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SAMMANFATTNING 

Statistik visar att amningsförekomsten i Sverige har sjunkit sedan mitten på 90-talet. Studier visar 

att amning ger hälsovinster hos mamma och barn och att mammornas tillit till sin förmåga att 

amma har betydelse för amningsutfallet. Amningshjälpen startade år 2010 ett samarbete med 

Sensus studieförbund för att utforma en amningskurs för blivande föräldrar som syftar till att 

förbereda kvinnor som vill amma sitt barn till en lyckad amningsupplevelse.  

Syfte: Att undersöka om en förberedande amningskurs kunde påverka mammors tillit till sin 

förmåga att amma och om tilliten påverkade amningsutfallet när barnet var fyra månader 

gammalt. Ett ytterligare syfte var att undersöka om upplevelser av problem kring amningen 

påverkardemammornas tillit till amning när barnet är fyra månader gammalt. 

Design/Metod: En kvantitativ ansats med prospektiv experimentell design har användes för att 

utvärdera studien. Enkäten Breastfeeding Self-Efficacy Scale Short Form (BSES-SF) användes 

vid tre tillfällen för att mäta kvinnornas tillit till amning. Två mätningar utfördes innan barnet 

föddes och en mätning när barnet var fyra månader gammalt.  

Resultat: Sensus amningskurs visades höja kvinnornas medelvärde på BSES-SF, från 43,14 före 

utbildningen till 55,86 efter utbildningen (p>0,001). Tilliten till förmågan att amma hade ökat vid 

sista mätningen när barnet uppnått fyra månaders ålder jämfört med innan barnet föddes 

(m=58,98) (p<0,001). Amningsförekomsten hos kvinnorna som deltagit i studien var hög 

procentuellt sett jämfört med hur kvinnor ammar i Sverige. Ju högre mammorna skattade 

problem kring barnet angående skrikighet, sömn och mat desto lägre skattade de sin tillit kring 

amning vid mätningen vid fyra månaders ålder (p<0,001). 

Slutsats: Studien påvisade att en förberedande amningskurs under graviditet höjde kvinnornas 

tillit till sin förmåga att amma och att amningsförekomsten när barnet uppnådde fyra månaders 

ålder var hög jämfört med nationell svensk statistik. Studien visade vidare att kvinnor som 

skattade lågt på tillit till sin förmåga att amma upplevde mer problem kring barnet vid fyra 

månaders ålder. Stödet kring amningen som kvinnorna skattade högst var det från partnern, 

därefter kom Sensus amningskurs. 

Nyckelord: Tillit, utbildning, amning 



ABSTRACT 

Statistics show that breastfeeding prevalence for Sweden has fallen since the mid 90´s. Studies 

show that breastfeeding offers health benefits to both mother and child and that the mothers' 

belief and confidence in their ability to breastfeed is a key factor to having a positive 

breastfeeding outcome. In 2010, Amningshjälpen in collaboration with Sensus studieförbund, 

started a nursing course, for mothers-to-be, who wished to breastfeed their babies and its aim was 

to prepare them for a successful and enjoyable experience. 

Objective: To examine whether a preparatory breastfeeding course can affect mothers' 

confidence in their ability to breastfeed and if that ability can affect the breastfeeding outcome 

when the child reaches four months. A further aim is to investigate the experience of  perceived 

problems surrounding breastfeeding and what affect these might have on the mothers' confidence 

in breastfeeding when the child reaches four months. 

Design/Methods: A quantitative approach with prospective experimental design was used to 

evaluate the study. The questionnaire Breastfeeding Self-Efficacy Scale Short Form (BSES-SF) 

was used three times to measure women's trust in lactation. The first and second assessment were 

performed prenatally and a third when the child was four months old. 

Results: Sensus breastfeeding course was shown to raise women's average BSES -SF, from 

43,14 before training to 55,86 after (p> 0.001). The third assessment, taken when the child has 

reached four months, provided a positive result on the mothers confidence to breastfeed 

compared to the results from the two prenatal assessments (m =58.98) (p <0.001). The 

breastfeeding rate of the women who participated in the study was high in percentage terms if 

compared to average situation in Sweden. The higher the mothers estimated problems around the 

child regarding wailing, sleeping and eating, the lower they estimated their self-efficacy 

regarding breastfeeding in the assessment at four months of age (p <0.001). 

Conclusion: The study demonstrates that a preparatory breastfeeding course in pregnancy 

increased women's confidence in their ability to breastfeed, and the breastfeeding rate within the 

study when the babies were four months old was high compared to the national Swedish 

statistics. The study also shows that women who estimated low on self-efficacy experienced more 

problems with their child at around the age of four months. All mothers´ rated their partners as 



most important support person whilst breastfeeding and in second place came The Sensus nursing 

course.  

Keywords: Self-efficacy, education, breastfeeding 
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1. Bakgrund 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar exklusiv amning i sex månader efter barnets 

födelse (WHO, 2009). Ingen annan vätska eller föda bör ges till barnet under de första sex 

månaderna (Livsmedelsverket, 2011). I Sverige rekommenderas dock att bröstmjölken 

kompletteras med vitamin D-droppar tills barnet är två år (Livsmedelsverket, 2011). 

Socialstyrelsen (2003) rekommenderar tillsammans med Livsmedelsverket (2011) amning upp 

till ett års ålder eller längre då detta innebär klara hälsofördelar. När perioden av exklusiv amning 

har passerat rekommenderar WHO (2009) att amningen ska fortskrida till två års ålder eller 

längre. I Sverige rekommenderar Livsmedelsverket (2011) och Socialstyrelsen (2003) delamning 

upp till ett års ålder. Trots dessa rekommendationer så minskar förekomsten av amning i flera 

åldersgrupper. Enligt Socialstyrelsen (2014) har amningsfrekvensen i Sverige minskat sedan 

mitten av 1990-talet. Minskningen är störst bland de yngsta barnen upp till sex månaders ålder. 

Statistiken visar vidare att den andel barn som ammas vid 12 månaders ålder har varit konstant 

sedan 2002. 

1.1. Historisk återblick 

Under 1940-talet blev det vanligare att barnen föddes på sjukhus. Detta resulterade i att 

förekomsten av amning sjönk då amningsrutinerna förändrades. Rutinen som infördes innebar att 

barnet lades till sin mamma var fjärde timme för att ammas. Amningen anpassades till en 

regelbundenhet som passade samhället och blev en del av barnuppfostran vid tiden. Följderna 

blev att kvinnornas bröstmjölksproduktion minskade och att ammande kvinnor upplevde en 

osäkerhet då de upplevde att mjölken inte räckte till för att få barnet mätt (van Esterik, 1988). 

Tidigare hade amningskunskaperna förts vidare mellan kvinnor, men när amningen blev 

schemalagd och medicinskt inriktad, så gick informationen allt mer förlorad (Ekenstam, 1993; 

Svensson & Nordgren, 2002). Kommersiella krafter har också haft en påverkan på förekomsten 

av amning. Under 1950 - 1970-talet marknadsfördes bröstmjölksersättning som ett likvärdigt 

alternativ till amning och sjönk i pris. Som ett resultat så minskade intresset för amning (Coats, 

1999). Under första delen av 70-talet ammades endast sju procent av de nyfödda barnen. Den 

ideella organisationen Amningshjälpen startade 1973 för att hjälpa och stödja ammande kvinnor 

(Amningshjälpen, u.å). Attityderna förändrades och amningssiffrorna steg under en period men 

en viss minskning skedde åter igen under 80-talet. Under 90-talet infördes Baby-Friendly 
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Hospital Initiative (BFHI) och i samband med detta så ökade amningsförekomsten igen. BFHI 

initierades av WHO och United Nations Children´s Fund (UNICEF) och baseras på tio steg för 

lyckad amning. Satsningen var global och målet var att främja, skydda och stödja amning 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Socialstyrelsens statistik (2014) visar att mellan åren 1996-2012 har framför allt exklusiv amning 

minskat. Under 2011 så planade minskningen ut. Statistiken visar att för barn födda 2012 så sågs 

exklusiv amning vid två månaders ålder hos 66,9 procent, 52 procent vid fyra månader, 14 

procent vid sex månader, 0,5 procent vid nio månader och 0 procent vid 12 månaders ålder. 

Delvis amning hos barn födda 2012 var 86 procent vid två månaders ålder, 75 procent vid fyra 

månader, 63 procent vid sex månader, 36 procent vid nio månader och 18 procent vid 12 

månaders ålder.  

1.2. Dokument som stödjer amning 

En rad åtgärder för att förbättra barns hälso- och nutritionstillstånd, inklusive amning, har införts 

både nationellt och internationellt. 

1.2.1. FN:s Barnkonvention 

Grundprinciperna i Förenta Nationerna (FN)´s barnkonvention (1989) är att ett barn inte får 

diskrimineras, att barnet har rätt till liv, hälsa och utveckling, att barnets bästa prioriteras och att 

barnet har rätt att komma till tals. Enligt Barnkonventionens tredje artikel ska barnets bästa 

komma i främsta rummet och enligt artikel 24 ska föräldrar och barn ha tillgång till undervisning 

om barnhälsovård och näringslära. Information rörande fördelarna med amning, hygien, 

miljötänkande och förebyggande av olycksfall ska ingå. Konventionen är ett juridiskt bindande 

verktyg och ligger till grund för UNICEF´s arbete (UNICEF, 2014). 

1.2.2. WHO´s internationella kod för marknadsföring av ersättningar av bröstmjölk 

Syftet med WHO´s kod är att främja en säker ändamålsenlig spädbarnsuppfödning. Koden ska i 

första hand uppmuntra och stödja amning. Koden syftar också till att korrekt information 

gällande modersmjölksersättningar och vällingar blir saklig. I Sverige antogs koden 1981 och 

tillämpas under det första spädbarnsåret och då främst de första sex månaderna (Willow, 2003). 
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1.2.3. Innocentideklarationen 

Innocentideklarationen arbetades fram vid ett internationellt möte i Italien (1990). Deklarationens 

globala mål är att skydda barnet och att stödja och främja amning. Innoentideklarationen stadgar 

säger att varje land ska: 

 Tillsätta en central amningssamordnande grupp. 

 Tillse att alla BB-avdelningar följer ”Tio steg till lyckad amning” efter ett initiativ från 

WHO & Unicef (bilaga 7). 

 Tillse att den internationella koden om marknadsföringar av bröstmjölksersättningar 

efterlevs. 

 Stifta lagar som skyddar förvärvsarbetande mödrars rätt till amning (UNICEF & WHO 

1990). 

1.2.4. Svensk lag om modersmjölksersättning 

År 2013 antogs en ny lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. 

Lagen säger att marknadsföring av modersmjölksersättningar enbart får göras i samband med 

vetenskapliga publikationer med inriktning på spädbarnsvård. Marknadsföringen ska ge 

nödvändiga upplysningar om användningsområde och får inte avråda från amning. 

