheter av amning kan göra att mödrar förväntar sig 
att det ska fungera lika bra även när de får sitt för tidigt födda barn enligt Sweet 
(2008). Swanson et al. (2012) menar dock att mödrarnas tidigare erfarenheter av 
amning är otillräckligt när ett barn föds för tidigt eftersom föräldrar måste lära sig det 
specifika kring pumpning, sondmatning och att kunna sköta om sitt för tidigt födda 
barn. Det kan vara viktigt för barnsjuksköterskan att ta reda på mödrars tidigare 
erfarenheter kring amning. Om dessa är positiva kan det vara en hjälp i att motivera 
kring att kämpa på med amningen men med en tydlighet att det inte kommer fungera 
likadant denna gång. Vid tidigare negativa erfarenheter kan barnsjuksköterskan 
försöka stötta mödrarna i att detta är en ny möjlighet för dem. Det kan vara en fördel 
att vara tydlig med vad mödrar har att förvänta sig men ändå hjälpa dem att se hur 
positivt det kan bli när allt fungerar.

Demirci et al. (2012) beskriver mödrars erfarenheter av amning och att det kan vara 
frustrerande när det bara kommer små mängder bröstmjölk trots pumpning. Det kan 
göra att det känns hopplöst och att amningen avslutas. Även i vår studie beskrivs 
problem med att få igång bröstmjölksproduktionen, vilket upplevs som mycket 
frustrerande. Tidigare svårigheter med amning kunde leda till en svag tilltro till att 
fortsätta försöka då inte produktionen kom igång, detta bekräftar även Swanson et al. 
(2012). När mödrar lyckas producera bröstmjölk kan de istället känna en positiv 
feed-back vilket hjälper till att bygga upp självförtroendet. Vidare beskrivs att om 
mödrar är kluvna över amningen så är de mindre uthålliga med att amma sitt barn 
(Swanson et al. 2012). Att jämföra sig med andra mödrar när 
bröstmjölksproduktionen inte kommer igång uttryckte några av kvinnorna i vår 
studie som jobbigt. Detta är förmodligen inte ovanligt. På neonatalavdelningen ställs 
den urpumpade bröstmjölken i ett kylskåp vilket gör att alla kan se hur stor mängd 
olika mödrar producerar. Slutna fack i kylskåpen skulle kunna vara positivt för att de 
mödrar som har svårt med bröstmjölksproduktionen inte ska fokusera på hur mycket 
andra producerar. Dessa fynd är alltså viktiga för att det kan ge möjlighet för 
barnsjuksköterskan att hjälpa mödrarna att inte jämföra sig med andra.

Mödrarna i vår studie beskrev hur de ibland kände sig misstrodda av vårdpersonal på 
neonatalavdelningen och på BVC. Det upplevde att det fanns en förväntan från 
vårdpersonalen på att alla skulle amma och det kunde förekomma press och tjat kring 
amningen. I en studie av Sweet et al. (2008) uttryckte mödrarna att de kunde känna 
en förväntan på sig att amma som en del i moderskapet oavsett i vilken situation de 
befann sig i. Flacking, Ewald och Starrin (2007) beskriver mödrars erfarenheter i sin 
studie, de uppfattade en förväntan från samhället på att kvinnan ska amma. De 
beskriver att de blev påverkade av media att tro att alla mödrar ammar sina barn och 
att det var naturligt att de också skulle amma. Även en annan studie av Flacking et al. 
(2006) belyser mödrarnas känsla av vårdpersonalens brist på respekt när det gäller 
amning. Det värsta var inte den lilla mängden bröstmjölk som producerades utan den 
upplevda respektlösheten från personalen när mödrarna berättade om sina försök. 
Detta gjorde att de kände frustration, osäkerhet och skam. Andra beskrev det som att 
den normala amningsprocessen gick förlorad på grund av att vårdpersonalen var så 
”amnings-hysterisk” (Flacking et al. 2006). Schmied et al. (2011) fann i sin 
metaanalys att mödrar upplevde att vårdpersonalen underminerade deras försök att 
amma sina barn. Även om vårdpersonalen inte menade att provocera fram 
skuldkänslor kunde detta beteende tolkas så av mödrarna. Swanson et al. (2012) 
menar att negativa kommentarer från vårdpersonal kan förstöra mödrarnas förtroende 
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för dem och påverka mängden bröstmjölk. Att uppmuntra till amning kan vara 
väldigt viktigt om mödrar inte har bestämt sig om de ska fortsätta amma eller inte. 
Men det kan också få kvinnan att känna skuld i att inte amma sitt barn (Swanson et 
al. 2012). 

