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Introduktion 

”Vi befinner oss i en värld som genomgående konstitueras av reflexivt tillämpad 

kunskap, men där vi samtidigt aldrig kan vara säkra på att kunskapen inte kommer att 

omprövas” (Giddens, 1996: 44) 

  

Den tyske sociologen och forskaren Ulrich Beck beskriver i boken Risksamhället (2000) hur 

dagens samhälle har utvecklats från att tidigare varit ett ”bristsamhälle” med 

fördelningskonflikter till ett ”risksamhälle” där moderniseringsprocessen blir ”reflexiv”, det 

vill säga handlar om hur man ska hantera ”projicerade framtida hot”(s.48) för att avvärja, 

dämpa och preventivt ingripa för att motverka framtida problem och kriser i samhället. Denna 

nya riskmedvetenhet kräver att människor både ska kunna tro på och kritisera vetenskapen för 

att kunna avväga hur komplicerade beslut ska fattas i samhället och i vardagslivet. Beck 

menar att beslut i ”risksamhället” inte längre bygger på personlig erfarenhet utan på en allmän 

kunskap som inte grundas på personliga erfarenheter, ett slags ”ickeerfarenheter i andra 

hand” som styrs av experter (s.101). Beck beskriver ”risksamhället” som begynnelsen av en 

”spekulativ tidsålder för den dagliga varseblivningen och det dagliga tänkandet”(Beck, 2000, 

s.102). Det globala miljöhotet, liksom förutsägelser om kommande storskaliga militära 

konfrontationer, är exempel på profetior och kvalificerade gissningar, som inte kan bevisas av 

forskning men som ändå ses som framtida risker. Sådana riskuppfattningar påverkar även 

”den lilla människans” vardagsbeslut i en föränderlig och svårbemästrad värld av ständigt nya 

intryck, subtila påtryckningar och en ständig ovisshet om framtida följder. Sociologen 

Anthony Giddens (2007) har, från delvis liknande utgångspunkter, utvecklat en teori kring 

social reflexivitet. Social reflexivitet innebär att man som människa ständigt måste reflektera 

över omständigheter i sitt liv. Giddens menar att vi nu i vårt globaliserade samhälle, med dess 

aldrig sinande informationsflöde, ges möjligheter, eller rättare sagt måste, reflektera och fatta 

beslut om saker som förr sågs som givna, t.ex. om sanningsgraden i medicinska upptäckter 

eller om familjeplanering. Enligt Giddens minskar också vår tilltro till myndigheter och 

institutioner på grund av globaliseringseffekter. Giddens menar att detta hänger samman med 

att tillit inte längre byggs upp som förr, på en lokal nivå med personlig interaktion mellan 

människor, eller på en lång relation mellan människor. Globaliseringen gör att människor i 

högre grad interagerar på en multinationell nivå och att det kräver en förmåga för reflexivt 

tänkande med reflektion och kritisk granskning av information (Giddens 2007). 
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Den moderna människan har alltså inget annat val än att välja. Detta innebär bl.a. att man 

tvingas ta ställning till för eller emot olika behandlingsmetoder, för eller emot olika 

hälsometoder och för eller emot olika uppfostringsmetoder. Det var, menar Giddens, helt 

annorlunda i det traditionella samhället. Handlingar rättfärdiggjordes då med hänvisning till 

hur saker och ting varit tidigare, till gamla seder och bruk. Dagens samhälle, däremot, är 

självreflekterande och gör sig självt till föremål för prövning och omprövning. I det moderna 

samhället granskas motiv, handlingar och mål i ljuset av ständigt förändrad kunskap och 

information. En stor del av den kunskap som produceras inom vetenskapen återförs på olika 

sätt till vardagsmänniskan och fungerar som viktiga underlag för granskning och omprövning 

(Giddens, 1996). Det blir en del av människors vardagsteorier. 

