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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Antalet ammande mammor sjunker i Sverige, en bidragande faktor till den 

sjunkande amningsfrekvensen kan vara bristen på tillit till sin förmåga att amma. Det är 

viktigt att identifiera mammor med låg tillit till sin förmåga att amma för att göra det 

möjligt att vända den sjunkande amningsfrekvensen och för distriktssjuksköterskan att 

kunna stärka kvinnan i rollen som ammande mamma. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva och jämföra mammors tillit till sin förmåga 

att amma. 

Metod: Med enkäten, The breastfeeding self-efficacy scale - short form (BSES-SF) som 

mäter tillit till sin förmåga att amma, samlades data in för att kunna identifiera mammor 

med låg eller hög tillit.  

Resultat: Mammorna i åldersgrupperna 18-25 år och 35-45 år, oberoende av barnets 

ålder, skattade den lägsta tilliten till sin förmåga att amma gällande att de alltid kunde 

genomföra varje amning på ett för dem tillfredställande sätt. Den högst skattade tilliten 

hos samtliga mammor, oberoende av deras egen ålder eller barnets ålder, var att de alltid 

kan komma fram till att de vill fortsätta att amma. Mammor som ammade barn mellan 

10 veckor (v) – 17 v + 6 dagar (d) skattade totalt enligt BSES-SF sin tillit till sin 

förmåga att amma signifikant högre än mammor som ammade barn mellan 0 v – 9 v + 6 

d. 

Slutsats: Mammorna i föreliggande studie som ammade barn mellan 10 v – 17 v + 6 d 

skattar sin tillit till sin förmåga att amma högre, än mammorna som ammade barn 

mellan 0 v – 9 v + 6 d.  

 

Nyckelord: Amning, distriktssköterska, BSES-SF, tillit, stöd  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 

Background: The number of breastfeeding mothers is reducing in Sweden, a 

contributing factor to the decrease can be the lack of confidence in their ability to 

breastfeed. It is important to identify mothers with low confidence in their ability to 

breastfeed in order to make it possible to reverse the declining number of breastfeeding 

mothers, and for the primary care nurse to strengthen the woman in the role of a 

breastfeeding mother.  

Aim: The purpose of the study was to describe and compare mothers’ confidence in 

their ability to breastfeed. 

Method: With the survey, the breastfeeding self-efficacy scale - short form (BSES-SF) 

that measures trust in its ability to breastfeed, data was collected to identify mothers 

with low or high confidence.  

Results: The mothers’ of the age groups 18-25 years and 35-45 years, regardless of the 

age of the child, estimated the lowest confidence in their ability to breastfeed that they 

could always perform each breastfeeding in a satisfactory manner. The highest ranked 

trust of all mothers, regardless of their own age or child's age, was that they could 

always come to the conclusion that they would want continue to breastfeed. Mothers 

who breastfeed children in the higher age group, 10 weeks (w) – 17 w + 6 days (d), 

estimated in total according to BSES-SF, their confidence in breastfeeding significantly 

higher than mothers who breastfeed children between 0 w – 9 w + 6 d. 

Conclusion: The mothers’ in this study who breastfeed babies between 10 w – 17 w + 6 

d estimate their ability to breastfeed higher than the mothers who breastfeed children 

between 0 w – 9 w + 6 d.  

 

Keywords: Breastfeeding, Primary care Nurse, BSES-SF, Self-efficacy, Support 
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Introduktion 

För att uppnå så kallad exklusiv amning behövs faktorer som tillit till sin förmåga att 

amma, samt någon form av stöd. Båda faktorer påverkar amningens varaktighet. Många 

distriktssköterskor är aktivt engagerade i att stötta mammor för att öka deras tillit till sin 

förmåga att amma, trots distriktssköterskors ansträngningar fortsätter inte en stor del av 

mammorna i västvärlden att amma sina barn efter sex månader (Meedya, Fahy & Kable 

2010).  

 

Amning 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar exklusiv amning under barnets 

första sex månader vilket innebär att barnet endast får bröstmjölk, ingen annan föda 

eller någon annan vätska. När barnet inte längre ammas exklusivt rekommenderas 

delamning tills det att barnet nått upp till två års ålder (WHO 2016; Livsmedelsverket 

2011; Socialstyrelsen 2003; Hoddinott, Tappin & Wright 2008; Meedya, Fahy, Parratt 

& Yoxall 2015; Tuthill, McGrath, Graber, Cusso & Young 2016).  

Amning har många hälsofrämjande fördelar. WHO’s amningsrekommendationer 

har gjort att amningen har ökat under flera decennier. Barnadödligheten minskar och 

amning har visat sig ha goda effekter på hälsan som till synes följer med barnet ända in i 

vuxenlivet (WHO 2016; Tuthill et al. 2016; De Jager, Skouteris & Broadbent 2012). En 

av dessa effekter är barnets immunförsvar. Nyfödda barn har en känslig och ömtålig 

mag- och tarmkanal och till en början ett dåligt immunförsvar, bröstmjölken innehåller 

många olika antikroppar som ger ett gott skydd mot de vanligaste barnsjukdomarna. 

Även en del tarminfektioner samt övre luftvägsinfektioner skyddas av antikropparna i 

bröstmjölken (Kitzinger 1989; Borgfeldt, Åberg, Andersson & Andersson 2011; 

Hofsten & Lidbeck 2005). Det är ovanligt att ammande barn får diarréer eller 

förstoppningar, detta på grund av att bröstmjölken är sammansatt på så vis att den 

passar för barnets matsmältningssystem. Bröstmjölk ger också ett gott skydd till barnet 

för att motverka utveckling av allergier och har visat sig skydda långt efter avslutad 

amning (Hofsten & Lidbeck 2005). Om familjemedlemmar haft eller har allergiska 

besvär är det rekommenderat att amma exklusivt de första fyra månaderna (Borgfeldt et 

al. 2011). Att amma längre än 6 månader har positiva effekter på barnets motoriska 

utveckling (Grace, Oddy, Bulsara & Hands 2017). 
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Bröstmjölk är ett energirikt födoämne med all näring, bortsett från D-vitamin, 

som ett nyfött barn behöver för att utvecklas och växa som det ska. Bröstmjölkens 

sammansättning av protein, kolhydrater och fett är speciellt anpassad efter barnets 

behov och sammansättningen i bröstmjölken varierar under dagen beroende på hur 

mycket barnet behöver växa (Kitzinger 1989; Borgfeldt, Åberg, Andersson & 

Andersson 2011; WHO 2016).  