Att känna förtroende för vårdpersonalen när det gäller sin amning kan vara mycket 
viktigt för en person som just blivit mor. Att då som barnsjuksköterska stötta och 
hjälpa henne måste vara av stor betydelse för en lyckad amning. Att stötta även när 
amningen inte fungerar kan vara viktigt för att modern ska få en positiv första tid 
tillsammans med sitt barn. Den kunskap som framkommit i vår studie skulle kunna 
ge vidare möjligheter för hur barnsjuksköterskan arbetar med mödrar och för tidigt 
födda barn. Det skulle kunna vara en hjälp för mödrarna med bättre muntlig och 
skriftlig information kring hur amningen av det för tidigt födda barnet fungerar i 
början och varför det är så viktigt att börja pumpningen inom en viss tid. Muntlig 
information vid inskrivning är förmodligen inte tillräckligt för mödrarna då de till en 
början är under stor känslomässig påfrestning. Med bättre information skulle 
mödrarna förmodligen uppleva mindre tjat och press från vårdpersonalen. 

Mödrarna i studien beskriver hur deras partner kunde vara ett stort stöd kring 
amning, pumpning och sondmatning. I de fall mödrar upplever att de inte får ett bra 
stöd från vårdpersonal när det gäller amningen kan detta vägas upp av stöd från 
partner och andra i deras närhet. Stöd från partner beskrivs som värdefullt och 
innefattar praktiskt, fysiskt och känslomässigt stöd. Det kan handla om att ha någon 
att dela bördan och ansvaret för föräldraskapet med (McInnes & Chambers 2008). 
Partners stöd kan till och med vara avgörande när mödrar genomgår svårigheter vid 
amning och ha betydelse för hur bra det går med amningen (Nickerson, Sykes & 
Fung 2012). Att förstföderskor får mycket tid tillsammans med sin partner och barnet 
efter födseln kan enligt Ekström, Widström och Nissen (2003) göra att kvinnor 
ammar sitt barn längre. Det kan alltså vara viktigt att ge möjlighet för familjerna att 
vara tillsammans efter barnets födelse. Det är förmodligen till och med viktigare när 
barnet föds för tidigt eftersom familjen kan befinna sig i kris och anknytningen 
riskerar att påverkas. Här har barnsjuksköterskan ett ansvar för att uppmuntra 
partnern till delaktighet och ge förutsättningar och möjligheter för familjen att vara 
tillsammans.

Stöd från vänner och familj kunde vara betydelsefullt för mödrarna i studien. 
Förutom stödet från sin partner kom stödet mest från kvinnliga vänner som hade barn 
samt från systrar. I en studie av McInnes och Chambers (2008) framkom att ett bra 
socialt stöd var viktigt. Kvinnor med stöttande nätverk verkade ha lättare för att 
överkomma svårigheter kring amningen samt känslor som skuld, förvirring och 
självtvivel. Stödet kom oftast från kvinnliga familjemedlemmar vilket bekräftar 
resultatet i vår studie. Stöd från vänner och familj pratade mödrarna dock inte så 
mycket om och ingen av de deltagande nämnde stöd från sina egna föräldrar. Kanske 
är det så att mödrarna litar mer på vårdpersonal och vänner för råd och stöd kring 
amning än sina egna föräldrar. Ekström, Widström och Nissen (2003) menar att 
mormödrar med egna positiva erfarenheter kring amning kan vara ett värdefullt stöd 
för sina döttrar som nyligen fått egna barn. Det kan då vara viktigt att 
barnsjuksköterskan synliggör och hjälper till att mobilisera detta stöd.

