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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Amning medför flera fördelar för både mamman och barnet. I Sverige finns en 
rekommendation på exklusiv amning upp till sex månader och fortsatt amning under det 
första levnadsåret eller längre kombinerat med långsam introduktion till annan mat. Amning 
kan påverkas av flera faktorer som fysiologiska, psykologiska och samhälleliga. 
Syftet var att undersöka olika faktorer som påverkar mammors amning och deras attityder till 
amning.  
Metod En kvantitativ metod användes där data samlades in med hjälp av en webbenkät som 
delades på Facebook i olika mammagrupper. Frågorna var utformade enligt: bakgrund, barnet, 
amningsbeteende och åsikter. Inklusionskriterierna var mammor med minst ett barn på 0-5 år. 
Data analyserades med Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis och Chi-2 test. 
Signifikansnivån fastställdes till p-värdet 0,05. 
Resultat Totalt besvarades 676 enkäter, medianåldern var 31 år med 25:e och 75:e 
percentilen (28 respektive 34 år). Majoriteten (n = 478, 71%) av deltagarna hade 
universitetsutbildning. En stor andel av mammorna hade tänkt amma längre än sex månader 
(n = 292, 43%). Av de mammor som avslutat amningen (n = 232) var det 34% som ammade 
kortare än vad de planerat, och 42% som ammade längre de planerade. Faktorer som 
påverkade amningen var; attityder, utbildningsgrad, bekvämlighet och rekommendationer för 
amning. 
Slutsats Många mammor hade en positiv inställning till amning och dess fördelar samtidigt 
som 34% av deltagarna ammade kortare än vad de hade planerat. Genom tidig intervention 
och utbildning kan mammor amma så länge som de har tänkt sig. Fler studier behövs för att 
utforska den stora variationen av attityder kring amning. 
  



	

ABSTRACT 
Background Breastfeeding contributes to various benefits for mothers as well as for children. 
In Sweden, there are recommendations for exclusive breastfeeding which is six months and 
continued breastfeeding during the first year or longer, with a slow introduction to solid food. 
Breastfeeding can be influenced by several factors such as physiological, psychological and 
social factors. 
Objective The purpose of the study was to investigate various factors that effects women's 
breastfeeding and their attitudes towards breastfeeding.  
Method A web based questionnaire was distributed through the social media platform 
Facebook in various motherhood forums. The questions were designed according to 
background, the child, breastfeeding behavior and opinions. The inclusion criteria were 
mothers with at least one child aged 0-5 years. The data was analyzed with Mann-Whitney U 
test, Kruskal Wallis and Chi-square. The significance level was set to p-value 0.05.  
Results A total of 676 questionnaires were answered, the median age was 31 years with the 
25th and 75th percentile (28 and 34 years respectively). The majority (n = 478, 71%) of the 
participants had a university education. Many women had planned to breastfeed for longer 
than six months (n = 292, 43%). Among those who stopped breastfeeding (n = 232) 34% 
breastfed for a shorter time than what they had planned and 42% breastfed for a longer time 
than they had planned. Factors that affected their breastfeeding were attitudes, degree of 
education and comfort and the recommendations in Sweden. 
Conclusion There is a positive attitude towards breastfeeding and its benefits. Yet, 34% of 
the participant’s breastfed for a shorter duration than they had planned. Through early 
intervention and education, women can breastfeed for as long as they have in mind. More 
studies are needed to explore the wide variety of attitudes regarding breastfeeding.  
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1. BAKGRUND 
Amning medför ett flertal både kortsiktiga och långsiktiga hälsofördelar för barnet och 
mamman (1). För barnet som ammas exklusivt medför det kortsiktiga effekter som en 
minskad risk för plötslig spädbarnsdöd, nekrotiserande enterokolit (NEC), respiratoriska 
infektioner, förstoppning (2), diarré och sepsis (3) samt långsiktiga effekter som en minskad 
risk för övervikt och fetma (2) och typ-2 diabetes. Hos mamman medför amningen en 
minskad risk för bröstcancer, livmodercancer, typ-2 diabetes samt övervikt (1).  
 
Sverige har en rekommendation utgiven av Socialstyrelsen år 2006, vilket är exklusiv amning 
i sex månader och sedan fortsatt amning under det första levnadsåret eller längre, kombinerat 
med långsam introduktion till annan föda (4). Med exklusiv amning menas att barnet endast 
får bröstmjölk (direkt via amning eller urpumpad mjölk) och vitaminer, mineraler samt 
eventuella mediciner. World Health Organisation (WHO) rekommenderar sedan 2002 
exklusiv amning i sex månader och sedan fortsatt amning upp till två år (5). WHO har gett ut 
dokumentet “tio steg som främjar amning” med råd för att stödja mammors amning (6).  
 
Sverige har hög andel ammande i jämförelse med andra länder (4). År 2015 ammades cirka 
85% av alla svenska barn som var två månader gamla exklusivt eller delvis, jämförelsevis var 
de cirka 44% i England som ammades exklusivt eller delvis under samma år (7). Detta 
innebär att dubbelt så stor andel barn ammades i Sverige som i England. År 2015 ammades 
63% av svenska barn vid sex månader jämfört med 50 % av amerikanska barn (8). I Sverige 
visar den senaste statistiken från 2016 att andelen mammor som ammar är stabila men att den 
exklusiva amningen har minskat något (4). 
 
Amning kan innebära stora ekonomiska besparingar för ett samhälle (9). En studie i England 
jämförde kostnaden för behandling av sjukdomar som hade kunnat förhindras med amning 
och besparingen samhället hade kunnat göra. Behandlingen av dessa sjukdomar hos barn 
kostar cirka 89 miljoner pund per år (cirka 1 miljard kronor). Om mammor skulle amma 
exklusivt fram till fyra månader skulle det innebära besparingar på cirka 11 miljoner pund per 
år (cirka 129 miljoner kronor). 
 