Vardagsteori, eller ”Lay-theories”, definieras enligt ”International Encyclopedia of the Social 

Sciences” som de teorier människor utvecklar och använder sig av för att de skall kunna förstå 

sin tillvaro, förutsäga framtida händelser och få en känsla av kontroll över den sociala 

strukturen i vardagen. I motsatts till vetenskapliga teorier behöver vardagsteorier inte vara 

objektiva, testbara, eller sanna, och avspeglar ofta de viktigaste övertygelser hos människor 

som lever i en viss social kultur eller miljö(International Encyclopedia of the Social Sciences, 

n.d. egen översättning).  

De sociala trender som finns runt omkring oss i samhället är inte heller objektiva och 

avspeglar liksom vardagsteorier hur vi människor påverkas och formas av omvärlden när vi 

hanterar och värderar information, interaktion och olika situationer i vardagen. I 

Nationalencyklopedin (NE) definieras begreppet trend på följande sätt:  

”stabil, långsiktig förändringsriktning utan hänsyn till kortvariga variationer avseende 

bl.a. ekonomi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster inom t.ex. mode”  

(NE u.å.)  

Vi påverkas dagligen av både sociala trender, av interagerande människors vardagsteorier och 

av informationsflödet från massmedia och från olika sociala medier som t.ex. bloggar, forum 

och andra webbtjänster på Internet. Sociologiska och psykologiska forskningsresultat – som 

vi tar del av genom massmedia – används av vardagsmänniskan för att reflektera över t.ex. 

föräldraskap, amning och allt annat som påverkar vårt vardagsliv. Det moderna samhället 

karakteriseras i så hög grad av den starka kopplingen mellan vardagsliv och vetenskap att vårt 

vardagsmedvetande faktiskt är uppfyllt av vetenskapliga begrepp och teorier; även om vi 
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aldrig läst psykologi eller ekonomi vid högskola eller universitet har vi gjort många av de 

ekonomiska och psykologiska begreppen till våra egna t.ex. budgetunderskott, option, debet 

och kredit samt t.ex. ADHD, neuros och panikångest.  

I Dagens nyheter (6.1.2011) skriver journalisten Karin Bojs om hur forskning kan bli 

vardagsteori. Bojs beskriver hur den brittiske forskaren Andrew Wakefield i tidskriften 

Lancet (1998) rapporterade om ett samband mellan vaccinet MPR och autistisk 

utvecklingsstörning. Denna expertbedömning ansågs vara ”sanning” fram tills dess att 

påståendet om ett samband falsifierades och avslöjades som en bluff. Wakefields påstående 

har ändå blivit en vardagsteori som fortfarande påverkar svenska föräldrar att inte vaccinera 

sina barn trots att det påvisats att vetenskapliga belägg saknas för påståendet att vaccinet 

skulle orsaka autism. Exemplet illustrerar Giddens teoretiska diskussioner om social 

reflexivitet.  Människor av idag, menar han, tvingas ständigt att ta ställning till olika och ofta 

oeniga experters råd och anvisningar för hur man bör bete sig under olika omständigheter 

(Giddens, 2007). Amning kan ses som ett ytterligare exempel på samma fenomen. 

Amning är ett ämne som ständigt debatteras i media, på samhällelig nivå och i den privata 

sfären och som också i hög grad är känsligt för trender och vardagsteorier (Alfvén & 

Bergström, 2004). Om man t.ex. letar information om amning på sökorden ”amning” och 

”debatt” på en vanlig så kallad ”sökmotor” på Internet, får man över 79 500 träffar. Väljer 

man att endast söka på ”amning” ges hela 529 000 träffar. Sammantaget indikerar detta att det 

pågår en aktiv och omfattande debatt och att det finns ett stort intresse för amning i Sverige. 

De vardagsteorier och trender om amning som finns omkring alla blivande och nyblivna 

mammor i dagens informationssamhälle ställer krav på ett socialt reflexivt tänkande hos 

individen. Individen ställs inför uppgiften att söka information och att reflektera och ta 

ställning till olika sätt att se på amning. Med anledning av den intressanta debatten om 

amning kommer denna studie om vardagsteorier och social reflexivitet inriktas på att illustrera 

hur just informationen runt amning uppfattas, värderas av och påverkar en utvald grupp 

mammor, som en förstudie för vidare forskning. 