Alla mödrar i studien upplevde mer eller mindre ett positivt stöd från vårdpersonal på 
neonatalavdelningen och BVC. Detta stöd beskrivs som betydelsefullt för hur deras 
erfarenheter av amning kom att bli. Tidigare studier beskriver hur vårdpersonalens 
stöd har stor betydelse för hur mödrar upplever och hanterar amningen (Flacking et 
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al. 2006 , McInnes & Chambers 2008, Schmied et al. 2011). Personal som ger ett 
positivt stöd till nyblivna mödrar beskrivs som sympatiska, tålmodiga och 
uppmuntrande och stärker därmed självförtroendet hos mödrar (McInnes & 
Chambers 2008). Det är betydelsefullt att mödrar bemöts av en äkta närvaro och 
någon som tar sig tid och lyssnar på ett positivt sätt. Detta gör också att det blir 
lättare att ställa frågor (Schmied et al. 2011). När mödrar möter ett respektfullt 
bemötande och stöttande förhållningssätt kan det leda till en förtroendefull relation 
mellan mor och vårdpersonal. I förlängningen ger det också modern en känsla av att 
hon är den som känner sitt barn bäst och ökar hennes självförtroende (Flacking et al. 
2006). Ett utökat stöd kring amning kan leda till en längre amningsduration 
(Porteous, Kaufman & Rush 2000), det kan även stärka mödrarnas relation till sitt 
barn och känslorna för barnet. Detta visar på att amningsstöd inte bara är viktigt för 
amningen utan även för anknytningen (Ekström & Nissen 2006). Vår studie lyfter 
betydelsen av stöd till mödrarna vilket kan ge möjlighet till en djupare förståelse och 
bättre bemötande från barnsjuksköterskan. Kanske att deltagarnas positiva upplevelse 
av stöd i vår studie kan ha bidragit till att de allra flesta klarade av att uppnå en 
fungerande amning. Trots att mödrarna upplevde motgångar och svårigheter så pratar 
de om att de fått mycket stöd och hjälp och uttrycker en glädje över amningen.

Mödrarna i den aktuella studien beskriver en oro för att åka hem men också att det 
fungerade bra, till stor del på grund av stödet från neonatal hemvård. Att mödrar 
känner sig ambivalenta inför hemgång framkommer även i en studie av Swanson et 
al. (2012). Nästan alla kvinnor i deras studie uttryckte positiva känslor över att åka 
hem. De kände att de hade kontroll samtidigt som de ibland kände oro och brist på 
självförtroende över att själv ta det fulla ansvaret för barnet i hemmet. Tillgång till en 
kontaktperson kan vara stöttande och vara en förberedelse inför hemgång enligt 
föräldrar i en dansk studie av Broedsgaard och Wagner (2005). Att ge föräldrarna 
kunskap, stöd och vägledning inför hemgång gjorde att de kände sig tryggare. I 
Sverige finns ofta möjlighet till att komma hem med hjälp av neonatal hemvård, 
vilket innebär att familjerna kan åka hem även om amningen inte är fullt etablerad. 
Familjerna får hjälp och stöttning med amning och sondmatning och när barnet kan 
amma eller på annat sätt tillgodogöra sig näring blir de utskrivna från hemvården. I 
en studie från Skottland (Swanson et al. 2012) där det inte fanns möjlighet till 
hemvård och sondmatning i hemmet var det en förutsättning att barnet kunde amma 
själv eller få mat med hjälp av flaska innan hemgång. Detta gjorde att en del av 
mödrarna valde att ge ersättning på flaska för att kunna åka hem då amningen inte 
var fullt etablerad. Neonatal hemvård kan ge ett betydelsefullt stöd till mödrarna och 
leder troligen till att fler når en fungerande amning.

Mödrarna i vår studie beskriver amningen som något positivt och att det mesta 
fungerade väldigt bra. De hade en positiv inställning och en stark vilja att kunna ge 
sitt barn bröstmjölk vilket de beskriver som ”det bästa”. Amningen var en möjlighet 
till mycket närhet och samspel till sitt barn. Detta kan ses även i tidigare studier om 
mödrars erfarenheter där amningen beskrivs som något normalt med känslor som 
stolthet och glädje över att kunna ge sitt barn bröstmjölk. Det beskrivs hur mödrar 
har en stark längtan efter att lägga sitt barn till bröstet, att smeka barnet och uppleva 
den speciella stund som amningen medför. Bröstmjölk uppfattas som det bästa för 
barnet och i synnerhet när det är för tidigt född (Sweet 2008, Swanson et al. 2012). 
Att amma beskrivs som något självklart och ett ansvar mot barnet på grund av alla 
fördelar det för med sig. Motivationen att amma kan också härleda från skuldkänslor, 
bekvämlighet eller fördelar för modern. Att se fördelarna med amning kan också ge 
motivation att kämpa även när barnet har svårt att få tag vid bröstet eller när modern 
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måste kämpa med pumpning för att öka produktionen (Demirci et al. 2012, Sweet 
2008). Vår studie visar att mödrar till för tidigt födda barn kan möta stora utmaningar 
när det gäller amningen. Det är därför viktigt att barnsjuksköterskans stöttar dessa 
mödrar i deras ständiga strävan efter en fungerande amning.