1.1 Mammans mående påverkar amningen 
Amningen kan påverkas av såväl fysiologiska, psykologiska och samhälleliga faktorer (10, 
11). Det psykosociala sinnestillståndet under amningsperioden har visat sig inverka på 
mamman och hennes beteende. Mammans avsikt att amma, hennes tilltro till egen förmåga 
samt hennes intention av amningens varaktighet har ett klart samband med 
amningsdurationen enligt en dansk studie (10).  
 
En ytterligare faktor är mammans attityd till faktorer kring amning vilket kan komma att 
prägla hennes direkta amningsbeteende (11, 12). Attityder kan uppkomma av sociala normer i 
samhället vilket är en faktor som kopplas till amningsintention. Positiv attityd till 
bröstmjölksersättning kopplas direkt till kortare amningsduration, medan om mamman 
sympatiserar med normen om att amma gör hon också det i högre utsträckning.  
 
1.2 Många mammor slutar amma innan de egentligen vill 
Det finns ett flertal orsaker till varför mammor avslutar sin amning tidigare än vad de själva 
tänkt eller tidigare än rekommendationerna. Hur länge en mamma ammar är en blandning av 
sociokulturella faktorer samt hennes erfarenheter och svårigheter som hon upplever under 
amningen (13). En inverkan på ifall mamman initierar amning samt hennes amningsduration 
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är stödet hon upplever i samhället (14). Då många inte upplever att samhället erbjuder en 
stöttande miljö för att amma länge, inte minst utanför hemmet, är det en stark faktor till varför 
mammor avslutar sin amning tidigt (15). Studier visar att de främsta orsakerna till att 
amningen upphörde var på grund av upplevd låg mjölkproduktion (13, 16-18), att barnets 
tillväxt inte var tillfredställande (17), att mamman saknar kunskap kring amning, att barnet 
vänjer sig vid bröstmjölksersättning/flaska, för lite stöd från sin omgivning, en tidig 
introduktion av fast föda, utbildningsgrad (10, 17), sjukdom (13), mediciner, problem kring 
pumpning av mjölk, hennes erfarenhet av amning (10) samt för lite sömn (18).  
 
Föräldraledighetens varaktighet kan påverka hur länge mamman ammar. I USA visade det sig 
att mammor som inte återvände till jobbet inom 1-6 veckor hade större benägenhet att initiera 
amning i jämförelse med de mammor som återvände inom samma tidsperiod (19). Stödet från 
en partner är även en faktor som kan påverka amningen och därför är mammans civilstånd 
korrelerat med hennes initiering av amning samt duration (20). En studie i USA lyfte att hos 
ogifta mammor ökade amningsbenägenheten om både finansiellt stöd samt övriga sysslor 
understöddes av en partner. Dock har ogifta mammor en ökad risk (56%) att avsluta 
amningen innan sex månader jämförelse med mammor som är gifta enligt en annan studie 
utförd i USA (21).  
 
Det finns ett tydligt samband mellan kunskap kring amning (10) och rekommendationer (21) 
för mammans amningsduration. Mammor som inte känner till rekommendationen om 
exklusiv amning har lägre sannolikhet till att initiera sin amning samt har kortare 
amningsduration. 
 

2. SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka olika faktorer som påverkat mammors amning och deras 
attityder till amning. Följande frågeställningar har använts i studien: 
 

• Vad ger mammor för mat till sina barn mellan 0-5 år? 
• Var inhämtar mammor information om amning? 
• Skiljer sig amningsdurationen beroende på mammans bakgrund som civilstånd, 

utbildning och ålder? 
• Har mammor olika åsikter om amning beroende på deras egen amningsduration? 
• Påverkar mammans utbildning hennes åsikter kring amning? 
• Påverkar mammans bakgrund hur de ser på amningsrekommendationerna? 

 

3. METOD  
	
3.1. Metodval och tillvägagångssätt 
En kvantitativ enkätstudie valdes för att kunna jämföra grupper med varandra samt för att 
möjliggöra en stor geografisk spridning. Enkäten utformades med hjälp av det webbaserade 
verktyget Google forms som användes för att samla in data (Bilaga 1). Detta tillvägagångssätt 
valdes för att det var tids- och kostnadseffektivt samt för att kunna nå ett stor deltagarantal. 
Flertal studier genomsöktes innan enkäten utformades för att hämta inspiration till 
frågeställningar i enkäten samt för att basera de olika svarsalternativen på tidigare 
forskningsresultat inom området. Detta för att öka studiens validitet.  
 



	 	 7	

Innan enkäten publicerades skickades en pilotstudie ut till fyra mammor i syfte att få 
synpunkter på hur frågorna var utformade samt ifall något upplevts som stötande eller 
utstickande. Efter återkopplingen finjusterades enkäten innan den publicerades. Enkäten 
publicerades på sociala plattformen Facebook hösten 2018, och inleddes med att ange syftet 
med studien, kontaktinformation till studiens författare samt information om The general data 
protection regulation (GDPR) och samtyckeskravet (se 3.6). Därefter följde bakgrundsfrågor 
om deltagaren så som ålder, civilstånd och utbildning. Frågorna i enkäten var en blandning 
mellan flervalsfrågor och påståendefrågor som kunde besvaras med en 5-gradig likertskala 
samt en öppen fråga i slutet. Nummer 1 stod för: håller inte alls med, påverkade inte alls, 
känner mig inte alls bekväm och 5 stod för: håller helt med, påverkade mycket, känner mig 
väldigt bekväm. Deltagarna kunde ange i vilken grad de höll med om påståenden och gjordes i 
syfte att ta reda på deras attityd. Enkäten bestod av 13 frågor och delades in i fyra avsnitt 
baserade på: bakgrund, barnet, amningsbeteende samt åsikter. Enkäten var tillgänglig under 
sju dagar och tog cirka 5-10 minuter att fylla i.  
 
