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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I Sverige har amningsfrekvensen minskat under senare år. Amning ger kortsiktiga 

och långsiktiga hälsoeffekter hos barnet och kvinnan.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka amningsplanering och amningsduration samt 

undersöka om det var skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda kvinnor avseende 

amningsduration under barnets första levnadsår.  

 

Design/Metod: Detta är en survey, där 3390 kvinnor svarade på en enkät vid inskrivning på 

mödravårdscentralen, 2581 kvinnor svarade på en enkät i slutet av graviditeten och 1257 

kvinnor svarade ett år efter graviditeten. Materialet analyserades med deskriptiv statistik.  

 

Resultat: Det var 1135 kvinnor som besvarade båda enkäterna angående amningsplanering 

och amningsduration. En signifikant skillnad framkom mellan planerad amning och 

amningsduration. Det var 260 kvinnor som ammade under en kortare period och 265 som 

ammade under en längre period än vad de hade planerat. Denna frågeställning innefattade 

samtliga kvinnor oberoende av födelseland. En stor del av kvinnorna som ammade barnet vid 

ett års ålder ville fortsätta amma tills barnet var 1-1,5 år eller så länge barnet själv ville. Det 

framkom ingen skillnad gällande amningsduration mellan svenskfödda och utlandsfödda 

kvinnor. De vanligaste orsakerna till att kvinnor valde att inte amma var att kvinnan eller 

barnet inte ville. De vanligaste orsakerna till att kvinnorna valde att sluta amma var att barnet 

inte blev mätt eller att barnet inte ville dia.  

 

Slutsats: Skillnader sågs gällande amningsplanering och amningsduration. Vården behöver 

fokusera på att ge stöd och utbildning till kvinnan för att öka motivation till amning.  

 

Nyckelord: Amning, duration, etnicitet, planering 



ABSTRACT  
Background: In Sweden, the breastfeeding rate has decreased in recent years. Breastfeeding 

provides short-term and long-term health effects of the child and the woman. 

 

Objective: The aim of this study was to investigate planning and duration of breastfeeding, 

and examine whether there were differences between Swedish-born and foreign-born women 

regarding duration of breastfeeding during the child's first year. 

 

Design / Methodology: This is a survey in which 3390 women responded to a questionnaire 

at enrollment prenatal, 2581 women responded to a questionnaire in late pregnancy and 1257 

women responded one year after pregnancy. The material was analyzed with descriptive 

statistics. 

 

Results: There were 1135 women who responded to both questionnaires regarding planning 

and duration of breastfeeding. A significant difference was found between the planned 

breastfeeding and duration of breastfeeding. There were 260 women who breastfed for a 

shorter period and 265 who breastfed for a longer period than they had planned. This issue 

included all women regardless of country of birth. A large proportion of women who 

breastfed the child at the age of 12 months wanted to continue breastfeeding until the baby 

was 1-1.5 years or as long as the child himself wanted. It showed no difference regarding 

duration of breastfeeding between Swedish-born and foreign-born women. The most common 

reasons why women chose not to breastfeed was that the woman or the child did not want to. 

The most common reasons that women choose to stop breastfeeding was that the child did not 

get satisfied or that the child did not want to suckle. 

 

Conclusion 

Differences were observed regarding breastfeeding planning and duration of breastfeeding. 

Care needs to focus on providing support and education to women in order to increase 

motivation to breastfeeding.  

Keywords: Breastfeeding, duration, ethnicity, planning 
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NYCKELORD 

Amning, duration, etnicitet, planering. 

BAKGRUND 

Amningens betydelse 

Amning är en av de mest effektiva åtgärderna en kvinna kan vidta för att skydda och främja 

hälsan för sig själv och det nyfödda barnet (Dunn, Kalich, Henning & Federizzi, 2015). 

Amning har skyddande effekt mot bröstcancer, äggstockscancer och även mot benskörhet hos 

kvinnan (Labbok, 2001). Amning under de första levnadsmånaderna minskar risken hos 

barnet för astma, eksem, lymfom, Crohns sjukdom samt infektions- och diarrésjukdomar. I 

synnerhet om barnet har en ärftlighet för allergisjukdom är det gynnsamt att amma barnet 

under de första månaderna (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). Enligt Kramer och 

Kakuma (2012) ses spädbarn som uteslutande ammas vid sex månader ha mindre mag- och 

tarminfektioner än de som delammas under tre till fyra månader. Studien av Ip, Chung, 

Raman, Trikalinos och Lau, (2009) påvisar att amning minskar risken för akut otit, nedre 

luftvägsinfektioner, atopisk dermatit, barnleukemi och plötslig spädbarnsdöd. Enligt studierna 

av Pereria, Alfenas och Araújo (2014); Marseglia et al. (2015) är en av fördelarna med 

amning de bioaktiva ämnen som främjar mognaden av immunsystemet, minskar 

insulinresistens och förhindrar en överdriven viktuppgång hos barnen. 

 

Amning under de första månaderna ökar möjligheten för en optimal fysisk hälsa och normal 

intellektuell utveckling. Amning minskar risken för att drabbas av framtida livsstilssjukdomar 

som obesitas, diabetes typ -1 och hypertoni (Grzelak, Wozniak & Czyzewska, 2014). Enligt 

Kelishadi och Farajian (2014) skyddar amning även mot framtida diabetes typ II, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt högt kolesterolvärde. Genom amning kan kortsiktiga och långsiktiga 

positiva hälsoeffekter främjas på individ- och samhällsnivå. Marseglia et al. (2015) 

förespråkar att strategier som syftar till att stödja och främja amning bör användas av hälso- 

och sjukvårdspersonal för att förhindra en eventuell uppkomst av diabetes. Spatz (2014) 

påvisar att nutritionen vid födseln inte bara påverkar hälsan kortsiktigt utan ger även 

hälsoeffekter under hela livet. Hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för att utbilda, stödja 

och informera kvinnor angående amning.  Detta för att ge kvinnan kunskapen om vikten att 

amma sitt barn.  
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Amning och kultur 