METODDISKUSSION

Kvalitativ metod ansågs vara lämplig för studien eftersom metoden passar för att 
undersöka bland annat erfarenheter hos människor (Halloway & Wheeler, 2010). För 
att samla in data användes intervjuer, detta material bearbetades med kvalitativ 
innehållsanalys. En annan metod som kunde ha använts för analysen och övervägdes 
var tematisk analys. Efter genomgång av båda metoderna valdes kvalitativ 
innehållsanalys. Denna metod kan användas på olika texter och med olika nivå av 
tolkning. Ytterligare en fördel är att den kan anpassas till forskarens erfarenhet och 
kunskap (Graneheim & Lundman 2004, Lundman & Hällgren Graneheim 2008). 
Även andra insamlingsmetoder, som fokusgrupper, övervägdes. Med enskilda 
intervjuer antogs det dock att det skulle bli lättare att hitta mödrar som ville delta 
med tanke på att de var småbarnsföräldrar. Det uppfattades som praktiskt och 
bekvämt att vara i det egna hemmet under intervjuerna och det hade varit besvärligt 
att träffas i grupp en viss tid. Enskilda intervjuer kanske också bidrog till att 
mödrarna öppnade sig mer då amning kan vara ett känsligt ämne. Detta gav troligen 
ett bättre och mer innehållsrikt material. De tio som tackade ja var positiva till att 
delta vilket uppfattades som att de gärna ville dela med sig av sina erfarenheter. 
Under intervjuerna upplevdes mödrarna glada att någon uppmärksammade vad de 
varit med om. De talade öppet om sina erfarenheter och fick på så vis sätta ord på 
sina känslor av både positiv och negativ karaktär. 

Urvalet kom att bestå av kvinnor i olika åldrar och i olika livssituationer vilket gav 
en variation av erfarenheter vilket är viktigt i en kvalitativ studie (Halloway & 
Wheeler 2010, Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Ett inklusionskriterie vid 
studiens början var att barnen skulle vara födda före vecka 37, de mödrar som kom 
att ingå i studien hade barn födda mellan vecka 33+5 och 35+4. Detta är ett relativt 
smalt spann och kan ses som en fördel för studien eftersom det styrker hur mödrar till 
barn födda i detta åldersspann uppfattar amningen. Intervjuerna genomfördes när 
mödrarna varit i sina hem i 3-6 månader. Detta ansågs vara ett relevant intervall för 
att mödrarna ska ha kommit hem och ”landat” men inte så sent att de hade glömt sina 
erfarenheter (Kvale & Brinkman 2009). 

En fördel med provintervjuerna samt handledarens återkoppling var att 
intervjutekniken förbättrades. Det framkom då hur följdfrågor kunde ställas för att få 
ett rikare material. Under resterande intervjuer och transkriberingar var det positivt 
att upptäcka att författarna blev mer erfarna vilket gav en högre kvalitet på 
intervjuerna.

Vid förfrågan om deltagande fick mödrarna välja när och var intervjun skulle äga 
rum, samtliga valde det egna hemmet som intervjuplats. Det uppfattades som att de 
kände sig mer trygga i sin egen miljö och det var praktiskt att inte behöva ge sig iväg 
hemifrån. Forskare inom kvalitativ forskning bör vara känsliga för miljön för 
forskningen och kunna bör ha en förståelse för omgivningen och situationen. Det 
upplevdes positivt att känna till deltagarnas bakgrund och hur deras liv ser ut just nu, 
detta gav en djupare förståelse för det material som växte fram under arbetets gång 
(Halloway & Wheeler 2010, Lundman & Hällgren Graneheim 2008).
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Båda författarna deltog i alla intervjuer utom två då en fick förhinder vilket inte 
anses ha påverkat resultatet. Att båda deltog var ett medvetet beslut eftersom 
författarna var oerfarna och för att kunna komplettera med frågor. De kunde 
dessutom tillsammans diskutera upplevelsen av intervjun och de underliggande 
betydelserna i materialet. Att vara två intervjuare kan upplevas av deltagaren som 
hämmande och en känsla av att hamna i underläge, alla möten inleddes därför med 
småprat för att avdramatisera situationen och lära känna varandra. För att få åtkomst 
till sanna tankar och känslor hos deltagarna bör forskaren inta en icke-fördömande 
attityd gentemot det som framkommer i intervjusituationen och förhållandet bör 
bygga på ett ömsesidigt förtroende (Halloway & Wheeler 2010, Kvale & Brinkman 
2009). Alla intervjuer startade med samma öppna utgångsfråga. Deltagarnas respons 
fick därefter styra samtalet och uppföljande frågor ställdes för att få en bättre 
förståelse. De flesta deltagare var väldigt öppna och hade mycket att berätta. En del 
hade svårare för att vara utförliga när de beskrev sina erfarenheter och då behövdes 
mer följdfrågor. Det upplevdes inte som att mödrarna i någon intervju kände sig 
hämmade utan alla var positiva och måna om att berätta om sina erfarenheter. 