 Information om amning kan man få bland annat från MVC (Mödravårds Centralen), i 

litteratur och media som tidningar, Tv och internet. Landstinget i Västernorrland delar t.ex. ut 

informationsbroschyrer (u.å.) till blivande och nyblivna föräldrar på MVC och BB-

avdelningen. I denna broschyr finns det utförligt beskrivet om allt som kan tänkas vara 

aktuellt för blivande och nyblivna föräldrar.  



 

Sociala trender och vardagsteorier – en illustration av informationsflödet rörande amning ur tre unga mammors 
perspektiv   

Sida 4 

 

I Amningsboken (1998) beskrivs hur amningsfrekvensen började sjunka på 1940-talet bland 

svenska mammor. Under1960- och 1970-talet höll den trenden i sig och flaskmatning 

förordades som ett led i kvinnofrigörelsen. I mitten av 1970-talet vände den negativa 

amningstrenden i samband med att en ”grön våg” spred sig i Sverige. Man började vända 

tillbaka till det naturliga och sunda och detta medförde en proamningstrend i syfte att ge sitt 

barn den mest näringsriktiga och miljövänliga kosten. Ändrade rutiner på BB, med bland 

annat mor och barn tillsammans dygnet runt och en ökad närvaro av pappan, ledde till att 

amningen ökade på 1980-talet och ny forskning visade att amning efter barnets behov var att 

föredra istället för den tidigare strikta måltidsamningen med fyra timmars intervaller 

(Nordgren & Svensson, 1998). 2003 publicerade Socialstyrelsen rekommendationer för den 

svenska amningspolicyn, vilken utgår ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) och 

UNICEF:s (FN:s barnfond) rekommendationer från 1989 (WHO, 1989; Socialstyrelsen, 

2003). 

 Enligt socialstyrelsens statistik (2009) har den positiva amningstrenden vänt under början av 

2000-talet och antalet helammande mödrar fortsätter sjunka till dags dato. Socialstyrelsens 

statistik visar att 85 procent av de en vecka gamla barnen helammades 2008, vilket är en 

minskning med 4,3 procentenheter jämfört med 2004 (Socialstyrelsen 2009). Särskilt unga 

kvinnor avstår idag ifrån att amma enligt undersökningar i Socialrapport 2009: 

”Vi vet inte varför amningen minskar eftersom amningsbenägenheten inte har 

studerats i relation till sociala och demografiska faktorer, säger utredaren Karin 

Gottvall. ” (Socialstyrelsen, 2010)  

Barnmorskan Sofia Zwedberg (2010), som forskat om amning i bl.a. avhandlingen ”Ville 

amma”, anser att de senaste decennierna har varit präglad av en "förverkliga-dig-själv-

ideologi" inom ungdomskulturen. Zwedberg menar att trenden att individen ska tillfredsställa 

sina egna behov kombinerat med jämställdhet och delat ansvar i föräldraskapet leder till att 

allt färre unga kvinnor väljer att amma sina barn (Zwedberg 2010). 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie avgränsas och inriktas på unga mammor eftersom de, enligt Socialrapport 2009, 

är den största gruppen mammor som avstår från amning (Socialrapport, 2009). Den 

övergripande tanken med studien är att få en inblick i huruvida representanter ur denna 

specifika urvalsgrupp påverkas i sitt beslut att amma av sociala trender och vardagsteorier i 

samhället eller informationsflödet i media och på internet. Syftet är att illustrera hur de unga 

mammorna söker information om amning samt hur de hanterar och värderar den 

informationen. Kan trender och vardagsteorier påverka dessa unga mammor i valet att amma 

eller att avstå från att amma sina barn?  

Studiens huvudfrågeställningar är formulerade på följande sätt: 

• Hur söker unga mammor information? 

• Hur hanterar och värderar de unga mammorna den informationen? 