3.2 Urval och datainsamling 
Ett bekvämlighetsurval gjordes. Rekryteringen skedde genom att publicera enkäten i elva 
grupper på Facebook med mammor som gruppmedlemmar samt från författarnas egna 
Facebookprofiler. Enkäten delades ytterligare 13 gånger av Facebookanvändare samt av 
Facebookgruppernas medlemmar i övriga slutna grupper. Inklusionskriterierna för studien var 
att en var mamma och hade minst ett barn i ålder 0-5 år. Om deltagarna hade flera barn skulle 
frågorna appliceras på deras senast födda barn.  
 
3.3 Databearbetning och analys 
Bearbetning av enkätsvaren gjordes i Microsoft Excel och överfördes sedan för statistisk 
analys till IBM SPSS Statistics version 25.0. Utbildning, civilstånd, ålder samt 
amningsduration kodades numeriskt och grupperades sedan till nya variabler inför analys. 
 
För att kunna jämföra eventuella skillnader av ålder, amningsduration och utbildning med 
bland annat attityder grupperades dessa variabler. Deltagarnas ålder grupperades enligt; 
“yngre” ≤ 28 år (n = 192) respektive “äldre” ≥ 34 år (n = 207) och grupperades enligt 25:e 
och 75:e percentilen. Utbildningsnivå delades in i grundskola/gymnasiet och kallades “lägre 
utbildning”, universitet/högskola kallades “högre utbildning” och komvux/folkhögskola/KY-
utbildning kallades “annan utbildning”. 
 
Civilstånd delades in i “gift”, “sambo” och “ensamstående”. Då vi ville undersöka betydelsen 
av stödet från en partner delades deltagare som angett särbo (n = 1) och singel men 
sammanboende (n = 1) in i gruppen “sambo”, och skild (n = 1) i gruppen “ensamstående”. 
Amningsduration delades in och kallades; “kortare amning” under max fyra månader (n = 85) 
och “längre amning” under ≥ 1 år (n = 184). Påståenden som avsåg att utforska attityder 
delades upp i tre grupper och kallades; “allmänna påståenden”, påståenden som talar för 
amningens fördelar kallades “amningspåståenden” samt påståenden som angav anledningar 
till att mamman inte ammar eller har avslutat amningen kallades “upphörd amning”.  
 
Data var både på ordinal-, nominal- samt skalnivå. Variabeln ålder som var på skalnivå 
grupperades och därefter valdes icke-parametriskt test med median och 25:e samt 75:e 
percentilen som spridningsmått. Signifikansnivån för samtliga test fastställdes till p <0.05. 
Mann-Whitney U testet användes för de kvalitativa variablerna då dessa var oberoende 
varandra och användes för att undersöka skillnaden mellan amningsduration och frågor om 
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attityder och bekvämlighet. På liknande sätt testades rekommendationerna mot 
amningsduration samt ålder genom Mann-Whitney U test.  
 
För variabler med fler än två grupper som utbildning mot attityder och rekommendationer 
användes Kruskal-Wallis test för jämförelser. Variabler som amningsduration med civilstånd 
testades med Chi-2 test, och amningsduration med amningsintention och utbildning tolkades 
deskriptivt. Vid analys av amningsintention och amningsduration exkluderades deltagare som 
angivit att de fortfarande ammar (n = 419) eftersom de inte kunde tas med i jämförelsen då de 
inte hade slutat amma. Den öppna frågan som besvarades av 226 deltagare hanterades enligt 
Krippendorffs metodik om kvantitativ innehållsanalys som syftar till att dra generella 
strukturer av en större mängd material (22, s. 81-96). Därefter kategoriserades citaten och 
sedan valdes ett antal citat som ansågs vara representativa för kategorin. Svarsalternativ 
“ingen åsikt” i fråga 12 om allmänna påståenden, samt “så länge det gick bra” (n = 209) och 
“ingen speciell plan”(n = 78) i fråga 8 exkluderades av anledning att det inte var intressant för 
analysens syfte. 
 
3.4 Bortfall 
Internt bortfall förekom på alla likertskalor då vissa deltagare valde att inte fylla i vissa 
påståenden. Exempelvis utelämnades svar (n = 23) på påståenden om bekvämligheten att 
amma offentligt. Det utlämnades svar på fråga om ålder (n = 3), amningsduration (n = 2) och 
utbildning (n = 1). På frågan om amningsintention (fråga 8) exkluderades tio deltagare 
eftersom svarsalternativet ”< 1 vecka” av misstag formulerades till ”< 1 år”. 
 
3.5 Författarnas förförståelse 
När studien genomfördes hade uppsatsens författare genomfört fem terminer på 
dietistprogrammet vid Umeå universitet och under programmets gång hade undervisning 
kring amning förekommit vid flera tillfällen. Författarna till denna uppsats hade även kontakt 
med familjemedlemmar under deras amningsperiod och denna förkunskap hade således 
bidragit till intresset för ämnesområdet.  
 
3.6 Etiska aspekter 
Då amning både är en intim och privat angelägenhet mellan mor och barn kan studiens 
innehåll upplevas av etisk känslig karaktär. Därför försäkrades deltagarnas rättigheter att 
återkalla sitt samtycke med hjälp av åtta valfria tecken som de identifierat sig med i 
inledningen av enkäten. Informationskravet uppfylldes genom att ange syftet med studien. 
Personuppgifterna hanterades enligt GDPR-lagen vilket innefattade; personuppgifter 
hanterades med stöd av deltagarnas samtycke, deltagandet i studien var frivilligt och 
deltagarna kunde närsomhelst återkalla sitt samtycke. Personuppgifter hanterades så att ingen 
obehörig kunde ta del av informationen. Information från enkäten lagrades i den webbaserade 
molntjänsten Google Forms och den insamlade informationen förstördes efter att uppsatsen 
var godkänd. Deltagarna informerades om deras rätt att ta del av uppgifter om dem enligt 
personuppgiftslagen samt att de hade rätt till att ge sina klagomål till datainspektionen.  
 