Amning har inte bara hälsofördelar för barnet. För kvinnan finns många fördelar 

såsom minskad postpartum blödning, något reducerad risk för äggstockscancer, 

endometriecancer och bröstcancer, positiv effekt på högt blodtryck och snabbare 

återgång till sin normala vikt (Dennis 2001; Yang, Gao, Ip & Sally Chan 2016; Sung, 

Ma, Choi, Hwang, Ahn, Kim, Kim, Kim, Kang, Kim, Kim, Yoo, Kang & Park 2016; 

Otsuka, Taguri, Dennis, Wakutani, Awano, Yamaguchi & Jimba 2013; Lupton, Chiu, 

Lujic & Lind 2013; Jordan, Na, Johnatty, Wise, Adami, Brinton, Chen, Cook, Dal 

Maso, De Vivo, Freudenheim, Friedenreich, La Vecchia, McCann, Moysich, Lu, Olson, 

Palmer, Petruzella, Pike, Rebbeck, Ricceri, Risch, Sacerdote, Setiawan, Sponholtz, Shu, 

Spurdle, Weiderpass, Wentzensen, Yang, Yu & Webb 2017). Att amma sitt barn 

innebär inte endast att ge barnet mat, barnet får också tröst och närhet (Hofsten & 

Lidbeck 2005). Amningen skapar ett avancerat samspel mellan barn och mamma, 

relationen är inte endast fysiologisk utan också känslomässig (Folcker-Sundell 2003).  

Från år 1995 till 2003 var amningsfrekvensen som högst i Sverige, mellan åren 

2004 till 2014 minskade amningen. År 2014 ammades 79,1 procent av barnen exklusivt 

vid en veckas ålder, och vid fyra månader var andelen exklusivt ammande barn endast 

51,8 procent. En markant minskning av amningen kan ses under barnets första månader 

(Socialstyrelsen 2014). I en undersökning av Socialstyrelsen (2014) delades ammande 

mammor in i tre olika åldersgrupper, yngre än 25 år, mellan 25-34 år och äldre än 35 år. 

Det visade sig att mammor yngre än 25 år ammar sitt nyfödda barn exklusivt i större 

omfattning än äldre mammor. När barnen är runt två månader ammar den mellersta 

åldersgruppen exklusivt i större omfattning än den yngre, likaså vid fyra till sex 

månaders ålder. I samtliga mätpunkter framkom det att mammor i den äldsta 

åldersgruppen, äldre än 35 år, delammade i större omfattning än de yngre mammorna 

(Socialstyrelsen 2014). Författarna till föreliggande studie har valt att kalla mammor 

mellan 18-25 år, yngre och mammor mellan 35-45 år, äldre.  

Flera studier (Meedya et al. 2010; Meedya et al. 2015) beskriver vikten av att 

det primära målet med amning är att amma exklusivt tills barnet är minst sex månader 
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gammalt. Strategier som bygger på tillit, self-efficacy, är en viktig del för att mammor 

ska kunna upprätthålla en exklusiv amning i minst sex månader (Meedya et al. 2010; 

Meedya et al 2015).  

 

Distriktssköterskan roll 

Målen för barnhälsovården är att barnet ska ha den bästa möjliga psykiska, fysiska och 

sociala hälsa som möjligt. Att främja barnets utveckling, att identifiera problem kring 

barnet samt att förebygga ohälsa. Distriktssköterskan ska ha förmågan att bilda sig en 

helhetsbild av barnet och barnets familj, att ha förståelse för hur barnets miljö och 

levnadsförhållanden påverkar hälsan, samt att ha stor kompetens för att kunna använda 

sig av den bästa befintliga kunskap utifrån vetenskapliga grunder i komplicerade 

situationer (Rikshandboken BHV 2016). Nyblivna mammor kan vara i stort behov av 

uppmuntring och stöd, distriktssköterskan roll är att försöka uppfylla dessa behov. När 

barnet är två till tre månader gammalt är de flesta mammor bekväma och säkra i att 

tolka sitt barns signaler (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 2016; 1177 2017). 

Enligt socialstyrelsen (2014) är det distriktssköterskan roll att främja amning samt att 

förhålla sig till WHO´s (2016) tio steg som främjar amning, bland annat att följa ett 

handlingsprogram för amning som all personal är medveten om, att ha de kunskaper 

och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet, att informera alla 

blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur man kommer igång 

med och upprätthåller amningen, och att inte ge nyfödda barn annan föda än 

bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat (Socialstyrelsen 2014; WHO 2016).  

Distriktssköterskan måste få kvinnor att känna tillit till sin egen och sitt barns 

biologiska funktion för att uppnå en spontan och bra amning (Meedya et al. 2015). Det 

är viktigt för distriktssköterskan att identifiera mammor med låg tillit till sin förmåga att 

amma (Dégrange, Delebarre, Turck, Mestdagh, Storme, Deruelle & Rakza 2015).   

  

Tillit  

Tillit eller self-efficacy, som är det engelska begreppet av tillit, är en persons benägenhet 

att våga tro på sin egen förmåga att lyckas. Att planera och genomföra olika åtgärder i 

en viss situation. Detta är avgörande för hur människor känner, tänker och hur de klarar 

av olika situationer. En person med hög tillit till sig själv har en större benägenhet att 

klara av olika uppgifter, med syftet att uppnå önskat resultat (Meedya et al. 2015). Inget 

är mer genomgripande än hur en persons egen uppfattning om sin tillit och kontroll är 
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över olika händelser som påverkar dennes liv. Även om andra faktorer som stöd och 

inspiration finns, är det ens egna handlingar och tankar som ger störst effekt (Benight & 

Bandura 2004).  