Amning har varit den naturligaste metoden för att föda upp barn sedan begynnelsens tider, 

genom amning ges den bästa näringen till barnet. En känslomässig relation mellan kvinnan 

och barnet gynnas även genom kärlek, värme och närhet. Runt början på 1900- talet i Sverige 

schemalagdes och begränsades amningen för att barnen skulle uppfostras och lära sig att inte 

genast få sina behov tillfredsställda. På 1930- talet gavs råd till kvinnor angående amning 

genom deras familj och grannskapet, detta då förlossningarna skedde i hemmet. När sedan 

förlossningarna började ske på sjukhus runt 1940- talet sjönk amningsfrekvensen successivt i 

Sverige och i andra industriländer. Kunskap och erfarenhet gällande amning försvann då 

modernare och striktare rutiner gällde på sjukhuset. Amning ordinerades på vissa bestämda 

tider under dygnet, skälet var att barnets mage behövde vila fyra timmar mellan målen. Dessa 

regler och begränsningar har försvårat amningen för mödrar i Sverige (Kylberg, Westlund & 

Zwedberg, 2014). I den svenska kulturen kan kvinnor uppleva amningen som något 

fantastiskt men även som en period fylld med stress och oro som ofta grundar sig i 

otillräckliga råd som ger en osäkerhet. I vissa fall kanske kvinnan inte har någon förebild i sin 

närhet som kan ge stöd och råd (Widström, 2009). 

 

Enligt Scott, Kwok, Synnott, Bogue, Amarri, Norin, Gil och Edwards (2015) skiljer sig 

amningstidens längd mellan länderna i Europa, beroende av bland annat samhällets attityder 

till amning. Sociala normer kan utöva ett större inflytande på amningstidens längd än 

kvinnans egen inställning och kunskap. Enligt Kornides och Kitsantas (2013) gav kunskap om 

amningens fördelar insikt i varför det är viktigt att amma samtidigt som det ökade 

amningsdurationen hos kvinnorna i studien. Enligt Abbas - Dick, Stern, Nelson, Watson och 

Dennis (2015) framkom det att stöd och utbildning av både personal och anhöriga hjälper 

kvinnan att förlänga amningsdurationen. Med partnerns engagemang och hjälp ökar kvinnans 

självförtroende och därmed även motivationen till att fortsätta amma. Studien av Dyson, 

McCormick och Renfrew (2005) visar att stöd och utbildning gällande fördelar med amning 

för kvinnan och barnet ger en ökad amningsfrekvens.  

Riktlinjer och rekommendationer 

Rekommendationerna från World Health Organization (WHO) är att bröstmjölk de första sex 

månaderna ger tillräckligt med näring till barnet. Efter sex månader bör kosten kompletteras 

med tilläggskost. WHO rekommenderar kvinnor att fortsätta delamma i två år eller längre 

(World Health Organization, 2015a). Detta för att övergången från amning till vanlig kost är 
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en känslig period. Det är därför en fördel att fortsätta amma för att minska risken för 

undernäring, detta gäller främst i andra delar av världen (World Health Organization, 2013). 

WHO rekommenderar exklusiv amning de första sex månaderna för att barnet ska utvecklas 

och uppnå en optimal hälsa. Trots denna rekommendation är det få kvinnor i världen som 

ammar under den rekommenderade tiden (De Jager, Skouteris, Broadbent, Amir & Mellor, 

2013). 

 

WHO och Unicef har för att stödja, främja och skydda amning utarbetat en handlingsplan för 

vårdpersonal som kommer i kontakt med gravida och ammande kvinnor. Denna plan 

innefattar ”tio steg till en lyckad amning” (World Health Organization, 2015b). Mödrar som 

upplevt en tidig hud mot hud kontakt med sina barn på ett babyvänligt sjukhus enligt WHO´s 

”tio steg till lyckad amning” upplevde en större tillfredsställelse till att amma än de mödrar 

som inte upplevde någon hud mot hud kontakt. Detta visade sig ge en längre amningsduration 

(Hongo, Nanishi, Shibanuma & Jimba , 2014). Enligt WHO´s rekommendationer “tio steg till 

en lyckad amning” bör användning av napp till ammande barn undvikas helt. Detta då 

användning av napp kan reducera amningstillfällen, vilket leder till minskad mjölkproduktion 

och förkortad amningsduration (Jaafar, Jahanfar, Angolkar & Ho, 2012). Genom möjligheter 

att pumpa ur bröstmjölk kan andra i barnets närhet hjälpa till att ge barnet den näring som är 

bäst för barnet (Johns, Forster, Amir & McLachlan, 2013). 

 

Socialstyrelsens rekommendation gällande amning följer WHO:s rekommendationer om 

helamning i sex månader, för att sedan ge tilläggskost för att uppfylla näringsbehovet under 

det första levnadsåret (Socialstyrelsen, 2014). Livsmedelsverket rekommenderar helamning i 

sex månader och smakupplevelser från tidigast fyra månaders ålder. Dessa smakupplevelser 

får inte konkurrera med amningen tills barnet är sex månader (Livsmedelsverket, 2015). 

Orsaker att inte amma eller att sluta amma 

I en studie av Ahluwalia, Morrow och Hsia (2005) påvisades att kvinnor valde att inte amma 

på grund av orsaker som läkemedelsbehandling, rökning, tvillingfödsel, tidigare 

bröstoperation och andra individuella anledningar. Enligt Odom, Li, Scanlon, Perrine och 

Grummer-Strawn (2013) uppgav kvinnor att de slutade amma på grund av oro gällande 

svårigheter med amning, att barnet inte fick den näring som barnet behövde och inte gick upp 

i vikt, sjukdom hos både kvinnan eller barnet och kvinnans behov att ta läkemedel. I studien 

Ahluwalia, Morrow och Hsia (2005) angavs orsaker som såriga bröstvårtor, otillräcklig 
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mjölkproduktion eller att barnet hade svårigheter att amma som anledningar till att sluta 

amma. Yngre kvinnor och kvinnor med begränsade socioekonomiska resurser var mer 

benägna att sluta amma inom de första månaderna. Enligt Li, Fein, Chen och Grummer-

Strawn (2008) uppgav kvinnor att de slutade amma på grund av svårigheter med amning så 

som mjölkstockning, smärta och att barnet hade svårt med sugteknik. Andra anledningar var 

att barnet inte erhöll den näring som barnet behövde och inte gick upp i vikt. Sjukdom hos 

kvinnan eller barnet och kvinnans behov att ta läkemedel var andra skäl som uppgavs. 