 

Metod och material  

Studien är kvalitativ och består av tre semistrukturerade intervjuer med tre unga nyblivna 

mammor mellan 19 och 22 år, som deltar i en gruppverksamhet inom socialtjänsten i en 

medelstor kommun. De tre mammorna har olika bakgrunder och livssituationer, men med 

den gemensamma nämnaren att de alla fött varsitt gossebarn för mindre än fyra månader 

sedan vid intervjutillfället.  

En semistrukturerad intervju beskrivs enligt Bryman(2002) som en eller flera frågor med 

öppna följdfrågor för att respondenten ska kunna svara så fritt som möjligt. Frågorna 

behöver inte komma i en viss ordning utan ger intervjuaren frihet att följa respondentens 

svar och spontant följa samtalets utveckling (Bryman, 2002).  

Varje intervju tog cirka trettio minuter och ägde rum i socialtjänstens lokaler under en 

gruppträff för unga mammor. Analysen av intervjuerna görs genom teoretisk tolkning, det vill 
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säga att man använder en eller flera specifika teorier som utgångspunkt för att tolka 

respondenternas svar (Kvale, 2009). 

 Som hjälpmedel har jag använt mig av diktafon under intervjuerna för att kunna återge 

respondenternas svar ordagrant under transkriberingen för att säkerställa och upprätthålla den 

etiska forskningsprincipen inför analysen. Kvinnorna som deltar i intervjuerna är anonyma 

och vissa ord i frågorna har definierats och förtydligats för att inte feltolkas. Stor vikt har lagts 

på frågornas utformning så att de inte ska kunna väcka anstöt eller på annat vis vara etiskt 

oförsvarbara. Studien är gjord efter etiska regler och riktlinjer för forskning som finns på 

webbplatsen Codex, som är ett samarbete för etisk forskning mellan Vetenskapsrådet och 

Uppsala universitet (Codex, u.å.). 

Studiens analys görs med utgångspunkt från det tidigare presenterade begreppet Social 

reflexivitet (Giddens, 2007). Från denna teoretiskas utgångspunkt söker jag att illustrera hur 

information värderas och hanteras i interaktion och reflektion. 

 

 

Forskning, vardagsteorier och faktoider  

Enligt forskaren Jostein Gripsrud (2002) är det idag ungdomarna som utbildar sina föräldrar i 

den senaste tekniken som att t.ex. använda App store, Skype och chatt. Liksom Giddens 

(1996) hävdar Gripsrud att föräldrars erfarenheter och kunskaper inte är lika gångbara och 

respekterade som de var för 30 år sedan. Denna trend gör att dagens ungdomar i större 

utsträckning än tidigare generationer istället söker råd och stöd i information som kan hämtas 

i massmedia eller sociala medier (Gripsrud 2002).   

Om mediernas påverkan på människan kan man bland annat läsa om i J.B. Thompsons (1995) 

bok The media and Modernity: A Social Theory of the Media. Där skriver han följande:  

”Mediabudskapen (…) Genom att ta emot budskap och rutinmässigt införliva dem i våra liv – 

formar och omformar vi ständigt våra färdigheter och vår kunskapsmassa, vi prövar våra 

känslor och böjelser och utvidgar vår erfarenhetsvärld.” (Thompson, 1995: 42-43) 
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En studie av Sanna Trygg (2009) visar att unga mediekonsumenter ser bloggar på internet 

som både underhållning och kunskapskälla och att dessa utgör en viktig del av ungdomarnas 

nyhetskonsumtion på webben. I en studie med titeln: ”Jag är den bästa mamman min dotter 

kan ha – En studie om unga mammors tankar och upplevelser”, har Helena Christensen och 

Petra Håkansson studerat vad tre unga mammor skrivit på sina bloggar och vilken respons de 

har fått ifrån sina läsare. Denna studie visar också hur bloggar har betydelse för unga 

mediekonsumenter och hur just denna studies unga mammor känner att deras åsikter och 

tankar har betydelse för hur synen på unga mammor ska förändras och hur de själva kan vara 

förebilder för andra unga mammor.  