Att använda sig av Albert Banduras (1997) sociala inlärningsteori innebär att 

öka sin tillit, sin self-efficacy, så att tilltron till att klara av nästa uppgift ökar. Det finns 

fyra källor till att öka tilliten. Den första källan, Enactive Mastery Experience, innebär 

att individen har en tidigare erfarenhet av att ha klarat av det eftersträvade beteende i en 

speciell situation. Vicarious Experience, den andra källan, betyder att individen ser att 

en annan individ, med samma utmaning, klarar av uppgiften. Nummer tre i teorin är 

Verbal Persuasion som innebär att individen blir övertalad av en annan person om att 

denne kommer att klara av sin uppgift. Slutligen kommer Physiological and Affective 

States som den fjärde källan, med den menas att individen har både positiva fysiska och 

psykiska upplevelser av beteendet (Bandura 1997). En amningsstrategi baserad på 

Banduras teori har positiv påverkan för mammors tillit till sin förmåga att amma (Chan, 

Ip & Choi 2016; Kingston, Dennis & Sword 2007).    

 

Problemformulering 

Yngre mammor ammar sitt nyfödda barn exklusivt i större utsträckning än äldre 

mammor, men äldre mammor delammar sitt barn i större omfattning samt under längre 

tid än yngre mammor. Antalet ammande mammor sjunker i Sverige, en bidragande 

faktor till den sjunkande amningsfrekvensen kan vara bristen på tillit till sin förmåga att 

amma. Det är viktigt att identifiera mammor med låg tillit till sin förmåga att amma för 

att göra det möjligt att vända den sjunkande amningsfrekvensen och för 

distriktssjuksköterskan att kunna stärka kvinnan i rollen som ammande mamma. 

Nyblivna mammor kan vara i stort behov av stöd, när barnet är två till tre månader är de 

flesta mammor bekväma och säkra i att tolka sitt barns signaler. Amning är ett område 

med mycket forskning, främst om amningens hälsofördelar och betydelsen av stöd för 

amning. Det som kan saknas är studier som undersöker amning ”här och nu”.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra mammors tillit till sin förmåga att 

amma. 
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Frågeställningar 

1. Hur skattar mammor sin tillit till sin förmåga att amma?  

2. Finns det skillnader i tillit till sin förmåga att amma mellan yngre och äldre 

mammor?  

3. Finns det skillnader i tillit till sin förmåga att amma i förhållande till barnets 

ålder?  
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Metod 

Design 

Deskriptiv samt komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats (Polit & Beck 2016). 

 

Urvalsmetod 

Konsekutivt urval. Konsekutivt urval innebär att rekrytering av deltagare från en 

tillgänglig population som uppfyller urvalskriterierna under en tidsbestämd period (Polit 

& Beck 2016).  

 

Undersökningsgrupp 

Till föreliggande studie beräknades minst 60 deltagare att rekryteras (Polit & Beck 

2016). Deltagarna planerades att rekryteras från ett stort amningsforum via ett socialt 

nätverk. Inklusionskriterierna för deltagarna var att amma exklusivt ett eller flera barn i 

åldern 0-17 veckor för första gången och att deltagarens ålder skulle vara i ett 

åldersspann mellan 18-25 år eller mellan 35-45 år.  

 Undersökningsgruppen bestod av totalt 67 deltagare. Deltagarna var mellan 19-25 

år och 35-43 år, medelåldern för gruppen med yngre mammor var 24,2 år och för 

gruppen med äldre mammor 36,8 år. Barnen som ammas är mellan 0-17 veckor. Fem 

deltagare ammade prematurt fött barn.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via en enkät, The breastfeeding self-efficacy scale - short form (BSES-

SF). Originalversionen är utvecklad av forskaren C-L Dennis (2003) och den svenska 

versionen är omarbetad och översatt av Emma Gerhardsson (2014). Tillstånd att 

använda den svenska versionen av enkäten har givits av Emma Gerhardsson. BSES-SF 

mäter tillit till sin förmåga att amma, och den består av 14 påståenden med femgradiga 

svarsalternativ, som går från litar inte alls till litar helt. Både originalversionen och den 

svenska versionen av BSES-SF har uppmätt tillräcklig reliabilitet och validitet (Dennis 

2003; Gerhardsson, Nyqvist, Mattsson, Volgsten, Hildingsson & Funkquist 2014). 

Psykometriska tester har, likt den engelska versionen, utförts på den svenska versionen, 

där reliabiliteten mättes med Cronbachs alpha koefficient med värde 0,91 (Gerhardsson, 

Nyqvist, Mattsson, Volgsten, Hildingsson & Funkquist 2014). Värden mellan 0,7 – 0,95 

anses ha god intern konsistens (Terwee, Bot, de Boer, van der Windt, Knol, Dekker, 
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Bouter & de Vet 2007). Validiteten i formuläret styrktes bland annat genom att 

mammor med positiva erfarenheter till amning, samt mammor till flera barn, gav 

resultatet högre BSES-SF poäng och därmed högre tillit till sin förmåga att amma 

(Gerhardsson, Nyqvist, Mattsson, Volgsten, Hildingsson & Funkquist 2014). Till 

instrumentet BSES-SF finns det inget testat gränsvärde som värderar låg eller hög tillit 

till sin förmåga att amma. Författarna till föreliggande studie utgår till viss del från en 

studie av Nanishi, Green, Taguri & Jimba (2015) som testat och fått fram en ”cut-off 

point” vid 50 poäng vad gäller den totala BSES-SF poängen. Total BSES-SF poäng 

under 50 anses vara låg tillit till sin förmåga att amma och total BSES-SF poäng över 50 

anses vara hög tillit till sin förmåga att amma.  

 I samband med enkäten ställdes ett antal bakgrundsfrågor vilka besvarar 

deltagarnas ålder, barnet/n som ammades ålder, om barnet/n föddes prematurt och om 

deltagaren upplevde stöd, och i sådant fall från vad/vem/vilka (se bilaga 3).  