Statistik i Sverige gällande amning 

I Sverige har amningsfrekvensen minskat något varje år sedan mitten av 1990-talet. Barn 

ammas kortare tid nu än för tio år sedan. Amningsfrekvensen har under de senaste fem åren 

minskat vid en veckas, två och fyra månaders ålder. År 2012 uppfyllde Sverige 14 % av 

rekommendationen om exklusiv amning under sex månader. Vid sex månaders ålder 

delammar 48 % sina barn, vilket troligtvis beror på att smakportioner har introducerats innan 

sex månaders ålder. Amningsmönstret skiljer sig beroende på vart man bor i Sverige och vilka 

amningsfrämjande insatser familjen får tillgång till.  Den totala andelen ammade barn skiljer 

sig procentmässigt i olika län, när barnet är nio månader skiljer sig siffrorna mellan 32 och 43 

% och vid tolv månader varierar det mellan 12 och 23 %. Exklusiv amning eller delamning 

förekom i 96 % under barnets första levnadsvecka, 4 % kvinnor ammade inte (Socialstyrelsen, 

2014). 

Bronfenbrenners teoretiska referensram 

Bronfenbrenners utvecklingsekologi är en modell för relationen mellan barn, familj och  

samhälle. Modellen består av fyra olika system: mikro-, meso-, exo- och makrosystem. 

Mikrosystemet innefattar individen och dennes omgivning bland annat genom relationer, 

resurser, kompetens och arbetet vid exempelvis barnavårdscentral.  Individen har en bestämd 

roll inom familjen, skola, arbetet och barnhälsovård (BHV), dessa roller kan vara barn, 

förälder, arbetstagare, elev eller patient. Mesosystemet innefattar i sin tur ett antal 

mikrosystem, samt hur BHV relaterar till barnfamiljer. I exosystemet ingår det hur 

verksamheten organiseras och hur det fungerar på lokal nivå, exempelvis i en kommun. Här 

ingår även de lokala strukturerna som arbetsliv, skola och förskola. Makrosystemet består av 

lagar, regler, normer och ideologier. Här behandlas grundläggande samhälleliga värderingar 

om barns rättigheter och värde. Utifrån Bronfenbrenners teori kan sambandet lättare förstås 

mellan kulturella, sociala och miljömässiga faktorer, hälsorelaterade individuella beteenden, 

egenskaper och familjens, förälderns, barnets eller sjuksköterskans möjligheter att påverka 
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hälsan (Bronfenbrenner, 1979). Teorin innefattar det ömsesidiga samspelet mellan barnet och 

dess utveckling och de föränderliga miljöerna som barnet lever i. 

Problemformulering 

Enligt WHO är rekommendationerna att kvinnan ska helamma barnet i sex månader samt att 

fortsätta delamma barnet i två år eller längre (World Health Organization, 2015a). 

Socialstyrelsen rekommenderar helamning i sex månader för att därefter ge tilläggskost 

(Socialstyrelsen, 2014). Livsmedelsverket följer WHO:s rekommendationer att helamma 

barnet i sex månader, smakupplevelser som inte konkurrerar med amningen kan introduceras 

från det att barnet är fyra månader (Livsmedelsverket, 2015). I Sverige sjunker 

amningsfrekvensen sedan mitten av 1990-talet, utan att finns någon tydlig förklaring varför. 

Sverige har en av de bästa föräldraförmånerna i världen. Här definieras kort föräldraledighet 

upp till 9 månader, mellanlång föräldraledighet 10-18 månader och lång föräldraledighet som 

mer än 18 månader (Statistiska centralbyrån, 2007). I Sverige finns föräldrapenning vilket 

innebär att föräldrarna får ersättning från Försäkringskassan i 480 dagar för att kunna vara 

hemma med barnet (Försäkringskassan, 2015). Detta innebär att kvinnor skulle kunna amma 

enligt rekommendationerna. Vid en litteraturgenomgång var det svårt att finna studier som 

gällde kvinnors planering av amning och dess utfall, det vill säga om det blev som kvinnan 

tänkt. Med ökad kunskap om kvinnors/familjers inställning till amning och hur de planerar att 

amma får samhället bättre möjligheter att ge det stöd som behövs. Distriktssjuksköterskor är 

en nyckelgrupp i sammanhanget eftersom kvinnorna/familjerna har en regelbunden kontakt 

med en distriktssjuksköterska redan från barnets födelse och under barnets tidiga levnadsår. I 

detta arbete ingår att ge information, råd och stöd.  Författarna har i denna studie valt att 

enbart fokusera på kvinnornas inställning till amning.  

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka amningsplanering och amningsduration samt 

undersöka om det var skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda kvinnor avseende 

amningsduration under barnets första levnadsår. 

Frågeställningar 

1. Finns det en överenstämmelse mellan amningsplaneringen och utfallet 

(amningsduration) under barnets första levnadsår? 

2. Hur länge vill kvinnor som ammat barnet i ett års tid fortsätta amma? 
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3. Skiljer sig amningsduration mellan svenskfödda och utlandsfödda kvinnor under det 

första levnadsåret? (Födelseländerna var indelade i Sverige, annat nordiskt land, annat 

europeiskt land och annat utomeuropeiskt land). 

4. Skiljer sig amningsduration mellan svenskfödda och utlandsfödda kvinnor under det 

första levnadsåret, beroende av kvinnans föräldrars födelseland? (Födelseländerna var 

indelade i Sverige, annat nordiskt land, annat europeiskt land och annat 

utomeuropeiskt land). 