Följande är exempel på blogginlägg skrivna av två kända svenska debattörer i media med 

egna bloggsidor på internet och helt olika syn på amning: 

”Jag tycker att det borde vara lag på amning. För barnets bästa. Upp till sex månader 

ska man få amma sitt barn. Sen är det olagligt. Vet ni att det första ett och ett halvt 

året av ens liv sen präglar hela ens liv. Tänk er då ett barn som tvingas suga på sin 

mammas tutte under hela den här perioden. Ja, för det är knappast barnets egen vilja 

som utgör detta. Förmodligen så gör kvinnor detta med flit. De vill inte släppa taget. 

De vill äga. Vidrigt. Jag ammades aldrig. Min mamma kunde inte så det har inte alls 

med hennes förnuft att göra. Det gick inte bara. Men se på mig nu! Självständig och 

stark! Hur kan man utvecklas till en normalbegåvad människa om man tvingats amma 

under det första året av sitt liv. Det säger ju sig självt. Det är omöjligt.” Katrin 

Zytomierska, utnämnd till Årets provokatör 2010 av tidningen Mama (Zytomierska, 

2010; Björkman, 2010, december, 13). 

”Nu, ett decennium senare, har vi fått lära oss att barn inte sover på nätterna. Skulle 

de göra det, betyder det mer eller mindre att de riskerar att svälta ihjäl (att vara 

"hungrig" ses i dag som något farligt och fel, medan den sunda hungern förr ansågs 

främja aptiten och omhuldades), att mamman är för slö för att amma, och också att 

mamma inte förstår att små barn behöver närhet, som även den alltså har förlagts till 

natten, vilket ju förstås har med kompensationstänkandet och det dåliga samvetet att 

göra. (Dåligt samvete får man när man försöker slå dövörat till för det ens inre lilla 

energiska larmcentral försöker tvinga en till att ompröva.)” Anna Wahlgren 2006, 

författare och samhällsdebattör som fostrat nio egna barn (Wahlgren, 2006). 
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Dessa exempel på vardagsteorier i bloggvärlden exemplifierar hur påståenden, antaganden 

och åsikter kan bli vedertagna som sanning trots att de saknar forskningsbelägg. Sanningen 

ligger så att säga i ”betraktarens öga”, utlämnad till människans förmåga att reflektera och 

kritiskt granska information. Vardagsteorier skapade av lekmän avspeglar ofta viktiga 

övertygelser och kräver att läsaren av t.ex. en blogg måste utgå ifrån att all information inte är 

objektiv, testbar och sann utan snarare subjektiv, godtycklig och icke tillförlitlig. 

Metrolifestyle (2010) är en sajt på internet som vänder sig till ” … dig som vill följa de 

senaste trenderna och livsstilarna bakom livet som gravid och småbarnsförälder i världens 

storstäder.” På sajten beskriver Metrolifestyle olika påståenden om amning och menar att 

dessa i själva verket är faktoider, en slags vardagsteori där sanningen är ”osann”, alltså 

påståenden som kan motbevisas av konkurrerande forskning. NE definierar en faktoid som:  

”en uppgift som, i allmänhet eller inom någon grupp, påstås vara eller uppfattas som 

sann men är mer eller mindre osann.” (NE, u.å.)  

Här följer tre exempel på dessa faktoider som presenterades på Metrolifestyles sajt (2010), 

följt av motbevisande forskning som också kan hittas på internet:  

Faktoid 1: ”Amning skyddar mot fetma, allergier, astma, leukemi och diabetes” 

(Metrolifestyle, 2010) 

I en artikel i Sydsvenskan kan man läsa om en pågående studie utförd av Sven M Carlsen som 

omfattar 17 000 mödrar och deras barn. Forskarna kan inte påvisa några egentliga skillnader i 

hälsa mellan barn som ammats och barn som ätit bröstmjölksersättning ur flaska (Strömkvist 

2010). Amerikansk forskning, “A longitudinal study of infant feeding and obesity throughout 

life course” publicerad i International Journal of Obesity den 24 april 2007, visar att de barn 

som helammades i sex månader var lika benägna att bli överviktiga i vuxen ålder komparerat 

med barn som flaskmatats (Michels, et al. 2007). Agnes Wold, läkare och professor i klinisk 

bakteriologi, skriver följande i artikeln ”Why is there still confusion about the impact of 

breast-feeding on the risk of allergy development?”:  

 

”No advice should be given without a firm scientific basis and a prior thorough 

analysis of expected positive and negative effects. The advice to breast-feed to protect 

the child from allergy development does not fulfill these basic requirements.”  