Marknadsföringen får inte ge sken av att produkterna härstammar från eller har samma 

egenskaper som bröstmjölk (Svensk Författningssamling, lag 2013:1054).  

1.3. Amningsutbildning leder till mer amning 

Forskning har visat att blivande mammor som får amningsutbildning ammar i högre omfattning. 

En svensk studie visar t.ex. att mammor som deltagit i en förberedande professionell 

amningskurs, ledd av speciellt utbildade barnmorskor eller barnsjuksköterskor, upplevde att de 

hade fått bättre amningsinformation jämfört med den grupp som inte fått utbildning av särskilt 

utbildad personal (Ekström et al., 2012). Resultatet i en Cochrane review där man utvärderade 

effekter av interventioner, vars syfte var att uppmuntra kvinnor till amning, visade att kvinnor 

som genomgått en amningskurs hade en signifikant högre amningsförekomst jämfört med 

kvinnor som fått sedvanlig rådgivning (Dyson et al., 2005).  

En australiensisk reviewstudie visar att kvinnor önskar mer stöd och information gällande amning 

redan före förlossningen. Kvinnors erfarenheter visar brister i det amningsstöd som ges då de 



 

4 

 

flesta hade önskat mer tid för hjälp till amning och amningsställningar. Resultatet av studien visar 

att det viktigaste sambandet för amning, upp till sex månader, är om kvinnan har en tilltro till att 

hon kan genomföra amningen. Enligt studien är det i första hand viktigt med stöd av familj och 

socialt nätverk. En föräldrautbildning som fortskrider fram till sex månader efter barnet har fötts 

kan, enligt studien, vara ett bra koncept för att stärka kvinnans tilltro till att amma under sex 

månader eller längre (Shahla et al., 2010). Flera studier visar att professionellt stöd och om 

mamman har tillit till sin egen förmåga att amma är av stor vikt för att amningen ska fungera 

(Dennis, 2002; Craig & Dietsch, 2010; Dennis et al., 2011; Kingston et al., 2007 & Keemer, 

2013). 

1.4. Fördelar med amning 

För optimal tillväxt under de första sex månaderna behöver barnets föda innehålla proteiner, 

fetter, laktos, vitaminer, järn, mineraler, vatten och enzymer i rätt mängd (Hoddinott et al, 2008). 

Bröstmjölken innehåller alla essentiella näringsämnen barnet behöver (Hoddinott et al., 2008, 

Livsmedelsverket, 2011).  

1.4.1. Fördelar med amning för mamman och barnet 

WHO (1989) beskriver amning som ett unikt sätt att utbyta fysisk och känslomässig kontakt 

mellan mamma och barn. För barnet kan amning leda till flera hälsofördelar. Enligt Broberg et al. 

(2006) främjas trygg anknytning genom amning. Enligt en studie av Thompson (2000) kan en 

trygg spädbarnsanknytning resultera i bättre social kompetens, bättre förmåga till självkontroll 

och ökad känslokontroll i förskola, skola och sociala situationer. Om amningen kommer igång 

inom en timma från det att barnet fötts så kan det stärka samhörigheten mellan modern och 

barnet. Detta kan i sin tur leda till att förekomsten av amning under BB-tiden blir ihållande och 

att amningen kan fortgå i sex månader eller längre (Boccolini et al, 2011). Kontakt hud mot hud 

främjar amningen för både barnet och mamman. Barnet håller lättare temperaturen, 

blodsockernivån hålls jämnare och barnet känner mindre stress. För mamman innebär hud mot 

hud kontakt mindre stress, minskad smärtkänslighet, lägre blodtryck och kommunikationen till 

och förståelsen för barnet blir lättare (Kylberg et al, 2009). 

En Cochrane rewiev av Kramer & Kakuma (2002) visar att barn som ammas under sina första 

sex månader har en signifikant minskad risk för gastrointestinal- och luftvägssjukdomar. Amning 

leder också till minskad risk att få t.ex. celiaki (Akobeng et al., 2006), astma (Oddy et al., 2004) 
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och diabetes typ II (Alves et al., 2012) i vuxen ålder. Även för mamman innebär amningen 

hälsovinster. Barnets sugande leder till att nervimpulser går från bröstvårtan via hjärnans bas till 

hypofysen. Framloben stimuleras till att frisätta hormonet prolaktin och bakloben stimuleras till 

att frisätta hormonet oxytocin. Oxytocin gör så att livmodern att tillbakabildas (involution) 

genom att muskulaturen dras ihop snabbare. Detta leder samtidigt till mindre blödningar hos 

mamman. Oxytocinet kallas även för bindningshormon då oxytocinet kan ha en betydelse för 

moderns bindningsförmåga till sitt barn. Prolaktin stimulerar mjölkproduktionen och reglerar 

mängden bröstmjölk efter barnets behov (Kylberg et al. 2009). Kramer & Kakumas studie (2002) 

visar att mammornas viktnedgång efter förlossningen påskyndas genom amning i sex månader 

och Ip et al. (2007) beskriver att risken att drabbas av diabetes typ II och bröst- och 

äggstockscancer minskar hos kvinnor som ammat under barnets första månader. Kvinnor med 

bröstcancer fick diagnosen senare i livet om de ammat i minst sex månader (Gonzales et al., 

2013). 

1.4.2. Amningen ger fördelar för samhället 

Amningen ger fördelar för familjen, ekonomin och samhället. Hälsovinsterna i familjen innebär 

ekonomiska fördelar. Amning kan generera minskade sjukvårdskostnader, minskande kostnader 

för vård av barn och därmed bättre ekonomi (Gartner et al., 2005). Även Dyson et al. (2005) visar 

att amning kan ge ekonomiska fördelar. Till de kortsiktiga fördelarna räknas lägre kostnad tack 

vare amning jämfört med om barnet matas med modersmjölksersättning. Gällande miljöaspekten 

så hänvisar Livsmedelsverket till en EU rapport (2014) som menar att amning minskar 

föroreningar i vår miljö jämfört med användningen av industritillverkad ersättning. Det är även 

energieffektivt då det inte kräver transporter eller förpackningar.  

1.4.3. Partnerns roll för amningsutfallet 

En studie från 2009 visade att pappornas önskningar och tankar handlade om att få engagera sig i 

barnet. Papporna kände sig oförberedda på föräldraskapet och tyckte att de saknade kunskap om 

vad som förväntades av dem. Männen ville genomgående ha mer information, om såväl positiva 

som negativa tänkbara följder av barnafödsel. En pappa beskriver en känsla av fasa och 

maktlöshet när hans partners bröstvårtor blev såriga och smärtsamma. Vidare menade papporna 

att de fick argumentera för amningen mot såväl vårdpersonal och släkt när de upplevde press att 

börja med ersättning. Både mammor och pappor ansåg att amningen var något som angick bägge 
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föräldrarna och att pappans stöd var nödvändigt för mammans förmåga att få amningen att 

fungera. Mammorna efterfrågade framför allt uppmuntran, stöd och samt praktisk hjälp. Studien 

visar att om papporna får mer utbildning och information om amning så kan de lättare stötta 

mammorna (Tohota et al., 2009). En svensk studie från 2010 visar att barn till pappor som tar ut 

föräldraledighet under det första året ammas i högre grad de första sex månaderna än barn till 

pappor som inte tar ledigt. Amning är vanligare bland barn vars pappor varit föräldralediga vid 

något tillfälle under barnets första år. Således påverkar inte barns chanser att bli ammade negativt 

av att pappan är med och delar på föräldraledigheten (Flacking et al, 2010). 

1.5. Faktorer som påverkar amning  

Studier visar att amningskunskap hos nyblivna mammor har betydelse för initiativtagandet till 

amning (Nabulsi, 2011; Zhou et al., 2010). Kvinnor som tidigt under graviditeten bestämmer sig 

för att amma ammar i större omfattning än de kvinnor som bestämmer sig sent under 

graviditeten. Mammor som upplever stöd från sin partner eller professionell person har ökad 

chans att få amningen att fungera (Dennis, 2002). Studier har visat att amningsstödet kan var 

utformat på olika sätt. Individuellt stöd i kombination med individuellt stöd hade störst påverkan 

på amningsutfallet (Hannula et al., 2013). Förstföderskor som skrevs ut sent efter förlossningen 

(>72 timmar) eller hade en tidig amningsstart (>1 timme) ammade längre både helt och delvis i 

jämförelse med de kvinnor som gick hem tidigare eller hade en senare amningsstart (Ekström et 

al., 2003). 

Faktorer som leder till att kvinnor slutar amma är bland annat bristande tillgång till bröstmjölk, 

svårigheter med rätt amningsteknik, återgång till arbete och brist på stöd från vårdpersonal 

(Lewallen et al., 2006). Thulier och Mercer (2009) visade att en vanlig orsak till att kvinnor slutar 

amma är att upplevelsen av att ha för lite bröstmjölk. Enligt Brown et al. (2011) känner sig 

många ammande mammor otillräckliga och upplever att de inte har tillräckligt med bröstmjölk 

för att göra barnet nöjt. Detta leder till förvirring, förslust av självförtroende och nedsatt tilltro till 

förmågan att amma. Negativa attityder och dåliga erfarenheter av amning kan leda till att 

mammor väljer modersmjölksersättning. De negativa attityderna orsakas av bristande kunskap 

och/eller förståelse för amningens fördelar samt låg tilltro till sin egen förmåga att amma (Brown 

et al, 2011). 
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1.6. Tillit och Self-Efficacy 

Socialt lärande och Self-Efficacy (SE) har sina rötter i kognitiv psykologi (SBU, 2014). Den 

kognitiva psykologin menar att människor lär genom att observera för att sedan prova själva. 

Forskning har visat att tilliten till förmågan att amma är av betydelse för blivande mammors val 

att amma och hur amningen fungerar. Bandura (1977) beskriver fyra faktorer som påverkar 

tilliten hos kvinnan; kvinnans tidigare erfarenheter, erfarenheter av hur andra klarar uppgiften, 

vilken feedback och uppmuntran man får av andra människor och vilken fysisk och/eller psykisk 

förmåga man själv anser sig ha. En person med hög SE har högre förmåga till tillit och 

uthållighet än personer med lägre SE (SBU, 2014). 

Banduras teori säger vidare om att tilltro till sig själv ger kontroll över händelser som kan 

påverka ens liv. Om en person har en hög tilltro till att klara av en viss handling ökar 

sannolikheten att denne klarar uppgiften (Bandura, 1977). I examensarbetet används det svenska 

ordet tillit gällande self-efficacy. 

1.6.1. Lärande sker i samspel 

Bandura (1997) beskrev att människor är sociala varelser och vår inlärning sker inte bara 

individuellt utan också i sociala sammanhang. Vi lär av varandra, vi observerar och imiterar. 

Under en amningsutbildning i grupp så kan deltagarna utöver kursledarens kunskaper även ta 

lärdom av varandras erfarenheter.  

1.7. Amningsutbildningens roll i pediatrisk omvårdnad  

Amning och bröstmjölk är en viktig del av spädbarnsvården och barnets uppfödning. 