 Enkäten och bakgrundsfrågorna har deltagarna i studien besvarat via ett 

elektroniskt formulär konstruerat med hjälp av Googles formulärprogram (se bilaga 1). 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna tillfrågade en administratör för ett amningsforum på ett socialt nätverk, och 

fick tillstånd att publicera informationsbrev samt en länk till enkäten. Forumet inriktar 

sig på stöd till ammande föräldrar, där stödet består till största del av erfarenheter från 

andra föräldrar men även från personer med utbildning i amning. Förfrågan om 

medverkan i studien skedde genom att administratören för amningsforumet publicerade 

informationsbrevet i forumet tillsammans med en länk, upprättat av författarna. De som 

ville delta i studien och ansåg sig stämma in på urvalskriterierna fick då klicka på 

länken. Deltagarna fick sedan upp informationsbrevet igen och fick då åter möjlighet att 

ta ställning till om de ville besvara enkäten, vilket då betraktades som ett samtycke till 

medverkan. Samtliga bakgrundsfrågor och påstående i BSES-SF var obligatoriska att 

besvara för att gå vidare i enkäten och slutföra den. Länken med enkäten var tillgänglig 

under en månads tid (mars 2017) och stängdes sedan ner.  

 

Dataanalys 

Data har analyserats med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM SPSS). Beskrivande data presenteras i form av frekvens, procent och 

medelvärde. För att jämföra data mellan olika åldersgrupper av både mammor och barn 
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har Mann-Whitney U-test använts, vilket är ett icke parametriskt test som används för att 

testa skillnaden mellan två oberoende grupper (Polit & Beck 2016). För jämförelse 

mellan mammors tillit till sin förmåga att amma, i förhållande till barnets ålder, har 

även två grupper av barnen utformats, första gruppen 0 veckor (v) – 9 v + 6 dagar (d) 

och den andra gruppen 10 v – 17 v + 6 d, oberoende av mammans ålder. 

Signifikansnivå för föreliggande studie har betraktas som <0,05 (Bring & Taube 2006).   

 

Forskningsetiska överväganden  

Tillstånd från forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle har inhämtats. 

Författarna till föreliggande studie har följt god forskaretik enligt de fyra etiska 

principer; godhetsprincipen, autonomiprincipen, rättviseprincipen och principen att inte 

skada (Polit & Beck 2016). Samt följt fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2016). 

Deltagarna fick information om studiens syfte och upplägg, även information om vad 

dennes medverkan innebär för dem själva och även för studien. Deltagarna måste 

samtycka till att vara med i studien och deltagarna kunde avbryta sin medverkan utan 

närmare motivering innan de slutfört enkäten. Deltagarna lämnade samtycke genom att 

öppna och slutföra enkäten. Deltagarnas uppgifter har behandlats konfidentiellt. Inga 

personuppgifter har inhämtats från deltagare och inget i resultatet kan spåras till enskild 

deltagare. Insamlad data har enbart använts i vetenskapligt syfte. I studien har data 

sammanställts på ett objektivt och sanningsenligt sätt (Polit & Beck 2016). Stöld eller 

plagiat av data har inte förekommit (Polit & Beck 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i tabeller samt löpande text för att förtydliga resultatet. Resultatet 

redovisas i tre tabeller, bakgrundsdata för deltagande mammor, skillnader i tillit till sin 

förmåga att amma mellan yngre och äldre mammor och tillit till sin förmåga att amma i 

förhållande till barnets ålder. I föreliggande studie baseras resultatet på 67 deltagares 

svar, se bakgrundsdata i tabell 1.  

Tabell 1. Bakgrundsdata för deltagande mammor.  

Bakgrundsdata 
n 

(n=67) 

  

Ålder  

18-25 år 40 

35-45 år 27 

Barnets ålder  

0 v - 9 v + 6 d 34 

10 v - 17 v + 6 d  33 

  

 
n (%) 
(n=67) 

  

Prematur födsel?  

JA 5 (7,5) 

NEJ 62 (92,5) 

Upplever stöd?  

JA 64 (95,5) 

NEJ 3 (4,5) 

  

 
n (%) 

(n=64) 

  

Upplever stöd av*  

Partner 61 (95,3) 

Familj/Närstående 52 (81,3) 

Vän/Vänner 40 (62,5) 

BVC-sköterska 37 (57,8) 

Socialt forum 36 (56,3) 

Annat 1 (1,6) 

  

v =veckor, d =dagar. 

*Flera svarsalternativ var möjliga i frågan om vart det upplevda stödet kommer ifrån. 
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Yngre och äldre mammor skattade att de alltid kan genomföra varje amning på ett för 

dem tillfredställande sätt lägst (påstående nummer 5). Det högst skattade påstående hos 

yngre och äldre mammor var att de alltid kan komma fram till att de vill fortsätta amma 

(påstående 7). Äldre mammor skattade sin tillit till sin förmåga att amma signifikant 

högre än yngre mammor gällande att de alltid kan se till att deras barn har bra tag under 

amning. Gällande övriga påstående fanns inga signifikanta skillnader (se tabell 2).    

Tabell 2. Skillnader i tillit till sin förmåga att amma mellan yngre och äldre mammor.  

BSES-SF  M (SD)  u-värde p-värde 

 18-25 år 

(n=40) 
35-45 år 

(n=27) 
Totalt (n=67)   

      

1 Jag kan alltid avgöra att mitt barn får tillräckligt 

med mjölk. 

3,40 (1,374) 3,78 (1,013) 3,55 (1,247) 615,000 0,323 

2 Jag kan alltid klara av amning lika bra som jag 

klarar av andra utmaningar. 

3,67 (1,207) 3,78 (1,121) 3,72 (1,165) 559,500 0,796 

3 Jag kan alltid amma mitt barn utan att ge 

bröstmjölksersättning som tillägg. 

3,80 (1,604) 4,37 (1,079) 4,03 (1,435) 640,500 0,142 

4 Jag kan alltid se till att mitt barn har  

bra tag under hela amningen. 

3,25 (1,256) 3,93 (0,958) 3,52 (1,185) 711,000 0,024* 

5 Jag kan alltid genomföra varje amning på ett för 

mig tillfredställande sätt. 