5. Vilka orsaker anger kvinnorna för att inte amma och för att sluta amma? 

METOD 

Forskningsdesign  

I denna studie har det används viss data från en större svensk longitudinell prospektiv 

kohortstudie. En longitudinell prospektiv kohortstudie är en epidemiologisk studie där 

deltagarna väljs ut genom vissa kriterier. Deltagarna följs under en period framåt i tiden, där 

upprepade mätningar utförs på dem (Ejlertsson, 2012). Denna delstudie är en så kallad survey 

vid tre tillfällen: tidig och sen graviditet samt ett år efter förlossningen. 

Urval 

Den ursprungliga målgruppen var kvinnor i tidig graviditet som följdes upp med enkäter i sen 

graviditet och ett år efter förlossningen. Först blev alla mödravårdcentraler (MVC, n=196) i 

nio län tillfrågade om de ville rekrytera gravida kvinnor vid inskrivning på MVC. Det var 144 

MVC som valde att delta. Ytterligare 19 MVC i ett annat län med hög andel utlandsfödda 

kvinnor tillfrågades också om deltagande, varav 9 MVC valde att delta. Sammanlagt ingick 

153 MVC. Rekryteringen av kvinnorna i studien pågick under september 2012 till juli 2013. 

Antalet kvinnor som rekryterades till studien var 4969. Sammanlagt besvarade 3390 kvinnor 

(68 %) enkät 1, 2581 kvinnor (80 %) enkät 2 av 3215 tillfrågade, och 1257 kvinnor (62 %) 

enkät 3 av 2017 tillfrågade. Enkät 3 besvarades av 818 (41 %) partners av 2017 tillfrågade.  

Datainsamling 

Data samlades in genom tre olika enkäter (Questionnair, Q 1-3), som besvarades i tidig (Q1) 

och sen graviditet (Q2) samt ett år efter förlossningen (Q3). Enkäterna inkluderade frågor 

angående demografisk bakgrund samt livsstil och hälsa. I föreliggande studie har frågor som 

berör amningsplanering, amningsduration, födelseland och orsaker till varför kvinnan inte 

ammade eller slutade att amma analyserats.   
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Tillvägagångssätt 

Vid inskrivning på mödravårdscentralen tillfrågades kvinnor om att delta i studien. Kvinnorna 

fick muntlig och skriftlig information angående studien av barnmorskorna. Barnmorskorna 

listade samtliga registreringar och dokumenterade om kvinnorna ville delta i studien eller inte.  

De svensktalande kvinnorna som ville delta i studien erhöll vid besöket enkät 1 från 

barnmorskan. Q1 kunde antingen besvaras vid besöket eller i hemmet för att sedan skickas in 

i ett redan frankerat kuvert. I det fall svaret inte inkommit inom två veckor skickades en 

påminnelse via sms eller e-post. Genom att kvinnan skickat in enkäten betraktades det som 

informerat samtycke. Icke svensktalande kvinnor ombads att lämna ett skriftligt samtycke 

tillsammans med deras kontaktuppgifter. Dessa kvinnor fick välja mellan att via post erhålla 

en enkät översatt till engelska eller arabiska, eller att bli intervjuad per telefon där samtliga 

språk kunde erbjudas. Professionella översättare intervjuade kvinnorna utifrån en strukturerad 

intervjuguide som innehöll 29 frågor. I det fall den besvarade enkäten inte inkommit 

skickades en ny kopia ut och upprepade försök att nå kvinnorna för telefonintervjuer gjordes. 

Q2, besvarades under graviditetsvecka 33-35. Enkäten skickades hem till de kvinnor som valt 

att delta i Q1 och de ombads att besvara Q2 inom en vecka. Q3 besvarades ett år efter 

förlossningen. Enkäten skickades hem till de kvinnor som valt att delta i studien samt deras 

partner och skulle återsändas inom en vecka.  Q1 inkluderade 3390/4969 (68 %) kvinnor, Q2  

inkluderade 2581/3215 (80 %) kvinnor och Q3 inkluderade 1257/2017 (62 %) kvinnor. 
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Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, (SPSS). Hur data analyseras framgår av tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt över dataanalys. 

Frågeställning Enkätfrågor  Statistisk 

analys  

Redovisning  

Finns det en överensstämmelse mellan 

amningsplaneringen och utfallet 

(amningsduration) under barnets första 

levnadsår? 

 

Enkät 2, 

fråga 13 b. 

Enkät 3, 

fråga 17a. 

Wilcoxons 

tecken 

rangtest  

 

Tid i 

månader. 

Hur länge vill kvinnor som ammat barnet vid ett 

årsålder fortsätta amma? 

Enkät 3, 

fråga 19. 

Deskriptiv 

statistik 

Tid i år. 

Skiljer sig amningsduration mellan svenskfödda 

och utlandsfödda kvinnor under det första 

levnadsåret? (Födelseländerna var indelade i 

Sverige, annat nordiskt land, annat europeiskt 

land och annat utomeuropeiskt land). 

Enkät 1, 

fråga 11a. 

Enkät 3, 

fråga 17a. 

Oberoende  

t – test.  

Tid i 

månader. 

Skiljer sig amningsduration mellan svenskfödda 

och utlandsfödda kvinnor under det första 

levnadsåret, beroende av kvinnans föräldrars 

födelseland?  (Födelseländerna var indelade i 

Sverige, annat nordiskt land, annat europeiskt 

land och annat utomeuropeiskt land). 

Enkät 1, 

fråga 11a, b, 

c. 

Enkät 3, 

fråga 17a. 

Oberoende  

t – test. 

Tid i 

månader 

Vilka orsaker anger kvinnorna för att inte amma 

och för att sluta amma? 

 

Enkät 3, 

fråga 18a, 

18b. 

Deskriptiv 

statistik 

Orsaker 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inom forskning finns det grundläggande krav på att forskaren skall ge en god information där 

personer i studien informeras på ett sätt och med ett språk som de förstår. Både skriftlig och 

muntlig information skall ges. Det är ett krav enligt etikprövningslagen att 
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forskningspersonen skall informeras om: den övergripande planen för forskningen, syftet med 

forskningen, de metoder som kommer att användas, följder och risker som forskningen kan 

medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt, att 

forskningspersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (CODEX regler och 

riktlinjer för forskning, 2015). Prepreg projektet har fått etisk godkännande av den Regionala 

Etiska Committee (Diarienr 2010/085).  