(Wold, 2006) 
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Wold anser att råd angående amningens fördelar för att skydda barnet mot framtida allergier 

inkräktar och förstör individens rätt till ett fritt val och bidrar till känslor av kval och skuld för 

föräldrarna.(Wold, 2006) 

Faktoid 2 "Amning är det bästa alternativet" (Metrolifestyle, 2010) 

I den tidigare refererade artikeln från Sydsvenskan beskriver forskaren Carlsen varför 

amningen har en betydande hälsoeffekt i Afrika och Asien, eftersom bröstmjölksersättningen 

där oftast blandas ut i vatten som är förorenat. Han anser vidare att det inte är rimligt att 

kvinnor i industriländer ska hållas som gisslan eller vara solidariska med sina medsystrar i 

utvecklingsländerna på grund av problem med bröstmjölksersättningen där (Strömkvist 2010).  

Faktoid 3 ”Alla mammor kan amma” (Metrolifestyle, 2010) 

Drygt två procent av alla kvinnor har ur ett fysiologiskt perspektiv organiska fel som gör att 

deras mjölkmängd är otillräcklig (Woolridge 1995). Enligt boken ”Amning i dag” (2009) 

finns det fysiologiska problem som t.ex. eksem, såriga bröstvårtor och mjölkstockning som 

kan försvåra amningen och påverka utdrivningsreflexen negativt (Kylberg, Westlund & 

Zwedberg, 2009). Dock framhåller Scott Montgomery, professor i klinisk epidemiologi vid 

universitetssjukhuset i Örebro och Karolinska institutet, i brittisk forskning publicerad 2006, 

att den fysiska närheten vid amning är viktig. Forskningsrapporten konstaterade att spädbarn 

som ammas klarar stress och oro bättre senare i livet än barn som matats med flaska 

(Montgomery, 2006). I riktlinjer och information för flaskmatning avråds föräldrar till 

flaskmatade barn att låta barnet äta ensam så fort barnet klarar att hålla flaskan själv eller blir 

upp pallad så att matningen blir möjlig utan vuxen assistans, vilket visar att det finns en 

tendens eller åtminstone oro för att detta kan ske. Detta råd som anses vara en generell 

riktlinje, kan ändå bidra till en stigmatisering och vardagsteorier om föräldrar till flaskmatade 

barn som att vara oansvariga och inte tycka att den fysiska närheten vid amning är viktig. Det 

är ju trots allt barnet som behöver amma (trots språkpolisers invändningar) eller äta, inte 

mamman, så flaskmatning kan ses som en fördel ur jämlikhetsperspektiv, då även matstunden 

kan involvera fysisk närhet och anknytning med pappan. 
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Författaren Torsten Thorén som bland annat skrivit boken ”Vetenskapsteori för 

nybörjare”(2007), summerar på ett passande sätt det ständiga flödet av nya forskningar och 

rön:  

”Om vetenskapen ständigt går framåt, innebär det ju att vi aldrig kan veta något 

säkert. Om gårdagens sanningar är dagens osanningar, kan dagens sanningar likaväl 

vara osanningar i morgon.” (Thorén, 2007: 10) 

 

Analys och Resultat  

Syftet med intervjuerna var att analysera och illustrera hur de unga mammorna påverkas av 

sociala trender och vardagsteorier i information rörande amning, och hur de hanterar och 

värderar den informationen ur ett socialreflexivt perspektiv. Jag kommer för enkelhetens skull 

hädanefter i citat referera till dem som ”Mamma 1” (M1), ”Mamma 2” (M2) och ”Mamma 3” 

(M3) samt kalla mig själv, som intervjuare, för I.  