3,20 (1,400) 3,67 (1,000) 3,39 (1,267) 627,500 0,247 

6 Jag kan alltid klara av att amma även om mitt 

barn gråter. 

3,80 (1,203) 3,93 (1,174) 3,85 (1,184) 573,500 0,654 

7 Jag kan alltid komma fram till att jag vill 

fortsätta amma. 

4,20 (1,181) 4,48 (0,849) 4,31 (1,062) 604,500 0,348 

8 Jag kan alltid känna mig bekväm med att amma 

med andra familjemedlemmar närvarande. 

4,00 (1,320) 4,30 (0,953) 4,12 (1,187) 573,000 0,654 

9 Jag kan alltid känna mig nöjd med min 

amningsupplevelse. 

3,35 (1,442) 3,81 (0,834) 3,54 (1,247) 615,000 0,322 

10 Jag kan alltid hantera det faktum att amning kan 

ta mycket tid 

3,57 (1,375) 4,11 (0,934) 3,79 (1,238) 646,000 0,158 

11 Jag kan alltid låta barnet amma klart på ett bröst 

innan jag byter till nästa bröst. 

3,97 (1,187) 4,00 (0,920) 3,99 (1,080) 520,500 0,792 

12 Jag kan alltid fortsätta att amma mitt barn vid 

varje amningstillfälle. 

3,80 (1,265) 4,26 (0,813) 3,99 (1,121) 634,000 0,204 

13 Jag kan alltid klara av att fylla mitt barns 

amningsbehov. 

3,93 (1,439) 3,96 (0,898) 3,94 (1,242) 583,000 0,440 

14 Jag kan alltid avgöra när mitt barn ammat klart. 4,03 (1,143) 3,93 (0,958) 3,99 (1,066) 482,500 0,537 

      

Total BSES-SF   51,97 (14,354) 56,30 (9,202) 53,72 (12,630) 608,000 0,384 

Min – max på varje enskilt påstående är 1 litar inte alls - 5 litar helt. Min – max på total BSES-SF är 14-70. 

Komparativ statistik uträknat med Mann Whitney-u   

*Signifikansnivå <0,05  
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Oberoende av barnets ålder skattade mammor i åldersgrupperna 18-25 år och 35-45 år 

att de alltid kan genomföra varje amning på ett för dem tillfredställande sätt lägst 

(påstående 5). Mammor i åldersgrupperna 18-25 år och 35-45 år skattade att de alltid 

kan komma fram till att de vill fortsätta amma (påstående 7) högst oberoende av barnets 

ålder, se tabell 3 nedan.    

 

Tabell 3. Tillit till sin förmåga att amma i förhållande till barnets ålder.  

BSES-SF  M (SD)  u-värde p-värde 

 0-9 v (n=34) 10-17 v (n=33) Totalt (n=67)   

      

1 Jag kan alltid avgöra att mitt barn får 

tillräckligt med mjölk. 

3,18 (1,381) 3,94 (0,966) 3,55 (1,247) 738,500 0,022* 

2 Jag kan alltid klara av amning lika bra som jag 

klarar av andra utmaningar. 

3,41 (1,209) 4,03 (1,045) 3,72 (1,165) 730,000 0,028* 

3 Jag kan alltid amma mitt barn utan att ge 

bröstmjölksersättning som tillägg. 

3,79 (1,493) 4,27 (1,353) 4,03 (1,435) 679,500 0,090 

4 Jag kan alltid se till att mitt barn har  

bra tag under hela amningen. 

3,09 (1,164) 3,97 (1,045) 3,52 (1,185) 795,000 0,002* 

5 Jag kan alltid genomföra varje amning på ett 

för mig tillfredställande sätt. 

2,97 (1,314) 3,82 (1,074) 3,39 (1,267) 765,500 0,008* 

6 Jag kan alltid klara av att amma även om mitt 

barn gråter. 

3,74 (1,214) 3,97 (1,159) 3,85 (1,184) 626,000 0,393 

7 Jag kan alltid komma fram till att jag vill 

fortsätta amma. 

4,18 (1,058) 4,45 (1,063) 4,31 (1,062) 685,000 0,077 

8 Jag kan alltid känna mig bekväm med att amma 

med andra familjemedlemmar närvarande. 

3,91 (1,164) 4,33 (1,190) 4,12 (1,187) 710,500 0,040* 

9 Jag kan alltid känna mig nöjd med min 

amningsupplevelse. 

3,21 (1,321) 3,88 (1,083) 3,54 (1,247) 725,000 0,033* 

10 Jag kan alltid hantera det faktum att amning 

kan ta mycket tid. 

3,41 (1,282) 4,18 (1,074) 3,79 (1,238) 762,500 0,008* 

11 Jag kan alltid låta barnet amma klart på ett 

bröst innan jag byter till nästa bröst. 

3,82 (1,086) 4,15 (1,064) 3,99 (1,080) 664,000 0,172 

12 Jag kan alltid fortsätta att amma mitt barn vid 

varje amningstillfälle. 

3,74 (1,189) 4,24 (1,001) 3,99 (1,121) 700,000 0,065 

13 Jag kan alltid klara av att fylla mitt barns 

amningsbehov. 

3,62 (1,415) 4,27 (0,944) 3,94 (1,242) 699,500 0,065 

14 Jag kan alltid avgöra när mitt barn ammat 

klart. 

3,85 (1,158) 4,12 (0,960) 3,99 (1,066) 626,500 0,385 

      

Total BSES-SF  49,91 (13,118) 57,64 (10,968) 53,72 (12,630) 772,000 0,008* 

Min – max på varje enskilt påstående är 1 litar inte alls - 5 litar helt. Min – max på total BSES-SF är 14-70. 