Vårdpersonal behöver omfattande kunskaper om amning för att barnet ska få växa upp med bra 

förutsättningar. En amerikansk studie visar att sjuksköterskor har lägre kunskap och tilltro till 

amningens goda egenskaper jämfört med andra yrkesgrupper i vården, t.ex. dietister. Vidare visar 

studien att sjuksköterskor med dåliga kunskaper om amning ger inkonsekvent information till 

föräldrar (Register et al., 2000). En svensk studie visar att vårdpersonalen behöver ha god 

utbildning och kunskap såväl som positiv attityd till amning för att främja till amning. Amningen 

riskerar att bli kortare om vårdpersonalen ger motstridig information till blivande eller nyblivna 

föräldrar (Ekström et al., 2005). 
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1.8. Problemformulering  

Forskning visar att när kvinnor får tidiga amningsproblem så riskerar amningstidens längd att 

påverkas negativt. Många kvinnor slutar att amma tidigare än de planerat och uttrycker ofta 

besvikelse, sorg och ånger över att inte kunna amma (Blixt et al., 2010). Hälsovinsterna för 

mamma, barn och samhälle är stora med ökande amningsfrekvens. 

Socialstyrelsens statistik(2014) från 2012 visar att amningsförekomsten i Sverige fortsätter 

sjunka och WHO´s råd om exklusiv amning till sex månaders ålder uppfylls inte. Examensarbetet 

studerar betydelsen av Sensus Amningskurs påverkan på amningsutfall hos deltagande kvinnor 

under perioden 120901-150119. 

2. Syfte 

Studiens syfte var att undersöka om tilliten till amning ökat hos mammor som genomgått Sensus 

amningskurs samt om högre tillit hos mammorna ledde till mer amning. Ytterligare syfte var att 

undersöka om mammor som upplevde problem kring barnet vad det gällde skrikighet, mat och 

sömn hade lägre tillit till amningen. 
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3. Metod 

3.1. Design 

För att genomföra studien valdes en kvantitativ ansats med prospektiv och kvasiexperimentell 

design. Kvantitativ metod bygger på att samla in numerisk data för att sedan omvandla 

informationen till statistisk analys (Nyberg, 2000). Vid prospektiv design samlas data in framåt i 

tiden och respondenterna följs över tid. Kvasiexperimentell design valdes då författarna ville 

undersöka vad som händer med tilliten till förmågan att amma efter respondenterna genomgått en 

förberedande amningskurs (Henricson, 2012). Den kvasiexperimentella designen innebär att man 

mäter påverkbara variabler i en bestämd tidsordning (Eliasson, 2013). Begreppen validitet och 

reliabilitet är centrala i kvantitativa studier. Validiteten hos ett mätinstrument talar om att det som 

avses mätas är det som verkligen mäts. Reliabiliteten är ett mått på tillförlitligheten i mätningen 

(Polit & Beck, 2008).  

3.2. Urvalsgrupp 

Respondenterna var blivande och nyblivna mammor som deltagit i Sensus kostnadsfria 

amningskurs. Kursen har givits på ett 50-tal olika orter i Sverige. Samtliga deltagare fick under 

första träffen skriftlig information om studien (bilaga 1) och de som samtyckte till deltagande 

fick samtidigt skriva på en samtyckesblankett (bilaga 2). Samtyckesblanketten är utformad av 

forskare och använd i tidigare forskning (Rygge, 2013, Emanuelsson Ahlqvist & Laurin 

Lindblad, 2014). Studien kommer att innehålla data insamlade från projektets början år 2012 

fram till januari 2015, omfattande 1266 respondenter. När det gäller frågorna om skrikighet, 

sömn och mat vid fyramånadersuppföljningen svarade 467 kvinnor. 

3.3. Interventionen 

Föräldrar som genomgått Sensus kostnadsfria amningskurs fick svara på två olika enkäter vid tre 

olika tillfällen. Författarna undersöker i första hand frågor från enkäten ”Frågor om ditt barn och 

amning” som sändes ut vid frågetillfälle tre då barnet var fyra månader gammalt. Fokus i 

interventionsstudien ligger på om resultatet hos experimentgruppen förändras eller inte efter att 

ha utsatts för interventionen eller inte, så kallad före-efter-design (Henricson, 2012). 
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3.3.1. Sensus amningskurs 

Sensus studieförbund har i samarbete med Amningshjälpen en kostnadsfri, nio timmar lång, 

förberedande amningskurs som i första hand riktar sig till blivande föräldrar men även 

vårdpersonal är välkomna. Utbildningen startades som ett treårigt projekt 2011. Målet med 

kursen är att mammorna ska få större tillit till sin förmåga att amma och därigenom resultera i att 

flera mammor klarar av att amma. Kursledaren vid de fyra träffarna är godkänd 

amningsrådgivare inom Amningshjälpen. Föräldrarna utbildas bland annat i amningssteknik, 

problem som kan uppstå, amningshormoner och bröstets anatomi (Sensus studieförbund, 2012). 

Under kursens första tillfälle informeras de blivande föräldrarna om samarbetet gällande 

utvärdering med Uppsala universitet (Sensus studieförbund, 2014).  

3.3.2. Tidigare forskning  

 Rygge (2013) undersökte hur Sensus amningsutbildning påverkade gravida kvinnors tillit till sin 

förmåga att amma och resultatet visade att förberedande amningsutbildning kan öka tilliten under 

graviditeten. Emanuelson Ahlqvist & Laurin Lindblad (2014) mätte mammors tillit till amning 

efter genomgången amningsutbildning hos Sensus när barnet var fyra månader. Studien visade att 

utbildningen höjde tilliten till förmågan att amma även efter barnets födelse.  

3.4. Datainsamling 

Föräldrarna som deltagit i Sensus amningskurs informerades om att det var frivilligt att delta och 

att de när som helst kunde avbryta. De som tackade ja till att delta svarade på två olika enkäter 

vid tre olika tillfällen. Vid första tillfället fick de även fylla i en enkät angående demografisk data 

(bilaga 3). Vid samma tillfälle fylldes enkäten ”Tillit till din förmåga att amma” i (bilaga 4). 

Enkäten innehöll fjorton påståenden om amning och är en svensk översättning av Breastfeeding 

Self-Efficacy Scale Short Form (BSES-SF). Enkäten är utarbetad av Dennis och Faux (1999).  

Den har visat god reliabilitet för ändamålet i tidigare forskning (Emanuelsson Ahlqvist & Laurin 

Lindblad, 2014). Vid svarstillfälle två, efter avslutad kurs, svarade respondenterna åter igen på 

enkäten ”Tillit till din förmåga att amma”. När barnet var cirka fyra månader gammalt sändes 

enkäten ”Tillit till din förmåga att amma” hem med posten. Vid detta tillfälle tillkom även 

enkäten ”Frågor om ditt barn och amning” (bilaga 5) samt en skriftlig information inför 

besvarandet av enkäterna (bilaga 6). Enkäten ”Frågor om ditt barn och amning” handlar om 

barnets mat, sömn och eventuella problem och utformades av amningsforskare. Kvinnorna fick 
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skatta sin upplevelse av vilket stöd från omgivningen som var avgörande för besluten kring 

barnets amning. Skalan hade fyra nivåer; mycket bra stöd, bra stöd, inte bra stöd och mycket 

dåligt stöd. Det fanns också möjlighet att välja inte aktuellt. Nivåerna omvandlades till poäng 

mellan ett och fyra. Frågorna kring upplevda problem hos barnet hade en skala från 0-3, där 0 

innebar inga upplevda besvär och 3 mycket svåra besvär. 

Enkäterna var skrivna på ett enkelt språk för att respondenten inte skulle missförstå och för att de 

forskningsetiska principerna skulle följas (Ejlertsson, 2005). 

3.5. Bortfall  

Sammanlagt ca 1350 kvinnor visade intresse för Sensus amningskurs. Samtliga kvinnor fick 

information om studien och huvuddelsen skrev under samtyckesblanketten. Antalet kvinnor som 

efter detta deltog i studien uppgick till 1266. Kvinnorna fick fylla i enkäter enligt följande; 

Demografisk data samt BSES-SF vid första tillfället. BSES-SF fylldes i sammanlagt tre gånger, 

före kursstart, efter avslutad kurs och när barnet var ca fyra månader gammalt. Vid det sista 

tillfället sändes även enkäten ”Frågor om ditt barn och amning” hem. I studien valde 1173 

kvinnor att fylla i BSES-SF vid första tillfället, 887 vid andra tillfället och 462 vid tredje och sista 

tillfället. 286 kvinnor valde att enbart fylla i BSES-SF vid första tillfället. En anledning till detta 

kan vara att de födde sina barn tidigare än beräknat eller att de valde att avbryta kursen. Vid 

fyramånadersuppföljningen fyllde 492 kvinnor i enkäten ”Frågor om ditt barn och amning”. 

Anledningen till antalet svarande är på enkäten vid fyramånadersuppföljningen är att barnet ännu 

inte fyllt fyra månader och inte därmed har enkäterna inte sänts till berörda kvinnor ännu. 

Svarsfrekvensen (antal och procentsatser) skiljer mellan frågorna i de båda enkäterna då 

kvinnorna medvetet eller omedvetet inte svarat. 
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3.6. Bearbetning & analys 

Tabell 1. Analysstegen vid bearbetning av data. 

Enkät Analyser 

Demografiska data Antal, SD, medelvärde, minimum, 

maximum, procent 

BSES-SF 

Beskriva skillnad mellan andelar 

Beskriva samband 

Jämföra medelvärden mellan olika 

mättillfällen i samma grupp 

För att mäta reliabiliteten 

 

 

Chi-2-test 

Pearssons korrelationstest 

Paired sample t-test 

 

Cronbach´s alfa 

Frågor om ditt barn och amning vid fyra 

månaders ålder 

Jämföra medelvärden mellan grupper 

Beskriva samband 

Beskriva skillnad mellan andelar 

 

 

 

Independent sample t-test 

Pearssons korrelationstest 

Chi-2-test 

 

3.7. Tillvägagångssätt 

Projektanställda på Sensus förberedde kodlistor som skickades till kursledarna. Ett samlat 

dokument med samtliga ledare och kursstarter finns. Inför varje ny kursstart så förbereds en ny 

kodlista som fick ett nummer. Alla blivande mammor som deltog i studien kodades av 

kursledaren. Koderna följer inte något kronologiskt mönster. Anledningen till detta är att en kurs 

kan ha varit planerad tidigare och fått en kodlista, men kommit igång först efter en annan kurs 

med senare kod. Samtyckesblanketter finns samlade i pärmar och enkäterna förvaras i 

kodordning. Svaren kan inte kopplas till en individ och därmed garanteras anonymitet. På 

samtyckesblanketten fanns information om respondentens adress, postnummer, bostadsort, 

telefonnummer, mailadess, födelseår och beräknat förlossningsdatum. Författarna införde 

enkäterna på Excel ark som sedan överfördes till Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 20. 
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3.8. Forskningsetiska överväganden 

Forskningen har följt Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav; Informationskravet: Samtliga 

deltagare i Sensus amningskurs blev muntligt och skriftligt informerade om studien vid första 

kurstillfället. Informationen beskrev att syftet var att utvärdera Sensus amningsutbildning och hur 

enkäterna skulle besvaras. Tydlighet kring att deltagandet var frivilligt har delgetts. 