I - Hur anser du att amningstrenden ser ut i Sverige idag? 

M2 - Jag tycker att det framstår som att man ska amma. Liksom att de flesta gör det .  

M1 - Jag vet faktiskt inte… Det är ju olika från olika håll… 

M3 - Jag har ingen aning om vad andra tycker, alltså hur det ser ut så. Om du hade frågat 

mig för ett år sedan hade jag sagt att det var opoppis, nu när jag har ett eget barn säger jag 

att det är poppis! 

M1 - Och sen om det här att amma öppet eller inte, jag tror att jag tycker att det är lite 

negativt. De borde inte amma och om de gör det så kan de göra det där ingen ser.  

M3 - Det kan vara irriterande när folk ammar på allmän plats. 

I - Känner du att det är en trend att inte göra det? 

M3 - Att inte göra det? (Jag nickar bifallande) M3 - Ja.  
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I - Hur känner du själv om du sitter på ett café? Känns det bekvämt att amma? 

M1 - Nej, då letar man sig till ett café där man kan sätta sig i ett hörn så att inte alla behöver 

se. 

I - Är det för din egen skull eller andras? 

M1 - Det är för min skull… 

M3 - Det är för min egen skull. Jag tycker inte om att göra det.  

I - Men om du ser någon vid ett bord bredvid som sitter och ammar? 

M3 - Nej då bryr jag mig inte… Men jag vill inte amma på allmän plats, men andra får om 

dom vill. 

Alla tre kvinnor hade valt att amma sina barn efter födseln, två av dem ammade fortfarande 

efter drygt 3-4 månader. Alla tre verkade ha uppfattningen att amning är bra både för 

mamman och barnet och att det är viktigt att vara fysiskt nära sitt barn, vilket kan ha sitt 

ursprung i den svenska trenden eller traditionen att se på amning ur ett anknytnings- 

perspektiv, (Bergman, 2009, Bowlby, 1994, Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 

2008:33, 6§) eller ur ett evidensbaserat perspektiv vilket nämndes tidigare i professor 

Montgomerys forskning. (Montgomery, 2006)  

De tre mammorna hade en generellt positiv inställning till amning men ingen av dem kunde 

tänka sig att amma offentligt. De ansåg själva att de inte hade några förutfattade meningar om 

de såg en annan kvinna som ammade offentligt, men valde själva att inte göra det. De unga 

mammornas tillsynes öppna och fördomsfria inställning till amning förbyts istället till en mer 

rigid inställning när offentlig amning kommer på tal. De strävar och framhåller amning som 

det naturliga och självklara alternativet men väljer ändå att begränsa sig genom att välja att 

inte amma i offentliga sammanhang där andra människor kan se dem. Alla tre anser att det är 

trendigt att amma men att den offentliga amningen ofta ses som ett mindre accepterat eller till 

och med opassande och normbrytande beteende. Har man anammat detta perspektiv och 

rigida trend från det amerikanska samhället i likhet med andra trender som uppstår i det 

svenska samhället? Det amerikanska perspektivet som ofta kännetecknas av en mer rigid syn 

på naturliga och kroppsrelaterade teman, baserad på den amerikanska dubbelmoral som råder. 

Eller är detta ett exempel på en vardagsteori som lägger grunden för en trend i samhället som 
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inte stämmer med den generella populationens åsikt om offentlig amning, utan bara existerar 

som norm i en viss grupps medvetande? Vilken hypotes man väljer att anamma är ur ett social 

reflexivt perspektiv underordnad faktumet att människor påverkas i interaktion med andra 

människor och yttre påverkan från t.ex. media. Hur man sen väljer att använda den 

informationen för att underordna sig eller vara normbrytare av en trend beror till stor del på 

hur pass självständig man är som individ, vilken förmåga man har för social reflexivitet samt 

vilka verktyg för reflekterande och kritiskt tänkande man besitter.  