Komparativ statistik uträknat med Mann Whitney-u   

*Signifikansnivå <0,05  

 

Mammor i åldersgrupperna 18-25 år och 35-45 år som ammade barn som är mellan 10 v 

- 17 v + 6 d skattade tillit till sin förmåga att amma signifikant högre än mammor som 
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ammade barn mellan 0 v – 9 v + 6 d bland annat gällande att de alltid kan avgöra att 

deras barn får tillräckligt med mjölk (påstående 1), att de alltid kan genomföra varje 

amning på ett för dem tillfredställande sätt (påstående 5), och att de alltid kan hantera 

det faktum att amning kan ta mycket tid (påstående 10). Mammor i åldersgrupperna 18-

25 år och 35-45 år som ammade barn mellan 10 v – 17 v + 6 d skattade totalt enligt 

BSES-SF sin tillit till sin förmåga att amma signifikant högre än mammor som ammade 

barn mellan 0 v – 9 v + 6 d (se tabell 3).   
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Diskussion 

Huvudresultat 

Av de 67 deltagare som deltog i studien var det 40 stycken mammor i åldersgruppen 18-

25 år, och 27 mammor i åldersgruppen 35-45 år. 34 stycken av mammorna ammade 

barn mellan 0 v – 9 v + 6 d och resterande 33 mammor ammade barn mellan 10 v – 17 v 

+ 6 d. Fem stycken av alla 67 barn var födda prematurt. 62 mammor upplevde sig ha 

någon form av stöd från sin omgivning. Det största stödet upplevdes mammorna ha från 

sin partner, familj/närstående, vän/vänner och/eller sin BVC-sköterska. Tre mammor 

upplevde att de inte hade någon form av stöd.  

 Syftet med föreliggande studie var att beskriva mammors tillit till sin förmåga att 

amma, samt att undersöka om det fanns skillnader i tillit till sin förmåga att amma 

mellan yngre och äldre mammor, samt om det skiljer sig i förhållande till barnets ålder.  

 Mammorna i åldersgrupperna 18-25 år och 35-45 år, oberoende av barnets ålder, 

skattade den lägsta tilliten till sin förmåga att amma gällande att de alltid kunde 

genomföra varje amning på ett för dem tillfredställande sätt. Den högst skattade tilliten 

hos samtliga mammor, oberoende av deras egen ålder eller barnets ålder, var att de alltid 

kan komma fram till att de vill fortsätta att amma. Den enda signifikanta skillnaden 

mellan yngre och äldre mammor, oberoende av barnets ålder, var att äldre mammor 

skattade sin tillit högre än yngre mammor, när det gällde förmågan att alltid kunna se 

till att deras barn har bra tag under amning.    

 Mammor som ammade barn mellan 10 v – 17 v + 6 d skattade totalt enligt BSES-

SF sin tillit till sin förmåga att amma signifikant högre än mammor som ammade barn 

mellan 0 v – 9 v + 6 d.  

 

Resultatdiskussion 

Av samtliga 67 mammor som deltog i föreliggande studie upplevde 64 stycken av dem 

att de hade någon form av stöd, tre av mammorna upplevde sig inte alls ha stöd. Den 

vanligaste formen av stöd som deltagarna uppgav sig ha, var från sin partner (61). 

Tidigare forskning beskriver vikten av att ha stöd från en partner, det anses vara det 

mest betydelsefulla emotionella stöd vid amning (Hall & Hauck 2007; Abbass-Dick & 

Dennis 2017). Stöd av familj och närstående var också ett framträdande resultat, som 52 

av mammorna i föreliggande studie ansåg sig ha. Upplevt stöd från familj och 

närstående samt professionellt stöd ansågs i en studie av Blixt, Mårtensson och  
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Ekström (2014) vara en god möjlighet för mamman att fullfölja exklusiv amning, och 

uppmuntran från omgivningen ansågs vara ett starkt sätt att stödja amningen och det 

stärkte mammornas självförtroende (Blixt, Mårtensson & Ekström 2014). Andra viktiga 

former av stöd som inte betraktas som professionellt stöd var även familj, vänner som 

tidigare ammat, släktingar, sociala forum och olika websidor (Hall & Hauck 2007). I 

föreliggande studie svarade 40 stycken mammor att de upplevde stöd från en vän eller 

från vänner, 36 mammor upplevde stöd via sociala forum och en mamma fann stöd från 

någon eller något annat. I en studie av Patnode, Henninger, Senger, Perdue och 

Whitlock (2016) har stöd-intervention från BVC-sköterska en bekräftad effekt på 

ökning av exklusiv amning. Mammorna i föreliggande studie ammade exklusivt, hade 

relativt höga BSES-SF poäng, samt att 37 mammor upplevde stöd från sin BVC-

sköterska. I en studie av Küçükoğlu och Çelebioğlu (2014) har det visat sig att det 

behövs utbildning/intervention i amning för att kunna genomföra en lyckad amning. Det 

skulle öka mammors kunskap om amning, vilket skulle kunna leda till ökad tillit till sin 

förmåga att amma (Küçükoğlu & Çelebioğlu 2014). Mammorna i ytterligare en studie 

kände att amning var en process för att lära sig lita på sig själva, men även på barnet. 

Om de fick professionellt stöd så att amningen gick bra, fungerade också allt annat 

(Johansson, Aarts & Darj, 2010).  

Att ha tillit till sig själv, self-efficacy, innebär att en person har en benägenhet att 

våga tro på sin egen förmåga att lyckas. Att använda sig av Banduras (1997) sociala 

inlärningsteori handlar om att öka sin tillit. De fyra olika källorna hjälper en person att 

få högre tillit och för att mammor ska nå dit kan teorin appliceras. Om mammorna blir 

övertalade av sin partner, familj/närstående, vän/vänner, professionellt stöd eller annan 

form av stöd att de kommer att klara av amningen, finns goda möjligheter till att de gör 

det. Om mammorna har professionellt stöd så ökar tilliten och de får positiva fysiska 

och psykiska upplevelser av sin amning (Bandura, 1997).   