4. RESULTAT 
	
4.1 Studiens deltagare 
Enkäten besvarades av 676 deltagare. En högre andel av mammorna var 34 år eller äldre, och 
majoriteten av mammorna hade universitets- eller högskoleutbildning (Tabell 1). 
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Tabell 1. Antal deltagare (n = 676) och bakgrundsinformation som ålder, civilstånd, 
utbildning samt åldersfördelning på det yngsta barnet hos mammorna presenterade i antal 
(%). Median samt 25:e och 75:e percentilen för ålder. Sverige, hösten 2018. 
 

 
 

 
De flesta av deltagarna angav att de tänkte amma i 7-12 månader och få hade inte tänkt amma 
alls (Tabell 2). Mammornas intention att amma bland de som hade avslutat amningen (n = 
232) påvisades vara att 18% ammade så länge som de tänkt sig (n = 44), 34% ammade kortare 
tid (n = 84) och 42% av mammorna ammade längre tid än vad de hade tänkt sig (n = 104). 
 
Tabell 2. Deltagarnas (n=676) intention att amma uttryckt i antal (%). Sverige, hösten 2018. 
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4.1.2 Informationskällor 
Information om amning hämtades från olika källor. De flesta mammorna hämtade information 
från vårdcentraler som barnbördshus (BB) (n = 484) samt från sociala medier som 
Facebookgrupper (n = 406). Många (n = 385) läste även på internet på myndighetssidor som 
Livsmedelsverket, 1177 och en mindre andel hämtade information från familj, vänner och 
tidningar eller böcker. Även om majoriteten av deltagarna angav vårdcentraler/BB som deras 
informationskälla så uppgav många att kunskapen var bristfällig och vände sig därför till 
sociala medier; 
 

”Upplevde att komplikationer inte togs på allvar av vården, man skulle bara kämpa på, 
när jag fick bakteriell mjölkstockning tidigt i amningsperioden träffade jag tre olika 
läkare som alla sa olika, mer kunskap krävs på bvc, bb och förlossning.” 
 
“Stödet från likasinnade på facebook gjorde att jag vågade amma tills äldsta barnet 
ville sluta själv. Utan facebook, personerna där och informationen som sprids där hade 
jag slutat mycket tidigare.” 

 

4.1.3 Mat under barnets uppväxt 
De flesta mammorna (n = 623) gav bröstmjölk till sina barn då de var < 1 månad medan en 
mindre andel gav ersättning (n = 124). Ju äldre barnet blev desto mer minskade antalet som 
gav bröstmjölk och vid 6-12 månader var det 397 deltagare som fortfarande ammade. De 
flesta introducerade smakportioner eller annan föda vid 4-6 månader. Antalet som gav 
bröstmjölk senare vid 1-2 år (n =1 79) och > 2 år (n = 70) kan även bero på att deltagarnas 
barn inte uppnått dessa åldrar.  
 
4.2 Hur amningsdurationen påverkas av civilstånd, utbildning och 
bekvämlighet 
Det fanns en skillnad mellan mammans civilstånd och hennes amningsduration (p = 0,002).  
Bland de gifta (n = 132) samt de ensamstående mammorna (n = 44) ammade 25% kortare och 
75% ammade längre tid. Av mammor som var sambos (n = 93) var det 45% som ammade 
kortare och 55% som ammade längre tid.  
 
Ingen skillnad sågs mellan utbildningsgrad och amningsduration (p = 0,088). Bland 
mammorna som ammade längre tid (n = 184) hade majoriteten (79%) högre utbildning och 
några få (8%) lägre utbildning. Bland de som ammade kortare tid (n = 85) hade nästan hälften 
(48%) högre utbildning och ungefär en fjärdedel (27%) hade lägre utbildning.  
 
Mammorna som ammade längre tid uppgav att de kände sig mer bekväma att amma på 
allmänna platser, både ensamma och i sällskap av manliga och kvinnliga vänner jämfört med 
mammorna som ammade en kortare (Figur 1). 
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4.3 Hur amningsduration påverkas av attityder 
Mammor som ammade längre höll i högre grad med om “amningspåståenden” som bland 
annat talade för amningens hälsofördelar samt “allmänna påståenden”, än de som ammade 
kortare (Figur 2). Påståenden som: “det är helt okej att amma ett barn upp till två- respektive 
fyra år” höll de i högre grad med om (90%- respektive 53%) medan mammorna som ammade 
kortare i lägre grad höll med om samma påståenden (27%- respektive 8%). Även påståendet; 
“det är bättre för mitt barn att få en annan mammas bröstmjölk än bröstmjölksersättning” 
höll de som ammat längre mer med om (34%) än de ammat kortare (8%). 
 
Det finns även en skillnad mellan amningsduration och orsaker till varför mammor väljer att 
inte påbörja eller att avsluta sin amning “upphörd amningspåståenden” (Figur 3). Detta gällde 
för samtliga påståenden utom “jag behövde återgå till mitt jobb”. För resterande påståenden 
ansåg de som ammat längre i större utsträckning att de flesta påståenden inte påverkade dem 
jämfört med de som ammat kortare. Påståendet “bröstmjölksersättning är bättre ur 
näringssynpunkt” ansåg mammor som ammat längre att det inte påverkade dem alls (95%) 
jämfört med de som ammat kortare (75%). 
 