Informationsbrevet (bilaga 1) uppfyllde kravet i lagen om etikprövning av forskning avseende 

människor (SFS, 2003:460). Samtyckeskravet: De som tackade ja till deltagande fyllde i en av 

forskare utarbetad samtyckesblankett. Samtyckesblanketten var tydlig och enkel att förstå. 

Respondenterna uppgav namn, telefonnummer, adress, mailadress, födelseår och beräknat 

förlossningsdatum. Enligt lagen om etikprövning av forskning avseende människor får forskning 

som kan påverka deltagaren psykiskt eller fysiskt endast utföras om ett samtycke finns. 

Konfidentialitetskravet: Den skriftliga informationen var tydlig om vad studien avsåg undersöka 

och att anonymitet uppnås då enkäterna kodas. Författarna kunde inte koppla ihop enkäterna med 

respondenten och allt insamlat material hålls inlåst. Nyttjandekravet: Informationen som samlats 

in om enskilda individer får enbart användas för forskningsändamål. Uppgifterna får inte 

användas för exempelvis ingripanden eller beslut som direkt påverkar studiedeltagaren 

(Vetenskapsrådet, 2014). 
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4. Resultat 

4.1. Demografiska data och bakgrundsinformation 

Demografiska data visas i tabell 2. Antalet kvinnor som uppgav demografiska data uppgick till 

1236. Kvinnornas medelålder uppmättes till 29 år och hade en vidd mellan 18 till 49 år. Av 

kvinnorna var 97% sammanboende eller gifta. Gällande utbildning hade 69% av deltagarna 

högskoleutbildning och 91% hade arbetat före barnets födelse. Av de 492 kvinnor som svarade på 

fyramånadersuppföljningen födde huvuddelen av kvinnorna, 83% vaginalt, 17% födde via 

kejsarsnitt och 0,8% födde i hemmet. Av kvinnorna åkte 91% inte hem direkt från förlossningen 

utan vårdades på BB under minst ett dygn (se bilaga 3).  

Före utbildningen fick de kvinnor som tidigare ammat svara på frågan om hur deras erfarenhet av 

amning var. Skalan löpte från noll (inte bra) till 10 (mycket bra) och kvinnornas medelvärde blev 

1,4. Lägsta skattade värdet var noll och högsta var tio. 

Samtliga kvinnor fick skatta hur viktig de ansåg amningen vara för dem innan barnet föddes. 

Skalan löpte från noll (inte alls viktigt) till 10 (mycket viktigt) och kvinnornas medelvärde blev 

8,5. Lägsta skattade värdet var noll och högsta var tio.  
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 Tabell 2. Urvalsbeskrivning. Demografisk data och svar vid första svarstillfället. 

 

*Olika antal och procentsatser beroende på bortfall på enskilda frågor. 

 

 n* % Medelvärde Vidd 

Ålder år 1236 100%  29,59 år 18-49 år 

Civilstånd 

Gift eller sambo 

Ensamstående 

 

1205 

35 

 

97,2% 

2,8% 

  

Utbildning 

Gymnasieutbildning 

Högskoleutbildning 

 

393 

846 

 

31,7% 

68,7% 

  

Arbete 

Arbetat före barnets 

födelse 

Har inte arbetat före 

barnets födelse 

 

1122 

 

115 

 

90,7% 

 

9,3% 

  

Har barn tidigare? 

Ja 

Nej 

 

179 

1023 

 

17,4% 

82,5%  

  

Ammat antal barn 

tidigare? 

Inga 

Ett 

Två  

Tre 

Fyra 

 

 

 

1048 

159 

26 

5 

2 

 

 

84,5% 

12,8% 

2,1% 

0,4% 

0,2% 

  

Om du ammat barn 

tidigare hur är din 

erfarenhet? 

0-inget bra, 10-Mycket 

bra 

Ej erfarenhet av 

amning 

 

 

 

 

194 

 

1039 

 

 

 

15,3% 

 

8,9% 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

0-10 

Hur viktig är amningen 

för dig personligen? 

0-inte alls viktig, 10-

Mycket viktig 

 

 

 

1172 

 

 

 

 

8,5 

 

 

0-10 

Blivit ammad själv? 

Ja 

Nej  

Vet ej 

 

 

1078 

97 

59 

 

87,1% 

7,8% 

4,8% 
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Tabell 3. Enkätsvar om förlossning och amning vid tredje svarstillfället när barnet var 4 månader gammalt.  

 n* % Medelvärde Vidd 

Förlossningssätt? 

Vaginal  

Kejsarsnitt 

 

 

410 

82 

 

83,3% 

16,7% 

  

Gick hem direkt från 

förlossning? 

Ja (ej vårdad på BB) 

Nej 

Född hemma 

 

 

 

39 

448 

4 

 

 

7,9% 

91,2% 

0,8% 

  

Om barnet fick 

neonatalvård, hur 

många dygn vårdades 

det där? 

 

 

49 

 

9,95% 

 

4,5 dag 
 

Barnets vikt vid 

förlossning? 

 

 

489 
 

 

3511g 

Min 1445 g 

Max 5250 g 

Barnets ålder veckor 

vid födelsen 

 

 

475 
 

 

39,89 v 

Min 27,42 v 

Max 42,57 v 

Ammar sitt barn vid 

fyra månaders ålder? 

Ja 

Nej 

 

 

 

418 

68 

 

 

86% 

14% 

 

 
 

*Olika antal och procentsatser beroende på bortfall på enskilda frågor. 

 

4.2. Reliabilitet 

Reliabiliteten på BSES-SF har tidigare undersökts med Cronbach´s alfa och koefficienten har 

visat goda resultat. Inför denna studie mättes detta ytterligare vid tre tillfällen för att styrka 

studiens pålitlighet. Resultatet visade 0,90 vid första mätningen, 0,85 vid andra mätningen och 

vid den tredje och sista mätningen 0,90. 

4.3. Resultat av amningskursen 

4.3.1. Resultat av BSES-SF före och efter genomförd utbildning  

Kvinnorna (förstföderskor såväl som omföderskor) fyllde i första BSES-SF, vid första 

kurstillfället, innan amningsutbildningen startade och medelvärdet på totalpoängen (min 14 och 
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max 70 poäng) av BSES-SF var 43,14. Efter genomgången utbildning var medelvärdet 55,86 

poäng. Medelvärdet höjdes med 12,72 poäng och höjningen var signifikant. Tilliten till sin 

förmåga att amma ökade således under utbildningen (se tabell 4). 

Tabell 4. Medelvärde och medelvärdesskillnad på totalpoängen före och efter utbildningen. 

 Tillit till sin förmåga att 

amma före utbildning 

Tillit till sin förmåga 

att amma efter 

utbildning 

  

Deltagande 

kvinnor i 

studien 

n Medel SD n Medel SD Skillnad i 

medelvärde 

P-

värde 

852 43,14 10,198 852  55,86  8,093  12,72  <0,001 

 

Vid jämförelse av kvinnornas medelvärde på totalpoängen på BSES-SF innan utbildningen och 

när barnet passerat fyra månaders ålder visar en höjning av medelvärdet på BSES-SF med 15,96. 

Höjningen av medelvärdet vid uppföljningen efter fyra månader visar på en ökad tillit till sin 

förmåga att amma när barnet var fyra månader gammalt och förmåga skattades högre än direkt 

efter utbildningen (se tabell 5). 

Tabell 5. Medelvärde och medelvärdesskillnad på totalpoängen före kursen och när barnet passerat fyra månaders 

ålder. 

 Tillit till sin förmåga att 

amma före utbildning 

Tillit till sin förmåga att 

amma barnet vid fyra 

månaders ålder 

  

Deltagande 

kvinnor i 

studien 

n Medel SD n Medel SD Skillnad i 

medelvärde 

P-värde 

 433  43,02  10,158  433  58,98  11,890  15,96  <0,001 

 

Vid jämförelse av kvinnornas medelvärde på totalpoängen på BSES-SF vid sista 

utbildningstillfället och när barnet passerat fyra månaders ålder visar en signifikant höjning av 

medelvärdet på BSES-SF med 3,09 (p>0,001). 

Resultatet visar att tilliten till sin förmåga till amning ökar efter genomförd kurs. Uppföljningen 

efter fyra månader visar ytterligare ökning till sin tillit att amma (p<0,001) (se tabell 6). 
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Tabell 6. Medelvärde och medelvärdesskillnad på totalpoäng vid sista utbildningstillfället och när barnet passerat 

fyra månaders ålder. 

 Tillit till sin förmåga att 

amma vid sista 

utbildningstillfället 

Tillit till sin förmåga att 

amma barnet vid fyra 

månaders ålder 

  

Deltagande 

kvinnor i 

studien 

n Medel SD n Medel SD Skillnad i 

medelvärde 

P-värde 

 430  56,08  8,460  430  59,17  11,620  3,09  <0,001 

 

Ingen signifikant korrelation mellan skattning på BSES-SF och kvinnans ålder kunde påvisas och 

inte heller någon signifikant korrelation mellan skattningarna på BSES-SF och hur viktig 

kvinnorna skattade sin amning redan under graviditeten.  

4.3.2. Amning och tillit  

Vid fyramånadersuppföljningen skattade kvinnor 58,93 i medelvärde (av max 70 poäng) på 

BSES-SF. Vid uppdelningen av kvinnor som ammar (n=418) och kvinnor som inte ammar 

(n=68) så skattade kvinnorna som inte längre ammade tilliten till sin förmåga som signifikant 

lägre än de ammande kvinnorna (p<=0,001) (se tabell 7). 

Tabell 7. Medelvärde på ammande och icke ammande kvinnors tillit vid fyramånadersuppföljningen. 

 Tillit medelvärde P-värde: Ammande och icke 

ammande 

Samtliga kvinnor 58,93  

Helt och delvis ammande 

kvinnor 

61,89 

<0,001 

 
Icke ammande kvinnor 

 

38,71 

 

4.3.3. Amningsutfall vid fyra månaders ålder 

Antalet kvinnor som kvinnor svarade på enkäten vid fyramånadersuppföljningen uppgick till 492. 

Totalt ammade 418 (86%) mammor i någon omfattning och 68 (14%) kvinnor hade slutat att 

amma. I Sverige låg motsvarande siffor för amning i någon omfattning på 75% och kvinnor som 

avslutat amningen på 25% år 2012. Orsakerna till amningsavslutet bland kvinnorna i studien var 

enligt 22 mammor att bröstmjölken tog slut, 18 mammor upplevde att barnet aldrig var nöjt, fem 
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mammor vardera slutade för att barnet inte ville amma längre, att barnet inte gick upp i vikt och 

att mamman själv inte ville amma längre. 13 av mammorna svarade ” av annan orsak” på frågan 

om varför de slutade amma.  