 

Informationen skall dessutom enligt god forskningssed innefatta: potentiella intressekonflikter 

hos den undersökande forskaren, en beskrivning av hur man ser till att data som insamlats i 

projektet bevaras så att inte obehöriga kan komma åt dem, vilka åtgärder som vidtagits för att 

kompensera försökspersonen ifall hans eller hennes medverkan skulle resultera i obehag eller 

skada (CODEX regler och riktlinjer för forskning, 2015). En del frågor i enkäterna kunde 

uppfattas som känsliga. I slutet av enkäterna stod det att deltagarna i studien kunde kontakta 

ansvariga för undersökningen alternativt sin barnmorska/vårdcentral om enkäten har väckt 

behov av att tala med någon utomstående. Kontaktuppgifter till ansvarig fanns i följebrevet. 

Vid forskning som innefattar behandling av personuppgifter och faller under 

personuppgiftslagen skall personuppgiftsansvarige informera om behandlingen av 

personuppgifter (23–25 §§ PuL), (CODEX regler och riktlinjer för forskning, 2015). 

 

Författarna till föreliggande studie har behandlat och förvarat insamlad data enligt största 

möjliga konfidentialitet så att obehöriga personer inte kunnat ta del av dem (CODEX regler 

och riktlinjer för forskning, 2002). Då materialet i studien var insamlat sedan tidigare, skrev 

författarna på ett kontrakt där de frånsade sig rätten att använda materialet för eget bruk.  



 

10 
 

RESULTAT 

Det sammanfattade resultatet besvaras utifrån frågeställningarnas ordning. 

Överensstämmelse mellan amningsplanering och amningsduration 

Frågeställningen hur länge kvinnan planerade att amma barnet besvarades av 2391 kvinnor 

och 1249 kvinnor besvarade frågeställningen angående amningsduration under barnets första 

levnadsår. Sammanlagt 1135 kvinnor besvarade båda enkätfrågorna angående 

amningsplanering (Q2) och amningsduration (Q3), dessa svar analyserades. 

 

Den planerade amningen under graviditeten var indelad i tre tidsperioder 0-3 månader, 4-6 

månader och 7-12 månader. Vid jämförelsen mellan den planerade amningsperioden och 

amningsduration under barnet första levnadsår sågs en skillnad, (se Figur.1). 

Amningsdurationen var längre än den planerade amningen för de som planerade att amma 

under 0-3 månader och 7-12 månader. För de som planerade att amma 4-6 månader var 

amningsdurationen kortare än den planerade amningen. Av de 1135 kvinnor var det 260 

kvinnor som ammade barnet under en kortare period än vad de hade planerat och 265 kvinnor 

ammade barnet under en längre period än vad de hade planerat.  De resterande 610 kvinnor 

ammade barnet under lika lång period som de planerade. En signifikant skillnad framkom 

mellan den planerade amningen och amningsdurationen (z=2,416, N – Ties = 525, p= 0,016).  
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0-3 månader 4-6 månader 7-12 månader

Hur länge planerade kvinnan
att amma under barnets
första levnadsår?

Hur länge ammade kvinnan
under barnets första
levnadsår?

 
Figur 1.  Jämförelse mellan kvinnors (n=1135) amningsplanering och amningsduration under barnets första 

levnadsår. Andel kvinnor i procent. 
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Önskad amningsplanering hos ammande kvinnor efter barnet första levnadsår 
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Figur 2. Hur länge ville kvinnor (n=217) som ammade barnet vid ett års ålder fortsätta amma.  

 

Kvinnor som ammade barnet vid ett års ålder (n=217) besvarade frågeställningen hur länge de 

ville fortsätta amma barnet, intern bortfall n=7. Vid analys (deskriptiv statistik) framkom det 

att en större andel (63,1 %) av de 217 kvinnorna ville fortsätta amma barnet tills barnet var 

mellan 1-1,5 år. Endast en kvinna ville amma barnet tills barnet var mellan 2,5-3 år och 41 

kvinnor (18,9 %) ville amma barnet så länge barnet själv ville (se Figur 2).  
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Skillnad i amningsduration mellan svenskfödda och utlandsfödda kvinnor under 

barnets första levnadsår samt skillnad i amningsduration beroende av kvinnans 

föräldrars födelseland 

Kvinnorna som besvarade frågeställningen angående födelseland (n=1231), delades in i fyra 

grupper baserat på deras och deras föräldrars födelseland (se Tabell 2). 

Tabell 2. Kvinnorna (n=1231) och deras föräldrars födelseland. 

 Sverige Annat nordiskt 

land 

Annat europeiskt 

land 

Annat utomeuropeiskt 

land 

Kvinnan 1130 19 40 42 

Kvinnans 

mamma 

1066 67 50 35 

Kvinnans pappa 1066 58 53 41 

 

Vid analys (oberoende t-test) jämfördes svenskfödda och utlandsfödda kvinnor gällande 

amningsduration under barnets första levnadsår. En signifikant skillnad i amningsduration 

framkom mellan de kvinnor som var födda i Sverige och i ett annat nordiskt land. De kvinnor 

som var födda i ett annat nordiskt land ammade i genomsnitt under en längre period (M=10,5, 

SD 1,9), än de kvinnor som var födda i Sverige (M=7,2, SD 3,6), t (20,2) = -7,3, p< 0,0001. 

Ingen signifikant skillnad gällande amningsduration under barnets första levnadsår fanns 

mellan kvinnor födda i Sverige och annat europeiskt land eller mellan kvinnor födda i Sverige 

och annat utomeuropeiskt land.  

Vid analys (oberoende t-test) jämfördes även svenskfödda och utlandsfödda kvinnors 

amningsduration under barnets första levnadsår, med avseende på kvinnans föräldrars 

födelseland. Ingen signifikant skillnad gällande amningsduration sågs mellan svenskfödda 

och utlandsfödda kvinnor beroende på var föräldrarna var födda.  
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Orsaker till att kvinnor väljer att inte amma eller att sluta amma  

0 2 4 6 8 10 12 14

Annan anledning

Kvinnan ville inte amma

Barnet ville inte amma

Läkemedelsbehandling

Negativ amningserfarenhet

Såriga bröstvårtor

Barnet blev inte mätt

Barnet gick ner i vikt

Kvinnan var sjuk

Orsaker till att kvinnan inte började amma

Orsaker till att kvinnan inte

började amma

 
Figur 3. Orsaker till att kvinnor (n=38) inte ammade. Flera svarsalternativ var möjliga.  