De mammor som ammade längre (8%- respektive 10%) höll i högre grad med om 
påståendena; “jag upplevde att vården- respektive min omgivning tyckte att barnet var 
tillräckligt gammalt för att sluta amma” än de som ammat kortare (1%- respektive 1%). Detta 
var även något som deltagare i den öppna frågan kommenterade; 

 
“När barnet var 0-8 månader ammade jag offentligt utan att känna att omgivningen 
brydde sig särskilt mycket. Jag ammar nu min 2 åring och deltidsammar min 3,5 åring. 
Det är inget jag är offentlig med, dock önskar jag att jag vågade det, det är ju bara 
naturligt med tyvärr lever jag i ett samhälle där folk kan äcklas av sånt.” 
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4.4 Hur utbildning påverkar attityder om amning 
Samtliga av de “allmänna påståenden” gav ingen skillnad i åsikter beroende på 
utbildningsnivå förutom dessa; “det är helt okej att amma ett barn upp till två- (p = 0,007) 
respektive fyra år” (p = 0,006). Ungefär 75% av mammorna med högre utbildning hade 
angett att de håller med jämfört med 15% med lägre utbildning hade angett det samma. Det 
fanns heller ingen skillnad i påståendet “bröstmjölk har positiva effekter i framtiden för 
barnet” (p = 0,337) 
 
Mammor med de olika utbildningsnivåerna hade olika åsikter när det kom till “amnings 
påståenden” som var till amningens fördel. “Bröstmjölk har positiva hälsoeffekter i framtiden 
för mig” (p = 0,013), “amning hjälper till att knyta an till barnet” (p = 0,001) “amning är 
praktiskt” (p < 0,001) samt “amning är ekonomiskt” (p = 0,002) höll mammor med högre 
utbildning i högre grad med om jämfört med de övriga mammorna som hade andra 
utbildningsnivåer.  
 
Mammor med lägre utbildning höll i högre grad med kring “upphörd amningspåståenden” 
som syftade på anledningar till varför de inte ammar eller varför de slutade amma. 
Påståendena “bröstmjölksersättning är bättre alternativ ur näringssynpunkt” (p = 0,006) 
och  “det var svårt för mitt barn att lära sig tekniken vid amning” (p = 0,005) höll de med om 
i högre grad. Påståendet “jag hade inte tillräckligt med mjölk” (p = 0,037) som även mammor 
med lägre utbildning höll i högre grad med om togs upp av deltagare i den öppna frågan: 

 
”Bvc lovade att jag hade för låg mjölkproduktion och ingen utredning gjordes av varför 
barnet inte gick upp i vikt ordentligt, det visade sig att barnet hade kort tung- och 
läppband men då var amningen redan förstörd. Bvc gav inga amningsråd, hänvisade 
inte till amningsmottagning. Mitt förtroende till bvc är helt förstört, så snart ett barn 
avviker från sin kurva ska flaskan in” 

 
Det fanns ingen skillnad mellan utbildningsgrupper och följande påståenden; “jag upplevde 
att min omgivning (p = 0343) respektive vården (p = 0244) tyckte att barnet var tillräckligt 
gammalt för att sluta amma” och “det är bättre för mitt barn att få en annan mammas 
bröstmjölk än bröstmjölksersättning” (p = 0,124). Påståendet “bröstmjölksersättning är lika 
bra som bröstmjölk” höll 67% av de med högre utbildning med och 22% av de med lägre 
utbildning höll med, trots att det inte fanns en signifikant skillnad (p = 0,881). 
 
4.5 Hur följsamheten påverkas av rekommendationerna beroende på 
utbildning, ålder och amningsduration 
Rekommendationen för exklusiv amning i Sverige påverkade mammorna i olika grad och det 
fanns en skillnad beroende på faktorer som utbildning, ålder och amningsduration. Mammor 
med högre utbildning angav att de påverkats mest i samtliga påståenden. De angav att 
rekommendationerna hade påverkat dem att initiera amningen (p = 0,008), när de började ge 
annan mat än bröstmjölk (p < 0,001) och när de slutade amma (p = 0,047) mer än mammor 
med övriga utbildningsnivåer.  
 
Det finns ingen skillnad mellan rekommendationerna och ålder förutom när mammor 
avslutade sin amning. De yngre mammorna angav att de påverkats av rekommendationerna 
att avsluta sin amning i högre grad än de äldre mammorna (p = 0,007). Rekommendationen 
påverkade även mammornas amningsduration. Mammor som ammade längre hade påverkats 
att initiera sin amning (p = 0,018) samt av när de började introducera annan mat än bröstmjölk 
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(p <0,001) mer än mammor som ammade en kortare tid. Däremot fanns det ingen skillnad 
mellan rekommendationerna och när de slutade amma mellan grupperna (p = 0,605). 
 

5. DISKUSSION  
 
5.1 Metoddiskussion 
Att använda en kvantitativ metod för att utforska attityder kring amning är fördelaktigt för att 
nå ett stort deltagarantal samt för att kunna utforska numerisk data (23). Att ha en webbaserad 
undersökning kan vara fördelaktigt då många betraktar amning som privat och personligt och 
skulle eventuellt inte känna sig bekväma vid ett intervjutillfälle. Enkäten erbjuder dock 
framförallt endast fasta svarsalternativ och därmed täcks inte alla aspekter kring amning in, 
och möjligheten för deltagarna att utveckla sina svar minskas. Deltagarna hade möjlighet att 
fylla i en frivillig öppen fråga, där det framkom att de saknade svarsalternativ som “jag 
ammade inte på grund av min sjukdom” eller “jag ville inte amma”. Svarsalternativ som 
berörde hälsa togs medvetet inte med eftersom de stred mot GDPR-lagen (24). Ytterligare 
påståenden som berörde hälsa och som skulle ha varit av intresse eftersom de påverkar 
amning är “alkoholvanor” och “välmående” (25, 26). Den öppna frågan gjordes för att få 
övriga synpunkter, vilket rekommenderas av Jan Trost i Enkätboken (23, s. 74-48). Genom att 
kategorisera de öppna svaren upptäcktes vilka aspekter mammorna tyckte var viktiga att ta 
upp. Dock framkom i resultatet endast ett fåtal utvalda citat, samt att 226 deltagare av 676 
svarade på den öppna fråga vilket innebär att de utvalda citaten inte är representativt för hela 
populationen.  
 