Tabell 8. Amningsutfallet vid fyramånadersuppföljningen. Sverige jämfört med mammorna i studien. 

 Studien Sverige 

Ammande i någon 

omfattning  

86,0% 75,0% 

Icke ammande kvinnor 14,0% 25,0% 

Källa till nationella amningsstatistiken: Socialstyrelsen (2014). Amning och föräldrars rökvanor. Barn födda 2012.  

4.3.4. Uppfödning vid fyra månaders ålder 

Vid fyramånadersuppföljningen fick kvinnorna svara på frågan om barnet får bröstmjölk vid fyra 

månaders ålder och i så fall hur. Antalet barn som fick bröstmjölk uppgick till 418. Av kvinnorna 

svarade 364 (87%) att barnen fick bröstmjölk enbart via amning, 9 (2,2%) svarade att de fick 

bröstmjölken via flaska och 56 (13,3%) via både flaska och amning (se tabell 9). I 

undersökningen har elva kvinnor (2,5%) svarat att barnen inte länge fick bröstmjölk men har 

ändå svarat på frågan hur barnet får sin bröstmjölk. 

Tabell 9. Hur barnet får sin bröstmjölk vid fyra månaders ålder. 

 Via amning Via flaska Via amning/ 

flaska 

Bröstmjölk vid fyra 

månader  

87% 2,2% 13,3% 

 

4.3.5. Tillit vid kejsarsnitt 

Sammanlagt 492 kvinnor uppgav vilket förlossningssätt de förlöstes med. 410 (83,3%) kvinnor 

hade en vaginal förlossning och 82 (16,7%) förlöstes med kejsarsnitt. Andelen kvinnor som 

förlöstes med kejsarsnitt är jämförbart med i riket i helhet (se tabell 10). Ingen skillnad i poäng på 

BSES-SF kunde ses när barnet var fyra månader och därmed hade kvinnor som förlösts med 

kejsarsnitt inte lägre tillit till sin amning jämfört med kvinnor som genomgått vaginal förlossning 

(m=56,2 jämfört med m=58,8). 
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Tabell 10. Andel mammor som förlösts vaginalt respektive med kejsarsnitt i studien jämfört med riket i helhet. 

 Studien Sverige 

Vaginal förlossning 83,3% 83% 

Kejsarsnitt 16,7% 17% 

Källa: SCB, 2013  

4.3.6. Kvinnornas upplevelse av stöd från omgivningen 

Kvinnorna som svarat på frågorna om upplevt stöd i fyramånadersuppföljningen (n=483) 

skattade stödet från sin partner som högst på frågor om hur de upplevt stöd från omgivningen för 

sina beslut gällande amning m= 3,79 av max 4. Vidare fick Sensus amningskurs m=3,70 och 

Amningshjälpen m=3,63. Stödet från svärföräldrarna skattades till m=3,12. Det fanns en positiv 

korrelation mellan upplevt stöd från partnern (r=0,149, p=0,001) kopplat till tilliten till sin 

förmåga att amma vid fyra månaders ålder. Positiv korrelation påvisades också vid upplevt stöd 

från Sensus amningsutbildning och BSES-SF (r=0,301) (p<0,001). Se tabell 11. Ingen skillnad i 

upplevelse av stöd kunde ses mellan kvinnor som ammade respektive inte ammade vid 4 

månaders ålder. Se figur 1 för upplevt stöd. Figuren beskriver resultatet för de kvinnor som 

uppgivit att de haft erfarenhet av stöd av efterfrågade personer eller organisationer. De som 

uppgivit att det inte varit aktuellt med nämnt stöd har räknats bort.  

Figur 1. Kvinnornas skattning av stöd som var avgörande för amningen, maxpoäng 4,0.
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4.3.7. Kvinnornas upplevelser om tröst och sömn under senaste veckan 

Kvinnorna har vid fyramånadersuppföljningen svarat på frågor om hur barnets tröstats och hur 

sömnrutinerna sett ut under senaste veckan. Förutom amning och nappflaska tröstas eller tröstar 

sig barnet framför allt genom att använda tröstnapp dagligen (43%) eller suga på tumme eller 

fingrar (43%). Av barnen använde 38% aldrig tröstnapp. Huvuddelen av barnen sover alltid i 

egen säng i föräldrarnas sovrum (44%) (se tabell 11). 

Tabell 11. Kvinnors upplevelser om hur barnet tröstas och sömn under senaste veckan. 

 Ja, dagligen/alltid% Ibland% Nej, aldrig% 

Använder barnet tröstnapp? (n=486) 42,8 7,3 38,1 

Suger barnet på tummen eller fingrar? 

(n=482) 

43,4 41,9 14,7 

Suger barnet på amningsnapp vid 

amning? (n=467) 

5,8 6,2 87,6 

Matas barnet med nappflaska? (n=485) 22,1 24,1 53,4 

Barnet sover i eget rum (n=375) 5,3 3,2 91,2 

Barnet sover i egen säng i mitt/vårt rum 

(n=434) 

44,0 33,4 22,6 

Barnet sover i min/vår säng  

(n= 452) 

39,6 45,1 15,3 

 

4.3.8.  Kvinnors upplevelser av problem kring skrikighet, sömn och mat 

Vid fyramånadersuppföljningen skattade kvinnorna hur de upplevde barnets problem med 

skrikighet, sömn och mat (n=467). Totalpoängen var max 24 (vidd 0-17) och kvinnornas 

medelvärde på upplevelsen av barnets problem var 2,86 (SD=2,955). Korrelationsanalys mellan 

upplevda problem visade på en negativ korrelation med BSES-SF vid de två mätningarna. Före 

barnets födelse visade mätningen r=-0,185, p=<0,001 och r=-0,143, p=0,003 vid andra 

mättillfället. Efter barnets födelse, vid fyra månaders ålder, visade mätningen r=-0,305, p<0,001. 

Ju högre mammorna skattade att barnet hade problem vid fyra månaders ålder desto lägre tillit till 

sin förmåga att amma hade mammorna vid samtliga mättillfällen.  
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5.  Diskussion  

Utvärderingen visar att amningsutbildning under graviditet har positiv påverkan på tilliten till 

kvinnornas förmåga att amma. I studien undersöktes resultatet av kvinnornas svar på den svenska 

versionen av BSES-SF, ”Tillit till din förmåga att amma”. Kvinnornas resultat visar att tilliten till 

förmågan att amma signifikant ökar från första mätningen, före amningskursens start, till sista 

mätningen, när barnet var fyra månader gammalt och att amningsförekomsten vid fyra månaders 

ålder var hög. Amningsförekomsten hos kvinnorna i studien var hög procentuellt sett jämfört med 

hur kvinnor ammar i Sverige. Vidare visar studien att kvinnor som skattade lägre på tillit till sin 

förmåga också upplevde mer problem kring barnet vid fyra månaders ålder. Studiens resultat kan 

återknytas till studiens teoretiska ram som beskriver de faktorer som påverkar kvinnans tillit till 

sin förmåga; tidigare erfarenheter, hur kvinnan upplever att andra klarar en uppgift, vilket stöd 

hon får och vilken förmåga hon själv tillskriver sig (Bandura, 1977). Även Dennis (2002) påvisar 

i sin studie att tillit till sin förmåga att amma är en viktig faktor för hur amningen ska fungera i 

helhet. Kvinnor med låg tillit till sin förmåga ligger i riskgruppen för att sluta amma tidigt, eller 

inte amma alls, och behöver mycket stöd och uppmuntran för amning. 

5.1. Resultatdiskussion 

5.1.1. Demografisk data och bakgrundsinformation 

Urvalet i studien är i stort sett representativ för kvinnor i Sverige då studiens urval statistiskt 

sammanfaller till stor del med rikets. Statistiska centralbyråns statistik från 2012 visar att 

medelåldern för kvinnor i Sverige som födde sitt första barn var 30 år vilket överensstämmer med 

resultatet i denna studie. I studien sammanbodde något större antal vid födseln och har i högre 

grad högskoleutbildning än kvinnorna i riket. Även andelen kvinnor som arbetade innan barnets 

födsel låg på jämförbara siffror. Majoriteten av svenska kvinnor, 83%, hade en vaginal 

förlossning och 17% genomgick kejsarsnitt vilket överensstämmer med siffrorna i studiens 

resultat (SCB, 2012).  

Samtliga kvinnor i studien fick skatta hur viktig de ansåg amningen vara för dem innan barnet 

föddes. Skalan var mellan noll (inte alls viktigt) till 10 (mycket viktigt), kvinnornas medelvärde 

var 8,5. Lägsta skattade värdet var noll och högsta var tio. Detta påvisar att amningen är viktig 

för de blivande mammorna i studien. 
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Kvinnorna som tidigare ammat fick beskriva hur deras erfarenhet av amning var. Skalan var 

mellan 0 (inte bra) till 10 (mycket bra). Kvinnornas medelvärde blev 1,4. Detta kan påvisa att de 

kvinnor som inte varit tillfredsställda med sin tidigare amning söker sig till kursen för att få 

möjlighet till en mer positiv amningsupplevelse. Bandura (1997) beskriver att inlärning med 

fördel sker i grupp där man använder andras erfarenheter, observerar och imiterar. 

5.1.2.  Tillit till amning före och efter utbildning 

Tilliten till sin förmåga att amma hos de gravida kvinnorna mättes vid tre tillfällen; före 

utbildningen, direkt efter och när barnet passerat fyra månaders ålder. I resultatet ses ett samband 

mellan hur kvinnorna skattade sin tillit före, efter och vid fyra månaders ålder. Andra och tredje 

mätningen visar att kvinnornas tillit var signifikant högre direkt efter kursen och hade högst värde 

när barnet passerat fyra månader. Enligt Bandura (1977) så har personer med hög tillit till sin 

egen förmåga högre uthållighet och därmed större chans att klara utmaningar. Resultatet 

överensstämmer även med tidigare forskning som visar att kvinnor som med hög tillit till sin 

förmåga att amma ammar i högre utsträckning än de kvinnor som uppvisar låg tillit (Keemer, 

2013; Kull & Qvarnström, 2013; Kamran, Shirfirad, Mirkarimi & Farahani, 2012; Dennis, 2003).  