 

Kvinnor (n=38) besvarade frågeställningen angående orsak till varför de valt att inte amma, 

(se Figur 3), intern bortfall n=3. De vanligaste orsakerna till att inte amma var att kvinnan 

eller barnet inte ville amma samt andra anledningar än de som finns angivet i figur 3. Lägst 

andel gällande orsaker till att inte amma var att kvinnan var sjuk. 
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Såriga bröstvårtor

Mjölkstockning
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Kvinnan var sjuk

Negativ amningserfarenhet
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Orsaker till att kvinnan valde att sluta 
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Figur 4. Orsaker till att kvinnor (n=645) valde att sluta amma. Flera svarsalternativ var möjliga. 
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Kvinnor (n=645) besvarade frågeställningen angående orsaker till varför de valde att sluta 

amma, (se Figur 4), intern bortfall n=206. De vanligaste orsakerna till att kvinnorna slutade 

amma var att barnet inte ville amma eller att barnet inte blev mätt. Sjukdom hos barnet och 

negativa amningserfarenheter var de orsaker till att sluta amma som kvinnor uppgav i lägst 

antal.
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DISKUSSION 

I denna studie fann vi en signifikant skillnad mellan den planerade amningen och 

amningsdurationen. Flertalet kvinnor som ammade sitt barn vid ett års ålder ville fortsätta 

amma barnet. Kvinnor födda i andra nordiska länder än Sverige hade en längre 

amningsduration under barnets första levnadsår än övriga kvinnor från andra länder i studien. 

Dock sågs ingen skillnad i amningsduration under barnets första levnadsår beroende på 

kvinnans föräldrars födelseland. De vanligaste orsakerna till att kvinnor valde att inte amma 

var att kvinnan eller barnet inte ville amma samt annan anledning. Orsaker till varför kvinnor 

valde att sluta amma var att barnet inte blev mätt eller inte ville amma.  

Resultatdiskussion 

Amningsplanering och amningsduration 

I studien framkom en signifikant skillnad mellan den planerade amningen och 

amningsdurationen. I tidsperioderna 0-3 månader och 7-12 månader var amningsdurationen 

längre än den planerade amningen. I tidsperioden 4-6 månader var amningsdurationen kortare 

än den planerade amningen. Den kortare amningsdurationen kan relateras till studien av 

Odom,Li, Scanlon, Perrine och Grummer-Strawn (2013) där det påvisades att 

amningsdurationen hos 60 % av kvinnorna var kortare än planerat. Kvinnor som i 

föreliggande studie hade en längre amningsduration än de planerat att amma, ses som en 

positiv utveckling. Amning är en effektiv åtgärd för att skydda och främja hälsan för både 

kvinnan och barnet (Dunn, Kalich, Henning & Federizzi, 2015). Både kortsiktiga och 

långsiktiga positiva hälsoeffekter främjas på individ- och samhällsnivå genom amning 

(Kelishadi & Farajian, 2014). Genom amning erhålls ett skydd för kvinnan mot bröstcancer, 

äggstockscancer och benskörhet (Labbok, 2001). En minskad risk för astma, eksem, lymfom, 

Crohns sjukdom samt infektions- och diarre´sjukdomar ses hos barn som ammas under de 

första levnadsmånaderna (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). Amning under de första 

månaderna ger barnet en minskad risk för livsstilssjukdomarna, obesitas, diabetes typ – 1 och 

hypertoni. Det ger även en möjlighet för en optimal fysisk hälsa och normal intellektuell 

utveckling (Grzelak, Wozniak & Czyzewska, 2014). Alla kvinnor har förmodligen inte 

vetskap och kunskap om de fördelar amning kan ge. Distriktsjuksköterskor bör därför upplysa 

och informera om amning och dess fördelar samt vilka hälsoeffekter som kan uppbringas.   

 

WHO rekommenderar kvinnor att helamma i sex månader och delamma i två år eller längre 

(World Health Organization, 2015a). Socialstyrelsen följer WHO:s rekommendationer 
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angående helamning (Socialstyrelsen, 2014). Livsmedelsverket rekommenderar helamning i 

sex månader, smakupplevelser som inte konkurrerar med amningen kan introduceras från det 

att barnet är fyra månader (Livsmedelsverket, 2015). Trots dessa rekommendationer är det få 

kvinnor i världen som följer rekommendationerna angående amning (De Jager, Skouteris, 

Broadbent, Amir & Mellor, 2013). WHOs och socialstyrelsens rekommendationer gällande 

amning faller in under makrosystemet i Bronfenbrenners teoretiska referensram. WHO:s 

rekommendationer är samhällets normer och riktlinjer, dessa värnar om barnets rättigheter 

och värdighet.  Författarna undrar om stöd och utbildning möjligtvis hade kunnat förlänga 

amningsdurationen hos kvinnor som valt att inte följa amningsrekommendationerna. Amning 

med stöd utav handlingsplanen ”tio steg till en lyckad amning” har påvisat ge en längre 

amningsduration (Hongo, Nanishi, Shibanuma & Jimba, 2014). Stöd och utbildning ger även 

en ökad amningsfrekvens (Dyson, McCormick & Renfrew, 2005). Utifrån Bronfenbrenners 

teoretiska referensram mesosystemet, är det viktigt att distriktssjuksköterskan har ett gott 

samarbete med andra instanser som är viktiga för barnet och dess familj. Olika instanser så 

som psykolog/kuratorskontakt, läkarkontakt och öppna förskolan ska kunna ge stöd vid 

behov. I exosystemet är det viktigt att arbetet organiseras så att BHV arbetar hälsofrämjande 

och mot samma mål. En god kontinuitet i vården är viktigt då nedskärningar och brist på 

personal drabbar barnet och familjen. Kontroller och screening inom BHV bör vara utformade 

enhetligt i hela landet så att samtliga barn har samma rättigheter och möjligheter till stöd och 

hjälp för en optimal utveckling.  