Till följd av bekvämlighetsurvalet ansågs studien inte vara generaliserbar då en majoritet av 
deltagarna faktiskt ammade. Detta framkom delvis i den öppna frågan men även från 
kommentarer av Facebookanvändare som angav att de delat enkäten i slutna amningsgrupper. 
Genom att sprida enkäten i amningsgrupper samt att deltagare vars amning hade lyckats bra 
kan även ha varit en majoritet som besvarade enkäten då mammor vars amning inte lyckades 
kan ha valt att avstå. Ytterligare ett eventuellt bias som ifrågasätter deltagarna som 
representativa är frågan om hur många barn deltagarna hade, vilket missades att efterfrågas. 
Detta var problematiskt då analysen av förstföderskor och omföderskor blev omöjligt. Detta, 
samt att enkäten till största del enbart hade fasta svarsalternativ minskade studiens validitet. 
Studien avsåg att undersöka attityder kring amning, och genom att erbjuda flera aspekter av 
påståenden kunde mammornas variation av attityder speglas, vilket dock ökade validiteten. 
Genom att enkäten spreds i speciellt avsedda grupper för mammor, nådde enkäten rätt 
målgrupp vilket ökade reliabiliteten. Mammor som har mer än ett barn kan ha annan attityd 
till amning än förstagångsmammor (27). Det höga deltagarantalet (n = 676), spridningen i 
ålder (19-51 år) samt den stora variationen i amningsintention (0 veckor - > 2 år) ökade dock 
studiens värde över den population som den avsåg att undersöka. Detta möjliggjorde även att 
mammor med väldigt olika amningsdurationer kunde jämföras. 
 
En svaghet med enkätens frågor är att vissa ställdes ur ett retrospektivt frågesätt vilket gör 
deltagarnas minnesförmåga till en faktor som kan ha påverkat resultatet. Amning är dock en 
period i livet som många mammor minns väl, och problemet hanterades genom att ha 
inklusionskriterier (0-5 år) samt be deltagarna att applicera frågorna på deras senast födda 
barn. 
 
Genom att ge neutrala svarsalternativ i likertskalan (nummer 3) samt “ingen åsikt” i de 
“allmänna påståendena”, tvingades inte deltagaren att ta ställning och kan ha speglat en sann 
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neutral inställning till påståendet (23). Däremot kan det också ha speglat en falsk neutral 
inställning om deltagare av bekvämlighet valde svarsalternativet för att undvika 
ställningstagande. Detta hanterades genom att exkludera svarsalternativet “ingen åsikt” i 
analysen. En nackdel med metoden är att frågor kan tolkas olika av deltagarna då attityder 
baseras på personliga erfarenheter och samhällsnormer (11, 23), samt att omständigheter 
kring en person påverkar hens åsikt, det vill säga “det beror på” som många människor 
föredrar att svara (23). Med anledning av att detta var en tvärsnittsstudie kan inte definitiva 
slutsatser kring orsak och verkan dras kring amning. Dock sågs skillnader som möjliggör 
spekulationer kring troliga orsaker. 
  
5.2 Resultatdiskussion 
De viktigaste fynden från denna studie var att en stor andel mammor av de som hade slutat 
amma var det 34% som ammade kortare tid än de tänkt sig, samt 42% av mammorna som 
ammade längre tid än de hade tänkt sig. Mammor med längre amningsduration och högre 
utbildning hade en positivare inställning till amning, jämfört med mammor med kortare 
amningsduration samt lägre eller annan utbildning. 
 
5.2.1 Mammor med olika amningsdurationer har olika åsikter 
Denna studies deltagare som ammade längre såg mer positivt på amning än de som ammade 
kortare i form av fördelar för både sig själva, barnet samt för deras mamma-barn relation, 
vilket även påvisats av Vijayalakshimi och medarbetare i en tidigare studie (16). Mammorna 
som ammade längre höll även i högre grad med om påståendet “det är bättre för mitt barn att 
få en annan mammas bröstmjölk än bröstmjölksersättning”, vilket indikerar på kunskap om 
bröstmjölkens nutritionella samt fysiologiska fördelar framför bröstmjölksersättning, och har 
därför god kunskap kring amning i enlighet med vetenskap. De mammor som ammade längre 
jämfört med de som ammade kortare, upplevde också i högre grad att deras omgivning samt 
vården tyckte att deras barn blivit tillräckligt gammalt för att sluta ammas. Detta kan betyda 
att även mammor som ammar längre upplever att deras omgivning har åsikter om deras 
amningsduration som eventuellt inte är i enlighet med vad de själva tycker. Tidigare studier 
har visat att stödet från samhället och vården är viktiga faktorer för amningsdurationen (13-
15, 17) samt att samhällets attityder kan väga tyngre än personliga attityder (11). Dock hade 
majoriteten av mammorna som ammat längre i denna studie uppgett att de fick tillräcklig 
information från vården samt att de hade ammat så länge som de tänkt sig.  
 