5.1.3. Amningsutfall vid 4 månaders ålder 

Huvuddelen av kvinnorna i studien (86%) ammade i någon omfattning vid 

fyramånadersuppföljningen (n=418). Siffran är hög i jämförelse med amningsförekomsten i 

Sverige som är 75% vid fyra månaders ålder. Studien påvisar att Sensus amningsutbildning kan 

påverka till att mammorna ammar i större utsträckning. Utvärderingen visade att de mammor 

(14%) som vid fyramånadersuppföljningen helt slutat amma (n=68) framför allt slutade för att de 

upplevde att ”mjölken tog slut”. Vidare upplevde vissa mammor att deras barn aldrig var nöjt och 

att barnet själv inte ville amma längre. Forskning visar att upplevelsen hos kvinnan att 

bröstmjölken tar slut enbart är en känsla (Li et al, 2008; Hillervik, 1991). Tidigare studier visar 

också att förberedande information om amning samt vilka attityder som amningsrådgivare och 

vårdpersonal har påverkar amningsutfallet (Müller & Silva 2009; Ekström et al., 2006, Craig & 

Dietsch, 2010). En svensk studie visar att kvinnor som fick processorienterad information kring 

amning ökade sin tilltro till amning, ammade under längre tid än kontrollgruppen samt upplevde 

mindre problem med minskad mjölkproduktion (Blixt et al, 2014).  
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Att amningsförekomsten var hög vid fyra månaders ålder kan ses som ett mål med 

Barnkonventionen (1989) som säger att barnets bästa ska prioriteras och att föräldrar har rätt att 

få den kunskap de behöver för att ta ett medvetet beslut kring barnets föda och näring. Vidare ger 

amningen fördelar för såväl familjen, ekonomin och samhället. Till samhällsvinsten räknas 

sjukvårdskostnader, minskande kostnader för vård av barn och därmed bättre ekonomi i familjen 

(Gartner et al., 2005). Till de mer kortsiktiga fördelarna räknas lägre kostnad tack vare amning 

jämfört med om barnet matas med modersmjölksersättning.  

Flacking (2010) visar att barn till pappor som tar ut föräldraledighet under det första året ammas i 

högre grad de första sex månaderna än barn till pappor som inte tar ledigt. Detta kan användas 

som motargument till att amning och beskylls leda till att mamman måste vara hemma med 

barnet under hela spädbarnstiden. Vidare visar Flackings studie att amning är vanligare bland 

barn vars pappor varit föräldralediga vid något tillfälle under barnets första år.  

5.1.4. Uppfödning vid fyra månaders ålder  

Vid fyramånadersuppföljningen undersöktes hur barnen som fick bröstmjölk i någon omfattning 

(n=418) matades. Huvuddelen kvinnorna (87%) svarade att barnen fick bröstmjölk enbart via 

amning En mindre del, 2,2%, svarade att de fick bröstmjölken enbart via flaska och 13,3% via 

både flaska och amning. Elva av kvinnorna i undersökningen har svarat att barnen inte länge får 

bröstmjölk men har ändå svarat på frågan hur barnet får sin bröstmjölk. Detta innebär att 

svarsfrekvensen för hur många som svarat hur barnet får bröstmjölk är något högre än de som 

svarat på frågan om barnet får bröstmjölk i någon omfattning vid fyra månaders ålder. Författarna 

antar att dessa har svarat på fyramånadersenkäten när barnet redan passerat åldern frågan gäller, 

d.v.s. fyra månader. Kvinnan har således svarat nej på frågan om hon ammar men sedan svarat 

hur bröstmjölken gavs före hon slutade. 

Wojcicki et al. (2010) undersökte mödrars olika inställningar till amning visade att vissa 

mammor ansåg att amning var genant och svårt att genomföra i offentlig miljö. Mödrarna 

upplevde också att det kan vara svårt om vänner och familj inte hade samma åsikter gällande 

amning som hon själv. Detta var en bidragande orsak till att kvinnorna valde att ge bröstmjölken 

via flaska istället för via bröstet. Ytterligare orsak till att bröstmjölken ges på annat sätt kan vara 

om barnet varit vårdat på neonatalavdelning. I de fall barnet får bröstmjölk via flaska kan det 
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senare bli svårigheter för barnet att ammas då det finns en risk att barnet föredrar flaskan och 

sugtekniken inte är densamma (Rikshandboken, 2014). 

5.1.5. Tillit vid kejsarsnitt 

Sverige har bland de lägsta siffrorna på utförda kejsarsnitt Europa, men en uppåtgående trend kan 

ses i statistiken under de senaste åren (Socialstyrelsen, 2013). I Sverige ligger andelen på ca 17% 

(bland kvinnorna i studien 16,7%). Ingen skillnad i poäng på BSES-SF kunde i studien påvisas 

när barnet var fyra månader gammalt. Kvinnor som förlösts med kejsarsnitt har således inte lägre 

tillit till sin förmåga att amma än de kvinnor som genomgått en vaginal förlossning. Studier visar 

att kvinnor som förlösts med kejsarsnitt lade barnet senare till bröstet och ammade i mindre 

utsträckning över tid jämfört med kvinnor som förlösts vaginalt. Vidare visade studien att 

amningsförekomsten i födelserummet var signifikant lägre och skedde senare hos dem som 

förlösts med kejsarsnitt än dem som fött vaginalt (Zanardo et al., 2010). Studier visar också att de 

barn som förlösts med kejsarsnitt fick modersmjölksersättning i högre grad än de som fötts 

vaginalt (Baxter, 2008). 

5.1.6. Upplevelse om stöd från sin omgivning vid amning 

Föräldrar har rätt att få amningsstöd och information anpassat till deras barns behov (UNICEF, 

2014; SFS 1982:763). Utvärderingen visade att av de 483 kvinnor som har svarat på enkäten 

”Frågor om ditt barn och amning” (som ingick i fyramånadersuppföljningen) angående stöd, 

skattade stödet från sin partner som högst. Det stämmer med tidigare forskning som visar att 

partnern är den viktigaste stödpersonen vid amning (Dahl, 2006; Hall & Hauck, 2007; 

Emanuelsson Ahlqvist & Laurin Lindblad, 2014). Sensus amningsutbildning och 

Amningshjälpen, i de fall det varit aktuellt, har höga skattningar på upplevt stöd. Det påvisas 

signifikanta samband mellan upplevt stöd från partner och Sensus amningsutbildning kopplat till 

kvinnornas tillit till sin förmåga att amma vid fyra månadersuppföljningen. Bandura (1977) 

menar att den uppmuntran och feedback man får av människor i sin närhet påverkar tilliten till 

den egna förmågan att klara olika uppgifter. Tidigare studier visar vidare att med upplevt stöd 

från både närstående och professionella så ökar möjligheten för barn att bli helt ammade upp till 

sex månader vilket är WHO´s rekommendationer (Blixt et al 2014, Sheriff et al, 2014). Det 

kombinerade stödets positiva inverkan stöds även med en tidigare studie som visar att detta har 

störst påverkan på kvinnornas attityd till amning och därmed amningsutfallet (Harron et al, 
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2013). Kvinnorna i studien har i stor utsträckning upplevt stöd av den förberedande 

amningskursen. 

5.1.7. Kvinnornas upplevelse om tröst och sömn under senaste veckan 

De 486 mammor som svarade på frågor kring vilka hjälpmedel de använde för tröst, förutom 

amning eller flaska, redovisade att lite fler än hälften använde tröstnapp dagligen och något färre 

använde aldrig napp. Det var också vanligt att barnet tröstade sig genom att suga på tummen eller 

fingrar. När det gäller redovisningen om barnets sömnrutiner så sov huvuddelen i egen säng i 

föräldrarnas sovrum medan något färre sov i föräldrarnas säng. Bland barn under tre månader 

rekommenderar Socialstyrelsen (2014) att barnet sover i egen säng, i föräldrars sovrum, för att 

minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Studier visar att efter den första tiden så finns flera 

positiva effekter av samsovning. För barnet innebär det en ökad har framhållits känsla av 

välbefinnande och för mamman underlättas amningen. Samsovning främjar också 

anknytningsprocessen mellan föräldrar och barn (Chianese et al., 2009). Studier visar vidare att 

äldre barn, som tidigare har sovit tillsammans smed sina föräldrar har en mer positiv självbild, 

mindre skuldkänslor och upplever mindre oro (Ateah & Hamelin, 2008; Hauck et al., 2008). 

5.1.8. Kvinnors upplevelser av problem kring skrikighet, sömn och mat 

Resultatet i denna studie påvisar ett samband mellan mammornas tillit till sin förmåga att amma 

och mammornas upplevelse om problem kring barnet. Kvinnor som skattade att barnet hade mer 

problem vid fyra månaders ålder skattade också sin tillit till sin förmåga att amma vid samtliga 

tre mättillfällen som lägre. Tilliten till förmågan att amma skattades alltså som lågt redan innan 

problemen uppstått.  Kvinnor som hade hög tillit till sin förmåga att amma vid samtliga tre 

mättillfällen upplevde mindre eller inga problem med barnet vid fyra månaders ålder. Östberg & 

Hagelin (2010) påvisade i sin forskning att upplevelser av problem i spädbarnsåldern, gällande 

mat och sömn, är inte så vanligt men för de som upplever problem så fortsätter de ofta under 

uppväxtåren. 

5.2. Metoddiskussion 

Författarna valde att använda en kvantitativ ansats med prospektiv design. Den kvantitativa 

ansatsen används i studier där man i första hand är intresserad av två variabler med syfte att förstå 

relationen dem emellan (Polit & Beck, 2008). Studiens design och statistiska analyser valdes efter 

granskning av tidigare studier av Sensus amningskurs där BSES-SF använts. Den svenska 
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versionen av BSES-SF för fullgångna barn har använts för att mäta tillit till förmåga att amma 

hos mammor.) Enligt Henricson (2012) har en randomiserad kontrollerad studie (RCT) de mest 

tillförlitliga forskningsresultaten och därmed högst evidens. I studien finns dock ingen 

kontrollgrupp och således är inte metoden tillämplig för detta ändamål. 

5.2.1. Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten mättes med Cronbach ́s alfa koefficient låg mellan 0,85-0,90 vid tre mättillfällen. 

Värdena är högre än den rekommenderade gränsen som ligger p 0,70 (Bobko, 2001; Steiner & 

Norman, 1995). Självskattningsinstrumentets validitet mättes genom jämförelser av identifierade 

grupper samt sambandsanalys som har påvisat bra reliabilitet vid användning i flera tidigare 

studier. Studien påvisar att barn som inte ammas har lägre poäng gällande mammornas tillit och 

detta kan ses som ett mått på god validitet. BSES-SF´s tillförlitlighet har tidigare mätts av Dennis 

(2003) med resultatet hög reliabilitet. Gerhardsson (2012) har i en studie utvärderat den svenska 

versionen av BSES-SF och även där kunde hög reliabilitet och validitet påvisas. Tidigare 

forskning har visat att BSES-SF är ett pålitligt instrument för att mäta blivande mammors tillit till 

sin förmåga at amma (Ip et al, 2012., Gregory et al, 2008.,Wutke & Dennis, 2007). 

5.2.2. Studiens styrkor 

Den största styrkan studien är det stora antalet svarande respondenter. Författarna har bearbetat 

sammanlagt 1266 besvarade enkäter varav 490 även gällt fyramånadersuppföljningen. Ytterligare 

styrka är att i studien genomförd genom intervention. Författarna har jämfört förändringar i 

resultatet hos experimentgruppen efter att ha utsatts för interventionen, så kallad före-efter design 

(Henricson, 2012). 