Planerad amningsduration efter barnet första levnadsår 

I studien framkom det att en stor del av kvinnorna som ammade barnet vid ett års ålder ville 

fortsätta amma barnet tills barnet var mellan 1- 1,5 år eller så länge barnet själv ville. En 

studie av Abbas-Dick, Stern, Nelson, Watson och Dennis (2015) visade att genom att personal 

och anhöriga fick stöd och utbildning hjälpte det kvinnan att förlänga sin amningsduration. 

Widström (2009) visar att kvinnan kan uppleva amningen som något fantastiskt men kan 

också innebära känslor av stress och oro. Detta grundar sig ofta i otillräckliga råd som ger en 

osäkerhet. Kvinnan kan sakna en nära förebild som kan ge stöd och råd. I föreliggande studie 

studerades inte hur familjeförhållandena eller hur bekantskapskretsen runt kvinnan såg ut, 

dessa aspekter kan ha betydelse för amningsdurationen. Hälso- och sjukvårdspersonal har 

ansvar för att informera, stödja och utbilda kvinnor gällande amning, detta för att kvinnan ska 

få kunskap om vikten av att amma barnet (Spatz, 2014). Barnet och kvinnans relation kan 

falla in under mikrosystemet och mesosystemet i Bronfenbrenners teoretiska referensram. Här 
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kan även resurser och kompetens från BHV knytas an, detta bland annat genom stöd och 

utbildning. Inom mikrosystemet är det viktigt att vi som distriktssjuksköterskor arbetar för en 

god relation gällande barnet och dennes närhet. Distriktssjuksköterskan innebär en resurs för 

familjen och skall inge trygghet och kompentens. 

Skillnad i amningsduration mellan svenskfödda och utlandsfödda kvinnor under barnets 

första levnadsår samt skillnad i amningsduration beroende av kvinnans föräldrars 

födelseland 

I studien påvisades att kvinnor födda i andra nordiska länder har en längre amningsduration 

under barnets första levnadsår än svenskfödda kvinnor.  Det var dock 19 kvinnor med 

ursprung i annat nordiskt land och 1130 kvinnor som var svenskfödda, vilket bidrar till att 

detta resultat inte är tillförlitligt. Mellan de övriga grupperna och de svenskfödda kvinnorna 

sågs ingen skillnad gällande amningsdurationen. Dessa resultat kan relateras till Scott, Kwok, 

Synnott, Bogue, Amarri, Norin, Gil och Edwards (2015) studie som visar att amningsduration 

skiljer sig mellan Europas länder. Samhällets attityder och sociala normer kan utöva ett större 

inflytande på amningstidens längd än kvinnans egen inställning och kunskap. Enligt 

Socialstyrelsen (2014) skiljer sig amningsmönstret åt mellan kvinnor beroende på var i 

Sverige de bor och vilka amningsfrämjande insatser familjen får tillgång till. Dessa aspekter 

är viktiga att belysa och kan knytas an till föreliggande studie där kvinnorna hade olika 

bakgrund gällande kultur och sociala normer, vilket kan ha betydelse för amningsdurationen 

hos kvinnorna i studien. Enligt Bronfenbrenner (1979) innefattar makrosystemet bland annat 

samhälleliga värderingar samt hälso- sjukvård. Kvinnorna som ingick i studien kom ifrån 

olika länder och kulturer, där av har de förmodligen olika grundläggande värderingar, vilket 

kan spela in för kvinnans amningsduration. I microsystemet anser författarna att det är viktigt 

att som distriktssjuksköterska anpassa arbetet och informationen efter kultur och språk. 

Arbete inom micro-, meso-, exo- och makrosystemen är av stor vikt för att främja 

amningsfrekvensen och amningsdurationen. Detta arbete skulle generera i en förbättrad 

folkhälsa genom att amning ger barnet näring, närhet och trygghet. Det har en betydelse för 

barnets utveckling och fysiska, psykiska och sociala välmående genom livet. Amningen ger 

även en minskad risk för livsstilssjukdomar så som diabetes, hypertoni och obesitas.  

 

Ingen signifikant skillnad gällande amningsduration sågs mellan svenskfödda och 

utlandsfödda kvinnor beroende på var kvinnans föräldrar var födda, enligt indelningen 

Sverige, annat nordiskt land, annat europeiskt land och annat utomeuropeiskt land. Bortfallet 
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gällande frågeställningen vilket födelseland kvinnan och hennes föräldrar kom ifrån var 

däremot stort, n= 2159 (64 %). Möjligen kan frågan ha misstolkats och där av ett stort bortfall 

vilket kan ha bidragit till ett icke tillförlitligt resultat. 

Orsaker till varför kvinnan inte ammade eller slutade amma 

I studien påvisades att de vanligaste orsakerna till att kvinnan inte ammade var att kvinnan 

inte ville amma eller barnet inte ville dia samt annan anledning. Den orsak som angavs i minst 

utsträckning var att kvinnan var sjuk. Ahluwalia, Morrow och Hsia (2005) visade i sin studie 

att kvinnor valde att inte amma på grund av orsaker som tidigare bröstoperation, 

tvillingfödsel, rökning och andra individuella anledningar. Dessa anledningar kan möjligtvis 

falla in under orsaken annan anledning i denna studie, då författarna inte vet vilka orsaker 

som kvinnan ansett falla in under orsaken annan anledning. De vanligaste orsakerna till att 

kvinnan valde att sluta amma var att barnet inte blev mätt och att barnet inte ville dia. De 

orsakerna som angavs i lägst andel var att barnet var sjukt och kvinnans tidigare negativa 

amningserfarenheter. I studier av Odom, Li, Scanlon, Perrine och Grummer-Strawn (2013); 

Li, Fein, Chen och Grummer-Strawn (2008) uppgavs orsaker som att barnet inte fick den 

näring som barnet behövde och inte gick upp i vikt samt sjukdom hos kvinnan eller barnet och 

kvinnans behov att ta läkemedel till varför kvinnan valde att sluta amma. I denna studie 

framkom orsaker som såriga bröstvårtor och mjölkstockning, dessa orsaker påvisades även i 

studien av Ahluwalia, Morrow och Hsia (2005). Studien av Kelleher (2006) påvisade att 

kvinnor upplevde smärta och obehag under amning. Det var en fysisk påfrestning att amma 

vilket påverkade relationen mellan kvinnan och barnet. Dessa aspekter var inte något som 

framkom specifikt i studiens orsaksgrupper, dock anser författarna och de kan falla in under 

annan anledning.   