Författarna har diskuterat sin förförståelse och försökt inta en öppen attityd gentemot 
deltagarna och det som studerades för att så lite som möjligt låta det påverka 
intervjusituationen eller analysen (Graneheim & Lundman 2004). Det kunde ses som 
positivt att författarna hade erfarenhet av neonatalvård och barnhälsovård eftersom 
det gav en viss förståelse för mödrarna. Kunskap om vad mödrarna kan ha varit med 
om gjorde det också lättare att ställa relevanta följdfrågor under intervjuerna. I vissa 
fall var det dock en utmaning att lägga sin förförståelse åt sidan. Det kunde handla 
om att mödrarna missförstått riktlinjer eller information som getts på 
neonatalavdelningen.

Under analysarbetet valdes meningsbärande enheter ut i två av intervjuerna till att 
börja med. Dessa kondenserades och kodades gemensamt och efter genomgång med 
handledarens analys sågs en stark överensstämmelse. Därefter genomfördes 
analyserna var för sig med kontroll av varandras arbeten. Detta resulterade i en viss 
korrigering av indelningen av meningsbärande enheter och av koderna. Denna del av 
analysen löpte på relativt enkelt. Arbetet resulterade i ca 500 koder som grupperades 
i kategorier, ett arbete som var tidskrävande. Till att börja med kunde väldigt många 
kategorier urskiljas, men flera av dem handlade om liknande områden och kunde 
fogas samman. Det var svårt att gruppera de olika koderna så att de hörde endast till 
en kategori. Svårigheten att hitta passande kategorier skulle kunna vara en tänkbar 
felkälla. Efter noga övervägande framträdde dock ett mönster med kategorier och 
underkategorier. Även här sågs en överensstämmelse med handledarens analys.

Studiens tillvägagångssätt har noggrant beskrivits i arbetet och stora delar har 
genomförts tillsammans med stöd av handledaren vilket givit tillfälle till 
överensstämmelser och ibland korrigeringar, detta stärker tillförlitligheten. 
Presentation av citat i resultatet stärker studiens giltighet (Graneheim & Lundman 
2004, Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Genom en noggrann beskrivning av 
hur studien har utförts ges läsaren möjlighet att bedöma överförbarhet vilket handlar 
om huruvida resultatet är överförbart till andra sammanhang. Resultaten kan anses 
överförbart för kvinnor som fött barn inom samma gestationsåldrar samt i länder med 
liknande kultur och arbetssätt inom neonatalvården.
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KONKLUSION

Denna studie beskriver mödrars erfarenheter av amning och deras ständiga strävan 
efter att få den att fungera. När starten blev annorlunda fick mödrarna i studien 
kämpa mycket med det praktiska kring sondmatning, pumpning och amning. Det tog 
tid att lära känna sitt barn, bli av med sonden och få en fullt fungerande amning. Det 
beskrivs att amningen kunde vara positiv men också svår och krävande. Stöd från 
vårdpersonal och andra i mödrarnas närhet hade stor betydelse för hur de hanterade 
dessa utmaningar och problem. Den nya kunskapen om mödrars erfarenheter av 
amning och svårigheter kring produktion och reglering av bröstmjölken är användbar 
för att barnsjuksköterskan ska kunna främja amning för de mödrar som får barn efter 
vecka 32. En möjlighet till förbättringsarbete skulle kunna vara att använda slutna 
fack i kylskåpen på neonatalavdelningen för att mödrarna inte ska kunna jämföra sin 
bröstmjölksproduktion med andra mödrar.

Det finns behov av ytterligare forskning om vilka erfarenheter mödrar har av att 
amma sina för tidigt födda barn. Författarna har endast hittat lite forskning när det 
gäller erfarenheter av amning efter hemkomst av de barn som föds efter vecka 32. På 
grund av den begränsade forskning som finns är det angeläget med vidare studier. 
Denna forskning skulle kunna ge barnsjuksköterskor på neonatalavdelningar och på 
BVC ytterligare förståelse för mödrarna och ge möjlighet till ett stöd anpassat efter 
varje familjs unika behov.
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