Mammorna som ammade kortare tid höll i högre grad med om påståenden som beskrev 
problem med amning. Anledningarna till att mammor upphör med sin amning är många och 
bland de vanligaste orsakerna är upplevd låg mjölkproduktion (13, 16-18). Denna orsak 
påvisades även i denna studie med hjälp av påståenden om upphörd amning (Figur 3). 
Förutom upplevda hinder identifierades även att kunskapen kring amning var lägre bland 
mammorna som ammade kortare tid med hjälp av påståendet “bröstmjölksersättning är bättre 
ur näringssynpunkt än bröstmjölk” som de höll med om i högre grad. Det betyder att kunskap 
kring amningens nutritionella fördelar är en faktor som kan saknas bland svenska mammor 
som ammar kort tid, jämfört med mammor som ammat längre tid. Detta styrks även av en 
tidigare studie som visat att positiv attityd till bröstmjölksersättning förkortar 
amningsdurationen (11). Dock är det många hinder som kan uppstå trots att både mamman 
och barnet vill (13). Det påvisades av påståenden om upphörd amning, som “jag eller mitt 
barn fick komplikationer vid amning” (Figur 3).  
 
I länder med kort föräldraledighet är återgång till arbete en vanlig anledning till upphörd 
amning, vilket togs upp av en studie utförd i USA som påvisade ett samband mellan 
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föräldraledighet och amningsduration (19). Denna skillnad sågs inte i våra resultat och en 
förklaring kan vara Sveriges goda möjligheter till föräldraledighet. 
 
5.2.2 Utbildningens inverkan på attityder 
Utbildningsnivå verkar vara av betydelse för mammors åsikter men studier visar på olika 
resultat och är därför komplext att undersöka. Dock angav mammor med lägre 
utbildningsgrad i vår studie flest anledningar till att deras amning inte påbörjats eller upphört. 
Ett instämmande av påståendet “bröstmjölksersättning är bättre alternativ ur 
näringssynpunkt” tyder på en bristande kunskap om amning, samt att de i lägre grad höll med 
om “ det är helt okej att amma ett barn upp till två år” vilket tyder på en mindre positiv 
inställning till längre amningsduration. Dessa attityder syns inte i lika hög grad bland de med 
högre utbildning. Utbildning har beskrivits som en av de starkaste faktorerna för 
amningsinitiering och duration i en kanadensisk studie (28), samtidigt som en studie från 
Indien inte kunde hitta ett samband mellan dessa (16). 
 
Attityder är något som väger tungt för mammor och deras amningsintention, enligt en studie i 
Nigeria (12). Påståendet “mitt barn hade svårt att lära sig tekniken vid amning” som 
mammorna med lägre utbildning hade angivit fler gånger, kan tyda på att amning är något 
komplext som både mor och barn behöver lära sig samt att fysiska hinder som kort tungband 
spelar in. Samtidigt återstår faktorn att mammor med högre utbildning inte i lika hög grad 
angav anledningar till upphörd amning, utan framförallt dess positiva aspekter vilket påvisar 
en skillnad bland mammorna i vårt material. 
 
5.2.3 Hur följsamheten påverkas av rekommendationerna beroende på utbildning, 
ålder och amningsduration 
Denna studie visade att rekommendationerna kring amning påverkade mammornas 
amningsduration och mammorna som ammade längre hade i högre grad påverkats av dem. 
Detta styrks av en studie från USA som visade att mammor som inte kände till 
rekommendationerna kring exklusiv amning hade lägre sannolikhet att amma, samt kortare 
amningsduration jämfört med de mammor som kände till dem (21). En förklaring till det kan 
vara att mammor som ammar längre samt har en högre utbildning eventuellt har ett större 
intresse för amning och dess fördelar, och tar därför del av informationen som medföljer 
rekommendationerna i högre grad. Detta styrks av studier som visade att utbildning är en av 
de starkaste faktorerna som inverkar på amning (28) samt att mammor med högre utbildning 
tog del av rekommendationerna i högre grad (21). En större insats från vården i form av 
utbildning om amning kan vara ett bra sätt att jämna ut skillnader i kunskap mellan mammor 
med olika utbildningsgrader, vilket även diskuteras i tidigare studier (16, 21).  
 
Mammor som inte känner till rekommendationerna har större benägenhet att avsluta sin 
amning tidigare enligt en studie från USA (21). Detta syntes inte i våra resultat som visade att 
det inte fanns en skillnad mellan rekommendationerna och när mammorna valde att avsluta 
sin amning. 
 
5.2.4 Amningsduration och stödet från vården och en partner 
Bland mammor som hade avslutat sin amning var det en större andel (42%) som ammade 
längre tid än vad de hade planerat och en mindre andel (34%) som ammade kortare tid. En 
tidigare studie utförd i USA visade att 60% av mammor som deltog i studien slutade amma 
innan de hade velat och att orsakerna ofta berodde på problem med mjölkproduktion eller 
barnets vikt och hälsa (13). Dessa problem kan, enligt en studie förhindras eller åtgärdas med 
professionellt stöd (29). Studien visade att när mammor får regelbundna förebyggande råd av 
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vården rapporterar de mindre komplikationer och kan amma under längre perioder. Det är 
något som tagits upp av deltagare i den öppna frågan i denna studie där flera mammor nämner 
att deras komplikationer inte togs på allvar av vården och att amningen försvårades till följd 
av det. De beskrev även att vården ofta rekommenderar bröstmjölksersättning när ett barn 
avviker från viktkurvan. En studie från USA menar att om ersättning blir aktuellt bör 
mammans egen bröstmjölk användas och berikas för att försäkra hälsofördelarna som 
tillkommer med bröstmjölken (17).  
 
Tidigare studier visar att mammor känner sig mer kapabla och självsäkra att amma med en 
partners stöd (30). Däremot visade vår studie att mammor som var ensamstående och gifta 
hade liknande amningsmönster vilket kan indikera på att stödet från en partner, och därmed 
även civilstånd inte är lika väsentligt för alla mammors amningsduration.  
 