 

Det är viktigt för vårdpersonal att veta varför kvinnor slutar amma under det första året då 

personal kan hjälpa kvinnorna att övervinna eventuella amningshinder och för att hälso- och 

sjukvården skall utveckla målinriktade amningsinterventioner. Det är även viktigt att 

tillhandahålla amningsstöd efter förlossningen för att kvinnan/familjen är i en ny position och 

är i behov av hjälp och stöd.  Enligt Bronfenbrenner (1979) har individen en bestämd roll 

inom familjen, en av dessa roller kan vara att vara barn eller mamma. I mikrosystemet ingår 

relationer mellan barnet och dennes omgivning. Genom amningen stärks den första relationen 

mellan mamman och barnet.  



 

19 
 

Klinisk implikation 

Studien ger en inblick i hur kvinnan planerade inför sin amning och vilket utfall det blev. 

Detta kan underlätta för personal att ge kvinnor stöd och information angående amning och 

dess fördelar samt ge stöd till kvinnan och partnern i deras nya situation. Eftersom amning är 

hälsosamt för både barnet och modern ur ett individ- och samhällsperspektiv är dessa 

uppgifter viktiga att få vetskap om för ett framtida stärkande och hälsofrämjande arbete 

gällande amning då amningsfrekvensen idag sjunker. Genom en ökad amningsfrekvens och 

en längre amningsduration kan både den individuella och den nationella folkhälsan förbättras. 

Enligt The association of women’s health, obstetric and neonatal nurses (2015) kan 

ekonomiska fördelar för familj och samhälle utvinnas genom amning. Kvinnan själv 

producerar bröstmjölk vilket är ett billigare alternativ än ersättning. Amning är även bra ur 

miljösynpunkt genom att det till exempel inte kräver några förpackningar eller transport. 

Bröstmjölk är förnyelsebar och genererar inte i något avfall. Indirekta kostnader kan sparas 

genom att amning förebygger sjukdomar vilket kan generera i färre besök inom vården. I 

studien av Labbok (2001) får kvinnan genom amning bland annat ett skydd mot benskörhet, 

bröstcancer och äggstockscancer. Genom detta förebyggs och minskas även personligt 

lidande.  

Metoddiskussion 

Data från redan insamlat material från en pågående studie har använts. Enkätfrågorna i 

studien var testade och justerade i en pilotstudie i och med detta anses att de uppnådde en hög 

reliabilitet och validitet. Svarsfrekvensen varierade dock och vissa frågor hade en låg 

svarsfrekvens, såsom frågan om födelseland och föräldrars födelseland. Möjligen kan denna 

fråga ha misstolkats av svenskfödda som därför inte svarat. Inga bortfallsanalyser gjordes 

intern/extern bortfall.  

Val av analysmetod 

Författarna valde att använda wilcoxons tecken-rangtest då det var parvisa observationer och 

en icke normalfördelad variabel. Oberoende t-test användes som analysmetod för att testa 

medelvärdet mellan två grupper. Vid analys av data som inte jämfördes användes deskriptiv 

statistik. Materialet har analyserats i statistikprogrammet SPSS. På grund av begränsade 

kunskaper av statistikprogrammet erhölls viss hjälp med analyser av handledaren. 

Studiens svagheter 

I föreliggande arbete studerades inte vissa frågeställningar på grund av studiens begränsade 

tidsperspektiv. Den planerade amningen, amningsduration och orsaker till varför kvinnan inte 
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ammade eller slutade att amma i samtliga undergrupper av kvinnor var för sig och beroende 

på födelseland studerades inte. I det fall dessa faktorer studerats hade förmodligen ett fylligare 

resultat kunnat redovisas. I studien har det inte fokuserats på kvinnans partner och således har 

inga analyser utförts utifrån denna aspekt.  

Generaliserbarhet 

Författarna anser att studiens resultat är generaliserbart för en större population genom att 

studien innefattade ett stort antal kvinnor utspridda över större delar i Sverige, det var dock 

relativt få utlandsfödda kvinnor med i studien.   

Forskningsetiska överväganden 

Studien, Hur många barn får jag när jag blir stor? genomgick en etisk granskning och prepreg 

projektet gavs ett etisk godkännande av den Regionala Etiska Committee (Diarienr 2010/085). 

En del frågor i enkäterna kunde uppfattas som känsliga. Deltagarna i studien kunde vid behov 

kontakta ansvarig för studien alternativt sin barnmorska om frågorna väckt behov av att tala 

med någon utomstående.  

 

Författarna anser att de grundläggande etiska kraven som tidigare beskrivits har uppfyllts i 

denna studie. Ett kontrakt där författarna frånsade sig rätten till det tidigare insamlade studien 

har skrivits på. Material som erhållits för att kunna utföra denna delstudie återlämnades efter 

avslutad forskning till ansvarig för studien, Hur många barn får jag när jag blir stor? 

Slutsats  
Skillnader sågs gällande amningsplanering och amningsduration. Vården behöver fokusera på 

att ge stöd och utbildning till kvinnan för att öka motivation till amning. 

Förslag till ytterligare forskning 

Amning är ett mycket relevant och viktigt område. Den vanligaste orsaken att kvinnor slutade 

amma var att barnet inte ville amma och att barnet inte blev mätt. Ytterligare forskning inom 

detta område skulle vara mycket värdefullt, för att kunna vända den nedåtgående 

amningstrenden samt främja amningsfrekvens och amningsduration.  
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