Styrkor är även att studien har varit frivillig med hög etisk medvetenhet och hög sekretessfaktor. 

Stor vikt har lagts vid att påtala studiedeltagandets frivillighet och anonymitet. Kvinnorna har 

svarat på fyramånadersenkäten och enkäten ”Frågor om ditt barn och amning” i hemmiljö i sin 

egen takt och detta kan tänkas öka chansen till att få tillförlitliga svar jämfört med en intervju. 

Enkäterna kodades och kodlistorna har förvarats separat och har enbart varit tillgängliga för 

författarna och projektansvarig på Sensus studieförbund. 
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5.2.3. Studiens svagheter 

En av studiens svagheter att den inte är randomiserad, d.v.s. inte innefattar en slumpmässigt 

utvald grupp och en kontrollgrupp. Kvinnorna i studien har själva sökt sig till Sensus kostnadsfria 

amningsutbildning och har troligtvis ett intresse för och nyfikenhet på amning.  

Under bearbetningen av enkäter hittades en del brister i enkäternas frågor. I enkäten ”Information 

om dig och ditt barn” (bilaga 3) hade respondenterna svårt att förstår frågan angående arbete 

innan barnets födsel och vissa svarade att de arbetat i direkt samband med graviditeten och andra 

att de jobbat någon gång tidigare. Vissa kvinnor hade fått enkäterna vid 

fyramånadersuppföljningen ”Frågor om ditt barn och amning” (bilaga 5) och tredje ”Tillit till din 

förmåga att amma” (bilaga 4) när barnet hade passerat fyra månaders ålder. Det äldsta barnet var 

vid ifyllandet 15 månader och borde i studien räknats som ett bortfall. De fördröjda enkäterna kan 

göra att bias uppkommer då kvinnorna möjligen svarar hur barnets ammas vid åldern för 

ifyllandet. Vid användning av formuläret i framtiden bör respondenten ha möjlighet att uppge 

barnets ålder vid ifyllandet. På första frågan gällande stöd, upplevt stöd från neonatalavdelningen, 

har de flesta mammor besvarat men huvuddelen har inte legat på neonatalen. Författarna upplever 

att mammorna har blandat ihop neonatalen och BB. Det har även förekommit felaktiga 

hänvisningar i vissa enkäter som gör det svårt att besvara vidare frågor. Bortfall förekom för de 

kvinnor som fått tvillingar och har fått en enkät där de beskrev båda barnen. Dessa kvinnor borde 

ha fått dubbla enkäter för sina svar. Andra orsaker till bortfall kan vara kvinnan inte deltagit i 

hela kursen, att hon fått missfall, att barnet dött vid födseln, att barnet varit svårt sjukt barn, 

förhållande i familjen med mera. Författarna har genom vetskapen om kursens startdatum räknat 

ut barnens ungefärliga förlossningsdatum. En del barn till de kvinnor som gått kursen, under de 

senaste månaderna, har inte har hunnit uppnå fyra månaders ålder vid studiens slutdatum och 

således saknas enkätsvar för dessa i studien.  

5.2.4. Generaliserbarhet av studien 

Då kvinnorna frivilligt sökt sig till kursen så finns det svårigheter att uppnå samma resultat vid ett 

slumpmässigt urval av gravida kvinnor i landet. Om studien görs om på en grupp kvinnor med 

samma inklusionskriterier är det dock troligt att resultaten skulle överensstämma. 
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5.2.5. Etiska överväganden 

För nyblivna mammor där amningen har varit mycket komplicerad kan vissa frågor i enkäten 

uppfattas som känsliga. Vi kan anta att några av mammorna har påmints om en känslomässigt 

svår tid eller situation och eventuellt fått känslor av sorg eller skuld. Detta skulle kunna leda till 

att en del mammor väljer att inte fylla i enkäten och skulle därför även kunna förklara en del av 

bortfallet. 

Författarna anser att de etiska huvudkraven som tidigare nämnts (rubrik 3.8) har uppfyllts i 

studien. Efter studiens godkännande överlämnas materialet till projektansvarig på Sensus 

studieförbund. 

5.3. Praktisk betydelse 

Tidigare forskning och denna studie visar att en förberedande amningskurs under graviditet höjer 

tilliten till kvinnors egen förmåga att amma (Rygge, 2013; Emanuelsson Ahlqvist & Laurin 

Lindblad, 2014). Föreliggande studie visar att amningskursen bidrar till att kvinnornas tillit höjs 

och ett större amningsutfall föreligger när barnet är fyra månader gammalt. Mammornas bild av 

upplevda problem med barnet vid fyra månaders ålder har i sin tur samband med hur mammor 

skattar sin tillit. De mammor som hade skattat högre tillit till sin förmåga amma upplevde mindre 

problem hos barnet vid fyra månader ålders ålder. Med dessa studier som grund så finns underlag 

att fortsätta med och motivera till att ytterligare amningskurser startas upp. 

6. Slutsats  

Studien visar att tilliten till förmågan att amma är av stor vikt för amningsutfallet hos mammor. 

Dessutom visar studien att en förberedande amningskurs under graviditet höjde kvinnornas tillit 

till sin förmåga att amma och att amningsförekomsten när barnet uppnådde fyra månaders ålder 

var hög jämfört med nationell svensk statistik. Studien visar också att kvinnor som skattat lågt på 

tillit till sin förmåga att amma upplevde mer problem kring barnet vid fyra månaders ålder. Hög 

tillit till förmågan att amma hjälper kvinnorna i beslutet att amma sitt barn, trots eventuella hinder 

och problem. Stödet kring amningen som kvinnorna skattade högst var det från partnern, därefter 

kom Senus amningskurs. 
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6.1. Vidare forskning 

Det är motiverande att fortsätta forska inom området stöd för amning. Gällande Sensus 

amningsutbildning hade det varit intressant att undersöka hur kursen påverkar tilliten hos 

mammor med låg tillit vid kursstart. Även en kvalitativ utvärdering med djupintervjuer av 

kvinnorna som genomgått Sensus amningsutbildning hade gett ett tillskott till forskningen. 

Ytterligare forskning om vilken information och stöd kvinnor själva upplever att de behöver, vid 

eventuella svårigheter med amningen, så tilliten inte minskar inför en eventuell ny graviditet. En 

randomiserad kontrollerad studie med två grupper skulle vara intressant att utföra för att jämföra 

tillit mellan kvinnor som har gått en förberedande amningskurskurs och jämföra med de som inte 

gått någon kurs.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 

 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa  

Uppsala universitet 
 

Till dig som går på Sensus amningskurs för blivande föräldrar 
 

Förfrågan om att delta i en studie om tillit till amning 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie för att undersöka kvinnors tillit till amning. Studien kommer 

att användas som ett led i att utvärdera Sensus amningsutbildning. 
 

Om du väljer att delta innebär det att du kommer att svara på fem enkäter vid tre olika tillfällen. 
 

Tillfälle 1. På första träffen på din amningsutbildning svarar du på en enkät om demografiska data, t.ex. 

din ålder och utbildning. Dessutom fyller du i enkäten Tillit till din förmåga att amma, som innehåller 14 

påståenden om amning som du tar ställning till.  
 

Tillfälle 2. På sista träffen på din amningsutbildning svarar du återigen på enkäten Tillit till din förmåga 

att amma. 
 

Tillfälle 3. Då ditt barn är ca fyra månader får du två enkäter på posten. Den ena är återigen enkäten Tillit 

till din förmåga att amma, och dessutom ombeds du att svara på en enkät som innehåller frågor om ditt 

barns mat och sömn. 
 

Du kanske blir uppringd då barnet är cirka fyra månader för en telefonintervju om  

dina upplevelser kring amningen av barnet. 
 

Enkäterna som du fyller i kommer att kodas så att dina svar inte kommer att kopplas ihop med ditt namn. 

Ledarna på din amningsutbildning kommer alltså inte att veta hur du svarar. Studien genomförs av 

studenter på Uppsala universitet och är ett examensarbete på avancerad nivå på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar. Studien 

kommer att presenteras för andra studenter och för de som arbetar med Sensus amningskurs. 
 

Det är helt frivilligt att medverka och fylla i enkäterna. Om du inte vill delta behöver 

du inte förklara varför.  
 

Huvudansvariga för studien: 
 

Anouk Jolin 

Projektledare för Amningskurs för blivande föräldrar 

Sensus studieförbund 

anouk.jolin@sensus.se 

 

Eva-Lotta Funkquist, lektor 

Handledare för studien 

Barnsjuksköterska, barnmorska 

Eva-Lotta.funkquist@kbh.uu.se 
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8.2. Bilaga 2 

SAMTYCKESBLANKETT   Kod nr 

 

 

 

Jag vill delta i en studie om kvinnors tillit till amning 
 

Det innebär att: 

 Du fyller i fem enkäter vid tre olika tillfällen.  

 Du kanske blir uppringd då barnet är cirka fyra månader för en telefonintervju om  

 dina upplevelser av amning och matning av barnet. 

 

Ort och datum _____________________________________________ 

 

 

Ditt namn  _____________________________________________ 

 

 

Ditt hemtelefonnummer _____________________________________________ 

 

 

Ditt mobilnummer _____________________________________________ 

 

 

Din mejladress _____________________________________________ 

 

 

Din gatuadress _____________________________________________ 

 

 

Ditt postnummer och ort _____________________________________________ 

 

 

Ditt födelseår _____________________________________________ 

 

 

Beräknat förlossningsdatum_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
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8.3. Bilaga 3 

 

Signatur 

 

Information om dig och ditt barn  Kodnummer:   

Skriv eller ringa in det som stämmer in på dig 

 

1. Min ålder är……….år. 

 

2. Jag är gift eller sammanbor med partner (ringa in det som stämmer). 

 

Ja  Nej 

 

3. Vad har du för utbildning (ringa in det som stämmer)? 

 

Grundskoleutbildning  Gymnasieutbildning  Högskoleutbildning 

 

4. Jag hade arbete innan barnet föddes (ringa in det som stämmer). 

 

Ja   Nej 

   

5. Jag har ………… barn sedan tidigare. 

 

6. Jag har ammat ………barn tidigare. 

 

7. Om du svarat ja på fråga 6, hur är då dina erfarenheter av att amma (ringa in det som 

stämmer:  0 = inget bra och 10 = mycket bra)? 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

8. Hur viktig är amningen för dig personligen(ringa in det som stämmer:  

0 = inte alls viktig och 10 = mycket viktig)? 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

 

9. Jag har blivit ammad av min mamma (ringa in det som stämmer)? 

 

JA  NEJ  VET EJ 
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8.4. Bilaga 4 

Tillit till din förmåga att amma 

 

Välj det svar som passar bäst på följande påståenden, som beskriver om du litar på din förmåga 

att amma din nyfödda bebis. Vänligen markera svaret genom att ringa in det nummer som bäst 

beskriver hur du känner. Det finns inget rätt eller fel svar. 

