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I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt 
dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och 
tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till 
aktuellt avsnitt. 
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A Allmänna uppgifter 
A.1 Ämnesområde 

Hälso- och sjukvård  
 
A.2 Statistikområde 

Hälsa och sjukdomar  
 
A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)   
 

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100). 
 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Socialstyrelsen 
Postadress: 106 30 Stockholm 
Besöksadress:  Rålambsvägen 3 
Kontaktperson:  Ellen Lundqvist 
Telefon:  075 – 247 39 45 
Telefax:  075 – 247 32 52 
E-post:  ellen.lundqvist@socialstyrelsen.se 

 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Socialstyrelsen 
Postadress:  106 30 Stockholm 
Besöksadress: Rålambsvägen 3 
Kontaktperson:  Ellen Lundqvist 
Telefon:  075 – 247 39 45 
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Telefax 075 – 247 32 52 
E-post:  ellen.lundqvist@socialstyrelsen.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Skyldighet enligt författning föreligger ej. Dock har Socialstyrelsen i samråd 
med Landstingsförbundet rekommenderat (SOSFS 1986:9) landstingen att 
sammanställa amningsuppgifter och att vidarebefordra den regionalt samman-
ställda amningsrapporteringen till Socialstyrelsen. 
 
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgift-
slagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om 
den officiella statistiken. 
 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Ingen gallring görs av registret. 
 
A.9 EU-reglering 

 

A.10 Syfte och historik 

Syftet är att ge en årlig redovisning av amning och föräldrars rökvanor avseende 
barn i Sverige och dess utveckling över tid. 
 
A.11 Statistikanvändning 

Statistiken används av externa beställare så som WHO och andra statliga 
myndigheter, landsting, kommuner, sjukhus, mödra- och barnhälsovården 
universitetsinstitutioner, journalister och intresseorganisationer samt internt av 
Socialstyrelsen i flertalet statistikrapporter.  
Statistiken används som bakgrund till att vid behov kunna vidta amningsstimu-
lerande åtgärder och ligga till grund för tobakspreventivt arbete. 
 
A.12 Uppläggning och genomförande 

Landstingen sammanställer uppgifter från de enskilda barnavårdscentralerna 
(BVC) som insänds till Socialstyrelsen. 
 
 
A.13 Internationell rapportering 

Rapportering sker bland annat till WHO. 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 
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B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

Information om amning och föräldrars rökvanor insamlas vid besök på barna-
vårdscentralerna som cirka 99 procent av barnen regelbundet besöker vid 
hälsokontroller under det första levandsåret. Visst bortfall finns på dessa 
variabler men det bedöms inte ha någon avgörande betydelse för tolkningen av 
resultaten. Stora bortfall i små kommuner kan däremot ha betydelse. I tabeller 
presenterade på kommunnivå har därför andelar inte angivits där bortfallet är 30 
procent eller mer.  
För barn födda 2013 har landstinget i Värmlands län inte skickat in några data 
och föregående års uppgifter har därför använts för att skatta värden för riket. 
Stockholms läns landsting har skickat in bristfälliga uppgifter för flera kommu-
ner. För de kommuner i Stockholms län som inte uppfyller kvalitetskriterierna 
har föregående års värde använts för att skatta uppgifter för riket som helhet. 
Varken Stockholms- eller Värmlands läns landsting presenteras på regional nivå 
i rapporten för barn födda 2013.  
Vidare har landstinget i Uppsala län för år 2013 inte lämnat uppgifter om 
amning vid 9 månader utan istället vid 8 månaders ålder. Det innebär att 
Uppsala inte presenteras i redovisningar för amning vid 9 månader och vid 
beräkning av riket har föregående års värde använts. 
 
 
B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 
Totalundersökning ifrån samtliga barnavårdsenheter. För publikationen 
avseende barn födda 2013 har dock inputering gjorts för landstinget Värmland 
och delar av Stockholm för att skatta riket med anledning av kvalitetsproblemen 
beskrivna i punkt B0. 
 
1.1.1 Objekt och population 
Amningsförekomst och föräldrars rökvanor avseende barn i Sverige, ca 100 000 
per år. 
 
1.1.2 Variabler 
Amningsförekomst vid olika åldrar (1 vecka samt 2, 4, 6, 9 och 12 månader). 
Rökvanor bland föräldrar till barn i 0-4 veckors och 8 månaders ålder. 
 
1.1.3 Statistiska mått 
Antal och procent. 
 
1.1.4 Redovisningsgrupper 
Sociodemografiska variabler (hemort) vid en viss ålder. 
 
1.1.5 Referenstider 
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Årligen, från och med 1986. 
 
1.2. Fullständighet 
Samtliga, vid barnhälsovården inskrivna, barn. 
 
B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Tillförlitligheten i lämnade uppgifter anses vara god. 
 
2.2 Osäkerhetskällor 
Införande av nya journalsystem vid landstingen i Stockholm och Värmland har 
medfört svårigheter att extrahera data och rapportera till Socialstyrelsen.  
 
2.2.1 Urval 
 
2.2.2 Ramtäckning 
Samtliga, vid barnhälsovården inskrivna, barn. BVC når ca 99% av alla barn 
under första levnadsåret. 
 

2.2.3 Mätning 
Totalundersökning. Uppgifter insamlas på elektroniska blanketter som fastställs 
av Socialstyrelsen. 
 
2.2.4 Svarsbortfall 
 

2.2.5 Bearbetning 
Bearbetning av primärmaterialet sker regionalt i barnhälsovården. Central 
bearbetning av Socialstyrelsen. 
 
2.2.6 Modellantaganden 
 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Omfattningen av okända uppgifter redovisas. 
 
B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Årligen. 
 

3.2 Framställningstid 
Cirka 8 månader 
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3.3 Punktlighet 
Publicering sker enligt plan 
 
B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
Fr.o.m. 1986─2012 finns en obruten serie av rapporter om amningsstatistik. 
Samma mätpunkter finns år 2013, men i redovisningen är uppgifterna skattade 
på riksnivå (och därmed mer osäkra) p.g.a. inrapporteringsproblemen från 
landstingen i Värmland och Stockholm (se Kvalitetsdeklarationen punkt B.0).  
År 1964─1975 redovisades statistik över enbart ammade barn upp till sex 
månaders ålder. 
 
4.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Goda möjligheter finns till regionala jämförelser. 
 
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
 
B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
SoS-publicering. Rapporten finns på www.socialstyrelsen.se. Uppgifter finns 
även presenterade i Socialstyrelsens statistikdatabas. 
 
5.2 Presentation 
Publikationen består huvudsakligen av tabeller och diagram samt ett inledande 
textavsnitt som beskriver statistikens historik, innehåll, bearbetning och kvalitet. 
 

5.3 Dokumentation 
Sedvanlig registerdokumentation finns och kan beställas från Socialstyrelsen. 
 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Statistik finns tillgänglig för uppföljning och utvärdering. Ansvarig myndighet 
är Socialstyrelsen. Specialbearbetningar utförs på beställning. 
 
5.5 Upplysningstjänster 
Ellen Lundqvist, Socialstyrelsen, tel. 075 – 247 39 45  
Karin Gottvall, Socialstyrelsen, tel. 075 – 247 38 99 
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