 Enligt en studie av Gercßek, Karabudak, ArdıcßCßelik och Saruhan (2016) är tillit 

till sin förmåga att amma den största faktorn för en lyckad exklusiv amning över en 

längre tid. I studien har ett instrument använts som kallas LATCH (LATCH, 

Breastfeeding Assessment Tool, är ett instrument för att bedöma mammans 

amningsförmåga) för att fastställa amningens framgång. I studien beskrivs att en 

minskning av LATCH-poängen indikerar att mamman fått för lite professionellt stöd 

(Gercßek, Karabudak, ArdıcßCßelik & Saruhan 2016). Författarna till föreliggande 

studie fann den lägsta skattningen till tilliten till sin förmåga att amma, bland samtliga 
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mammor, oavsett mammornas ålder samt oberoende på barnets ålder, gällande att de 

alltid kunde genomföra varje amning på ett för dem tillfredställande sätt. Att känna lägst 

tillit till att kunna genomföra varje amning på ett tillfredsställande sätt kan innebära att 

barnet till exempel har ett dåligt tag under amningen, vilket också var det påstående som 

samtliga mammor i föreliggande studie skattade som näst lägst. Trots detta skattade 

samtliga mammor den högsta tilliten till att de alltid kan komma fram till att de vill 

fortsätta att amma vilket författarna till föreliggande studie ställer sig frågande till.    

 Gercßek, Karabudak, ArdıcßCßelik & Saruhan (2016) har undersökt samband och 

skillnader bland flertalet bakgrundsvariabler mellan BSES-SF poäng och LATCH 

poäng (LATCH Breastfeeding Assessment Tool, ett instrument för att bedöma 

mammans amningsförmåga, bland annat värderas barnets tag om bröstet), det fanns ett 

signifikant samband mellan höga BSES-SF poäng och LATCH poäng relaterat till antal 

barn, i föreliggande studie framkom det att äldre mammor har signifikant högre tillit till 

sin förmåga att se om barnet har bra tag under amningen, författarna till föreliggande 

studie kan anta att de äldre mammorna kan ha fler barn och vara tryggare i sin 

mammaroll.  

I föreliggande studie finns ingen signifikant skillnad mellan yngre och äldre 

mammors tillit till sin förmåga att amma. Enligt en undersökning gjord av 

socialstyrelsen (2014) där mammor var indelade i olika åldersgrupper, framkom att 

yngre mammor, 18-25 år, exklusivt ammade sitt barn i större omfattning än äldre 

mammor, 35-45 år. De äldre mammorna delammade dock sitt barn i större omfattning 

än yngre mammor.  

 Mammorna i föreliggande studie som ammade barn mellan 0 v - 9 v + 6 d hade en 

total BSES-SF poäng på 49,91. Författarna till en studie från Japan (Nanishi, Green, 

Taguri & Jimba 2015) anser att mammorna i detta fallet behöver en intervention för att 

fortsätta amma exklusivt. Nanishi, Green, Taguri & Jimba (2015) har kommit fram till 

att mammor som har total BSES-SF poäng på 50 eller mindre behöver 

amningsintervention för att kunna amma exklusivt (Nanishi, Green, Taguri & Jimba 

2015). Författarna till föreliggande studie kunde se att mammornas totala BSES-SF 

poäng låg på hela 53,72, vilket författarna anser vara relativt bra poäng och i studien av 

Nanishi, Green, Taguri och Jimba (2015) beskriver författarna att mammor med lägre 

BSES-SF poäng har en tendens att avsluta exklusiv amning tidigare än mammor med 

högre poäng (Nanishi, Green, Taguri & Jimba 2015). Detta kan indikera att mammorna 

i föreliggande studie fortsätter att amma sitt barn exklusivt då deras tillit till sin förmåga 



 

16 

 

att amma var relativt hög. Att ha goda kunskaper om amning genom stödprogram och 

utbildning är fördelaktigt inte främst enbart för mammor utan även för pappor (Abbass-

Dick, Stern., Nelson, Watson & Dennis 2017).  

 I föreliggande studie fanns en signifikant skillnad angående högre tillit till sin 

förmåga att amma hos de mammor som ammade barnen mellan 10 v – 17 v + 6 d vilket 

skulle kunna betyda att tilliten ökar ju längre tid mammorna ammar. Det är något som 

en tidigare studies resultat visar, att tillit till sin förmåga att amma är signifikant 

relaterad till amningstiden och att en längre amningstid kan öka tilliten till förmågan att 

amma (Pakseresht, Pourshaban & Bostani Khalesi 2017). Annan forskning menar att ett 

skäl till varför mammor slutade att amma varierade med barnets ålder, och den mest 

framträdande orsaken till amningsavslut under den första månaden var relaterad till 

nutritionsmässiga faktorer (Li, Fein, Chen & Grummer-Strawn, 2008). 

 

Metoddiskussion 

För att kunna svara på föreliggande studies syfte och frågeställningar har en deskriptiv 

och komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats genomförts. Syftet med 

deskriptiva studier kan vara att beskriva aspekter av en situation som naturligt 

förekommer och ibland fungera som utgångspunkt för hypotesgenerering (Polit & Beck 

2016). Tvärsnittsstudier innebär att ett fenomen undersöks vid en tidpunkt, 

tvärsnittsstudier är lämpliga för att beskriva ett fenomens status eller förhållande mellan 

olika fenomen vid en tidpunkt. Svagheter med tvärsnittsstudier är att deltagarnas svar 

kan påverkas av yttre omständigheter och deras svar kan komma att förändras snabbt, 

vilket skulle kunna ha skett i föreliggande studie och då påverkat resultatet. 

 Frågeformulär är självadministrerade av deltagarna, läsförståelse kan skilja sig åt 

hos deltagarna, och deltagarna har inte samma möjlighet att få frågan/påståendet 

förklarat för sig som vid till exempel en intervjustudie, vilket kan ha påverkat 

föreliggande studies resultat då föreliggande studie var självadministrerad (Polit & Beck 

2016). Att frågeformuläret var självadministrerat av deltagarna kan också vara en styrka 

för föreliggande studie, då författarna inte haft personlig kontakt med deltagarna och 

därmed inte kunnat påverka resultatet.  

 Konsekutivt urval är ofta det bästa möjliga i en begränsad tillgänglig population 

(Polit & Beck 2016). När alla personer av en tillgänglig population inbjuds att delta i en 

studie under en viss tidsperiod minskas risken för metodfel (Polit & Beck 2016), vilket 

enligt författarna är en styrka i föreliggande studie, då alla mammor i amningsforumet 
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som upplevde sig stämma in på urvalskriterierna erhöll möjligheten att delta. Eftersom 

hela populationen inte har en möjlighet att vara med i undersökningsgruppen kan det 

leda till att en viss del av populationen kommer att vara systematiskt underrepresenterat 

(Polit & Beck 2016), vilket anses av författarna som en svaghet i föreliggande studie då 

inga generella slutsatser kan tas.      