 

  1 = litar inte alls på min förmåga 

  2 = litar inte helt på min förmåga 

  3 = litar ibland på min förmåga 

  4 = litar på min förmåga 

  5 = litar helt på min förmåga 

 

 Litar inte alls  Litar helt 

1 Jag kan alltid avgöra att mitt barn får tillräckligt med mjölk 1 2 3 4 5 

2 
Jag kan alltid klara av amning lika bra som jag klarar av 

andra utmaningar 
1 2 3 4 5 

3 

Jag kan alltid amma mitt barn utan att ge 

bröstmjölksersättning  

som tillägg 

1 2 3 4 5 

4 
Jag kan alltid se till att mitt barn har bra tag under hela 

amningen 
1 2 3 4 5 

5 
Jag kan alltid genomföra varje amning på ett för mig 

tillfredställande sätt 
1 2 3 4 5 

6 Jag kan alltid klara av att amma även om mitt barn gråter 1 2 3 4 5 

7 Jag kan alltid komma fram till att jag vill fortsätta amma 1 2 3 4 5 

8 
Jag kan alltid känna mig bekväm med att amma med andra 

familjemedlemmar närvarande 
1 2 3 4 5 

9 Jag kan alltid känna mig nöjd med min amningsupplevelse 1 2 3 4 5 

10 
Jag kan alltid hantera det faktum att amning kan ta mycket 

tid 
1 2 3 4 5 

11 
Jag kan alltid låta barnet amma klart på ett bröst innan jag 

byter till nästa bröst 
1 2 3 4 5 

12 
Jag kan alltid fortsätta att amma mitt barn vid varje 

amningstillfälle 
1 2 3 4 5 

13 Jag kan alltid klara av att fylla mitt barns amningsbehov 1 2 3 4 5 

14 Jag kan alltid avgöra när mitt barn ammat klart 1 2 3 4 5 

 

  

Kodnr: 
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8.5. Bilaga 5 

Frågor om ditt barn och amning   Kodnummer: 
 

1. Mitt barn föddes efter vecka:…………+…………(t.ex. 39+3) 

 

2. Jag fick en (ringa in det som stämmer). 

 

Flicka 

Pojke 

  

3. Barnet vägde______gram 

 

4. Jag födde (ringa in det som stämmer) 

 

Vaginalt 

kejsarsnitt 

 

5. Jag gick hem direkt från förlossningen (och vårdades alltså inte på BB). 

 

JA 

NEJ 

Jag födde hemma 

 

6. Om du vårdades på BB, hur många dygn vårdades du där?………. dygn. 

 

7. Om du vårdades på neonatalen, hur många dygn vårdades du där?………. dygn. 

 

8. Får ditt barn bröstmjölk? 

 

 Ja (gå till fråga 9) 

 Nej (gå till fråga 11) 

 

9. Hur får ditt barn bröstmjölk? 

 

 Barnet får enbart bröstmjölk (och eventuella mediciner eller vitaminer, men inte 

smakportioner eller vatten). 

och får bröstmjölken (ett eller flera alternativ) 

 via amning   via flaska   på annat sätt___________ 

 

 Barnet får delvis bröstmjölk (och också bröstmjölksersättning, välling, smakportioner, 

mat eller gröt). 

Och får bröstmjölken (ett flera alternativ) 

 via amning   via flaska   på annat sätt____________ 

 

Om du svarat enbart gå till fråga 13) om du svarat delvis gå till fråga 10). 
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10. Om du ammar delvis, vad ger du ditt barn mer än bröstmjölk och hur många gånger 

per dygn (under den senaste veckan)? 

 

bröstmjölksersättning ________ gånger per dygn       

välling   ________ gånger per dygn 

gröt   ________ gånger per dygn 

smakportioner  ________ gånger per dygn    

smakprov   ________ gånger per dygn    

 fast föda/barnmat  ________ gånger per dygn 

 annat _________  ________ gånger per dygn 

 

11. Vid vilken ålder efter födelsen fick ditt barn för första gången…?  

(Ringa in det som stämmer av veckor eller månader) 

 

bröstmjölksersättning ________ veckor/månader      inte alls 

(efter utskrivning; ersättning i samband med födelsen behöver inte anges) 

välling   ________ veckor/månader      inte alls 

smakportioner  ________ veckor/månader      inte alls 

smakprov  ________ veckor/månader      inte alls 

 

12. Om du inte ammar nu, när slutade du att amma? 

 

Barnet var (från födelsen) ________veckor/månader (ringa i det som stämmer av 

veckor eller månader) 

 

13. Vad stämmer på ditt barn den senaste veckan?   

 

Använder ditt barn tröstnapp?  

  Ja, dagligen  Ibland  Nej, aldrig  

Suger barnet på tummen eller fingrar?  

  Ja, dagligen  Ibland  Nej, aldrig  

Suger barnet på amningsnapp då det ammar? 

  Ja, dagligen  Ibland  Nej, aldrig  

Matas barnet med nappflaska?    
  Ja, dagligen  Ibland  Nej, aldrig  

 

14. Var har barnet sovit på natten den senaste veckan?  
  

Barnet sover i eget rum   
  Ja, alltid  Ibland  Nej, aldrig  

Barnet sover i egen säng i mitt/vårt sovrum   
  Ja, alltid  Ibland  Nej, aldrig  

Barnet sover i min/vår säng    
  Ja, alltid  Ibland  Nej, aldrig  
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15. Har ditt barn haft något/några av följande problem den senaste 

veckan 

Markera med lämplig siffra vad som gäller för ditt barn. 

0= Inga besvär 

1=Lätta besvär 

2=Svåra besvär 

3=Mycket svåra 

besvär 

Kräkningar  

Kolik (magont och ihållande skrik)  

Ihållande skrik  

Svårtröstad  

Svårsövd  

Sömnproblem  

Svårt att amma  

Krånglar med maten  

Dålig viktuppgång  

Annat, vad: 

______________ 

 

Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående svar 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

16. Om du har slutat amma, varför slutade du?  

(du kan välja flera alternativ) 

 

 Min bröstmjölk tog slut 

 

 Barnet var aldrig nöjt 

 

 Jag ville inte amma längre 

 

 Barnet ville inte amma längre 

 

 Dålig viktuppgång hos barnet 

 

 Någon i min omgivning ville inte att jag skulle amma längre 

 

 Det var jobbigt att amma på nätterna 

 

 Annat, nämligen:_________________________________ 
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17. Hur har du upplevt stödet från omgivningen för dina beslut kring amningen? 

 

Personal på neonatalavdelningen 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Min partner 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

BVC personal 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Föräldragrupp på BVC 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Information jag läst 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt 

Min mamma 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Min pappa 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Mina syskon 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Mina svärföräldrar 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Mina vänner 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Amningsmottagningen 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Amningshjälpen 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  

Sensus amningsutbildning 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt 

Annat _____________ 

  mkt bra stöd  bra stöd  inte bra stöd  mycket dåligt stöd 

  inte aktuellt  
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18. Vem/ vilket har betytt mest för dina beslut kring amningen?  ______ 

 _______________________________________________________ 

  inte aktuellt  

 

19. Följande påståenden handlar om hur du upplever/ upplevde amningen av ditt barn.  

Fråga 

 

 

 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte  

särskilt 

bra 

Stämmer  

ganska 

bra 

Stämmer 

precis 

1) Jag blir/ blev stressad av att amma 

 

    

2) Att amma är härligt     

3) Ibland känns/ kändes det som om 

min mjölk inte räcker/räckte när jag 

ammar 

    

4) Det är viktigt att barnet får styra när 

det vill amma 

    

5) Det känns tryggt att veta hur mycket 

barnet får i sig 

    

6) Det är bra om barnet ammar ofta     

7) Amningen har gett mig bra 

självförtroende 

    

8) Amning är enkelt     

9) Jag har känt mig tvungen att amma     

10) Det är bra om barnet ammar på 

bestämda klockslag 

    

11) Amningen har fått mig att känna 

mig misslyckad 

    

12) Amning är mer än bara mat     

13) Det är krångligt att amma     

14) Det är bra om barnet ammar sällan     

15) Jag blir/ blev lugn av att amma     
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16) Jag ammar/ ammade eftersom det 

är bra för barnet, men jag gillar inte att 

amma 

    

 

Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående svar 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Fortsätt gärna på andra sidan Om du vill kan du kommentera eller beskriva ovanstående 

svar 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

 

Tack för din medverkan!  
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8.6. Bilaga 6 

 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa  

Uppsala universitet 

 

 

Till dig som har gått på Sensus amningskurs för blivande föräldrar och deltar i en studie 

om amning 
Nu är ditt barn ca fyra månader och det är dags för sista delen av studien som du är med i. Du får 

här två enkäter att fylla i. Det första är en enkät som du har fyllt i förut, den handlar om din tillit 

till din förmåga att amma. Den andra enkäten handlar om ditt barns mat och sömnvanor. 

Vi vore tacksamma om du fyller i dessa enkäter, lägger dem i bifogat kuvert och postar dem till 

oss. 

Enkäterna som du fyller i kommer att kodas så att dina svar inte kommer att kopplas ihop med 

ditt namn. Ledarna på din amningsutbildning kommer alltså inte att veta hur du svarar. Studien 

genomförs av studenter på Uppsala universitet och är ett examensarbete på avancerad nivå på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar. 

Studien kommer att presenteras för andra studenter och för de som arbetar med Sensus 

amningskurs. Det är helt frivilligt att medverka och fylla i enkäterna. Om du inte vill delta 

behöver du inte förklara varför.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Huvudansvariga för studien 

 

Anouk Jolin 

Projektledare för Amningskurs för blivande föräldrar 

Sensus studieförbund 

anouk.jolin@sensus.se 

 

Eva-Lotta Funkquist, lektor 

Handledare för studien 

Barnsjuksköterska, barnmorska 

Eva-Lotta.funkquist@kbh.uu.se 
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8.7. Bilaga 7 

Tio steg för en lyckad amning' är grunden för initiativet "Amningsvänliga sjukhus". Initiativet 

kommer ursprungligen från WHO och UNICEF. 1992 bildade Socialstyrelsen en nationell 

kommitté och en expertgrupp för att genomföra Amningsvänliga sjukhus i Sverige.  

 

Tio steg till lyckad amning 

 

1. Ha en skriven amningsstrategi/handlingsplan som rutinmässigt ges till all 

hälsovårdspersonal. 

2. Undervisa berörd personal i nödvändig kunskap för att genom föra denna handlingsplan. 

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

upprätthåller amning. 

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

vakenhetsperiod, vilket vanligen sker efter två timmar. 

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

åtskilda från sina barn. 

6. Nyfödda ske ej ges mat eller dryck utöver bröstmjölk såvida det inte är medicinskt 

indikerat. 

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

8. Uppmuntrad till fri amning. 

9. Ej ge nyfödda ammande barn nappflaska eller tröstnapp. 

10. Uppmuntra bildandet av stödgrupper för amning och hänvisa till dessa vid utskrivning 

från sjukhus. 

 

 

 

    WHO, Unicef 1992 