5.2.5 Bekvämlighet att amma offentligt 
Resultaten i denna studie visade att mammor som ammat längre uppgav högre bekvämlighet 
med offentlig amning i olika situationer. Detta påvisades även av en tidigare studie (31). En 
annan studie visade att mammor som inte var positivt inställda till offentlig amning var mer 
benägna till att avsluta amningen tidigare (32). Att vara obekväm med att amma offentligt kan 
försvåra upprätthållandet under längre tid då mammor kan känna sig mer bundna till hemmet, 
vilket kan förklara varför de som inte är bekväma avslutar amningen tidigare.  
 
Mammorna som ammade kortare tid i vår studie hade medianen 3 på likertskalan vilket 
indikerar på en neutral inställning till offentlig amning. Spridningen var ändå mer förskjuten 
mot att de inte kände sig bekväma jämfört med mammorna som ammade längre. Då mammor 
som ammat längre blivit mer vana än de som nyligen börjat kan det förklara varför 
amningsdurationen påverkar bekvämligheten, dock finns det mammor som är bekväma trots 
att de är nya mammor. Bekvämlighet att amma offentligt varierar i Europa, och svenska 
mammor känner sig ofta bekväma att göra det enligt en studie (32). Då vår studie utfördes i 
Sverige och majoriteten av mammorna ammade länge (n = 184) kunde vi se liknande resultat.  
 
5.2.6 Samhällsrelevans 
Amning har både kortsiktiga och långsiktiga hälsofördelar för mamman och barnet (1) samt 
ekonomiska fördelar för samhället (9). Kort amningsduration kan innebära ökad risk för 
sjuklighet och därmed ökade samhällskostnader. Ändå är det många mammors som ammar 
kortare än rekommendationerna (13) och mammor som är lågutbildade ammar ofta kortare tid 
och har lägre kunskap om amning än högutbildade (21). Detta gör mammor med lägre 
utbildning till en riskgrupp för kortare amningsduration. Att mammor med lägre utbildning 
har lägre kunskap kring amning påvisades även i vår studie, men att utbildning påverkar 
amningsdurationen visades inte. 
 
Föräldraledigheten har en inverkan på amningsduration enligt en studie från USA (19). Detta 
är inget som visades i denna studie som utfördes i Sverige vilket sannolikt kan bero på 
tillgång till lång föräldraledighet, vars dagar fördelas valfritt mellan föräldrarna. Här kan 
skillnader i inkomst mellan föräldrarna spela in i vem som stannar hemma med barnet längst, 
vilket i sin tur kan påverka amningsdurationen.  
 
Det finns studier som har undersökt huruvida mammor känner sig understödda av vården och 
hur de upplever att kunskapen inom vården är (33). Mammor som inte ammade i USA 
uttryckte ofta misstro till information och rekommendationer från vårdgivare (34). De 
upplevde att vårdpersonal saknade kunskap och färdigheter för att engagera dem vid 
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amningen. Totalt 34% (n = 44) av deltagarna i vår studie som hade avslutat sin amning, 
ammade kortare tid än vad de hade tänkt sig samt att många mammor ansåg att de fick 
otillräcklig kunskap och stöd från vården. Deltagarna med lägre utbildning visade sig ha en 
mindre positiv attityd till amning och dess fördelar, och de hade lägre kunskap om amning 
och dess fördelar. 
 
Ur ett samhällsperspektiv är amning fördelaktigt för samhällets ekonomi (9) samt 
befolkningens hälsa (1). Det vore orimligt att lägga hela ansvaret på mamman för att 
amningen ska lyckas. Då mammor har olika utbildningsgrader samt att lägre utbildning 
medför lägre kunskap om amning, riskeras det att amningsfrekvensen blir en klassfråga och 
därför bör amningskunskapen säkerställas hos alla grupper. Även utbildning för 
vårdpersonalen bör säkerställas för att de ska kunna bidra med stöd och kunskap till ammande 
mammor. Genom att ställa frågor om attityder kring amning kan det bidra till ett öppnare 
klimat för att föra en diskussion, och därmed förbättra attityder och synen på amning i 
samhället. Amning medför en minskad risk för sjuklighet hos barnet och är positivt för 
barnets utveckling och tillväxt. Ur en ekonomisk synpunkt så kan amning medföra stora 
besparingar både för samhället samt för individen och bör därför främjas (9).  

6. SLUTSATS 
Denna studie visade att många mammor ville amma, och majoriteten av mammorna ammade 
längre än vad de tänkt sig vilket sannolikt kan bero på en generös föräldraledighet samt en 
positiv norm kring amning i samhället. En stor andel ammade dock kortare, vilket tyder på ett 
behov av större insatser i form av stöd och utbildning om amning. Genom tidig intervention 
kan mammor få stödet de behöver för att kunna amma så länge som de vill och inte behöva 
avbryta sin amning på grund av komplikationer som hade kunnat undvikas. Många (34%) i 
denna studie ammade kortare än de planerat och därför finns utrymme för förbättring. Arbete 
för att främja amning är viktigt för att öka mammors kunskap och bekvämlighet att amma 
offentligt vilket i sin tur kan öka amningsdurationen och förbättra attityder kring amning i 
samhället. Fler studier behövs för att utforska den stora variationen av attityder kring amning.  

7. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET  
AE och AH har arbetat tillsammans från projektplanens början till inhämtning av data, 
bearbetning, analys och tolkning av data samt författat uppsatsen gemensamt.  

8. TACK 
Tack till studiens deltagare för deras medverkan samt för att de delat vidare enkäten som 
möjliggjorde stor spridning. Tack till deltagarna i pilotstudien inklusive familjemedlemmar 
som bidrog med värdefull återkoppling så att studien kunde stärkas.  
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