 Det är nästintill omöjligt att studera en hel population, därför behövs ett urval. Det 

finns risker för att urvalet inte skildrar hela populationen (Polit & Beck 2016). I en 

kvantitativ studie bedöms urvalets kvalitet från sin storlek och representativitet (Polit & 

Beck 2016). Större urval ökar resultatets tillförlitlighet och felmarginalen minskar 

(Olsson & Sörensen 2011). Kvaliteten på urvalet beror på hur typisk eller representativ 

urvalet är av hela populationen (Polit & Beck 2016).  

 Föreliggande studies urval är litet i förhållande till totala antalet ammande 

mammor och icke representativt på grund av inklusionskriterierna, samt att rekrytering 

utförts via ett amningsforum på ett socialt nätverk. Författarna till föreliggande studie 

kan anta att deltagarnas medverkan och aktivitet i forumet kan påverka studiens resultat. 

Författarna kan anta att deltagarna kan ha problem med amning och söker stöd från 

forumet, författarna kan också anta att deltagarna kan vara mer pålästa och ha en större 

motivation att amma.  

 Författarna till föreliggande studie anser att bakgrundsfrågorna kunde ha varit mer 

innehållsrika gällande sociodemografiska, då resultatet kan ha påverkats av mer än det 

som samlats in, till exempel hur många barn deltagarna har, inställning hos 

omgivningen och förlossningssätt.  

 Forskare strävar efter att deras resultat ska vara sanningen. Två viktiga kriterier 

för att kunna säga om en studie är sann, är reliabilitet och validitet (Polit & Beck 2016). 

BSES-SF är ett testat och validerat frågeformulär. Originalversionen och den svenska 

versionen av BSES-SF har uppmätt tillräcklig reliabilitet och validitet (Dennis 2003; 

Gerhardsson, Nyqvist, Mattsson, Volgsten, Hildingsson & Funkquist 2014). 

Föreliggande studies validitet anses vara hög då författarna använt det testade och 

validerade frågeformuläret, BSES-SF. Reliabiliteten i föreliggande studie anses vara 

godkänd genom att BSES-SF testats med beräkning av Chronbach’s alfa kofficient, som 

är ett sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga påstående i BSES-SF (Polit & 

Beck 2016).  

 Samtliga bakgrundsfrågor och påstående i BSES-SF var obligatoriska att besvara 

för att kunna slutföra enkäten, vilket författarna till föreliggande studie anser både är en 
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styrka och en svaghet. En styrka då det inte förekommer bortfall av svar. En svaghet då 

det är möjligt att studien tappat deltagare som inte känt att de kunnat svara på allt.  

 Föreliggande studies rådata kunde överföras direkt från Googles formulärprogram 

in i Excel, vilket i sin tur kunde överföras till SPSS. Författarna till föreliggande studie 

kunde därför inte göra några inmatningsfel, vilket anses som en styrka enligt författarna 

till föreliggande studie.  

 

Kliniska implikationer 

Genom föreliggande studie kan distriktssköterskor bli medvetna om att mammors tillit 

till sin förmåga att amma kan variera, samt identifiera vilken grupp av mammor som har 

lägre tillit till sin förmåga att amma. Det medför förhoppningsvis att distriktssköterskan 

tidigt kan fånga upp dessa mammor för att ge dem adekvat stöd samt att informera om 

vikten av amning för barnets framtida utveckling. Ammade mammor kan läsa studien 

och bli upplysta om att tilliten var högre hos mammor som ammat längre. Detta kan 

medföra att de mammor som har en lägre tillit till sin förmåga att amma vågar lita på sig 

själv och vågar tro att amningen kan bli bättre och enklare med tiden. Genom att 

distriktssköterskor tar del av föreliggande studie kan de få en förståelse för hur tilliten 

kan se ut bland mammor i olika åldrar och vidare kunna utbilda mammor för att få en 

hög tillit till sin förmåga att amma. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Att ytterligare studera mammors tillit till sin förmåga att amma skulle vara intressant för 

att undersöka hur tilliten ser ut hos mammor i åldrarna 26 till 34 år, men också studera 

samtliga mammor i åldersgrupperna, från 18 till 45 år. Skiljer sig tilliten till sin förmåga 

att amma ytterligare mellan alla tre åldersgrupperna? Även ett större antal deltagare, i en 

större studie hade varit intressant, för att med bättre säkerhet kunna dra generella 

slutsatser.  

 Att vidare göra en hypotes av föreliggande studie för att undersöka om resultatet 

blir som hypotesen, att mammor som ammar barn 10 v – 17 v + 6 d skattar sin tillit till 

sin förmåga att amma högre än de mammor som ammar barn mellan 0 v – 9 v + 6 d, 

hade också varit ett intressant upplägg. En ytterligare del att forska vidare på i 

föreliggande studie skulle vara att ha med bredare sociodemografisk data, för att ta reda 

på om social bakgrund som till exempel utbildning, födelseregion, familjetyp, 
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tobaksanvändning eller förlossningssätt, kan vara avgörande för hur mammor skattar sin 

tillit till sin förmåga att amma.  

 

Slutsats 

Den högst skattade tilliten hos samtliga mammor i föreliggande var att de alltid kan 

komma fram till att de vill fortsätta att amma. Mammorna i föreliggande studie som 

ammade barn mellan 10 v – 17 v + 6 d skattar sin tillit till sin förmåga att amma 

signifikant högre än mammorna som ammade barn mellan 0 v – 9 v + 6 d. Genom 

föreliggande studie kan distriktssköterskor bli medvetna om att mammors tillit till sin 

förmåga att amma kan variera, samt identifiera vilken grupp av mammor i föreliggande 

studie som har lägre tillit till sin förmåga att amma.  
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