I - Hur tycker du att media porträtterar unga mammor med spädbarn? 

M2 - Det ser olika ut men oftast på de där serierna man ser på tv, tycker jag att det ser ut som 

om de har så himla besvärligt, du vet, att det är så jobbigt. 

I - Vad tänker du på för serier då? 

M2 - Den där danska serien om unga mödrar. Jag tycker det ser ut som om det är mycket 

tjafs runt omkring allting. Besvärligt. 

M1 - Jag har väl bara sett på MTV, och där är det ju, om man tänker på amningen, så är det 

ingen av dom som ammar. De vill inte förstöra brösten. 

I - Säger de så? 

M1 - Ja, det var en av dom som sa det. Jag tror att det föreställs i media som att unga 

mammor inte ammar.  

De tre mammorna berättar i intervjuerna om olika program som porträtterar unga mödrar på 

TV och hur missvisande de tycker den skildringen framställs. Respondenterna anser att media 

i sin porträttering av unga mammor ger en snedvriden syn på unga mammors förmåga att ta 

hand och ombesörja sina barns behov och utveckling. Respondenterna anser själva att bilden 

av de unga mammorna i diverse TV-program inte kan jämföras med deras egen situation utan 

menar att bilden är missvisande och inte kan ses som en generell gestaltning av unga 

mammor. Denna porträttering av unga mammor, och pappor för den delen, kan dock leda till 

en stigmatisering av unga föräldrar och påverka TV-tittare med bristande förmåga för social 

reflexivitet, vilket i sin tur kan ge upphov till vardagsteorier där unga föräldrar t.ex. kan 

framställas som olämpliga och skadliga för sina barns utveckling. Programmen tycks också 

vara en grogrund och påspädning av vardagsteorier ur både respondenterna och Tv-publikens 
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perspektiv, då påståenden antas vara sanna eftersom inga uttalanden ifrågasätts eller 

dementeras i serien. Detta kan bidra till att vardagsteorierna därför kan uppfattas som 

vedertagen vetenskaplig fakta av människorna som sett programmen. Tidigare forskning om 

medias påverkan förstärker bilden av att inte bara de tre unga mammorna utan troligen en stor 

del av den svenska befolkningen påverkas av den bild som framställs av unga mammor i 

framför allt dessa TV-serier men också i tidningsreportage och nyhetsartiklar där 

problematiken eller unga föräldrars bristande föräldraförmåga porträtteras som ett generellt 

problem för alla unga föräldrar. 

I - Har du letat information på internet angående din graviditet, förlossning, amning 

och dylikt? 

M1 - Jag har följt sån där vecka för vecka utveckling har jag kollat. Se allt, allt… 

M2 – Ja, det har jag. Sån där utveckling, veckans utveckling. Vilken vecka man va i och typ. 

På vi föräldrars sida eller nåt. Jag tittade t.ex. på Libros information som de skickade till 

mailen, då kunde det stå olika saker att den veckan utvecklades det och så. Sen när man 

kollade på en annan sida hade det utvecklats då. Det stämde inte precis… 

M3 - Mmm, det har jag. 

I - Och hur fungerade det? 

M3 - Ja, både och…, ibland kan man hitta bra grejer, det beror vad man går på för hemsida. 

Om man går på landstingets, de har väl en egen, den är ganska bra. Det är mycke sidor där 

det är olika mammor som diskuterar med varandra, och då säger de alltid olika också att jag 

har gjort så och jag har gjort så. Man vet inte riktigt vad man ska tänka. 

I - Jag tänkte på det du sa förut att du redan bestämt dig att amma om det funkade, vad 

är det som inte skulle funka? 

M1 - Ja, om jag hade lite mjölk eller om det tog lång tid innan det rann till… 

I - Och det har du läst någonstans, det visste du, eller hade du läst om det i skolan? Hur 

tror du att du vet att det kanske inte skulle finnas mjölk? 

M1 - Det har jag nog läst på internet i sånna fall, jag vet inte. 
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Enligt de tre respondenternas svar är Internet deras primära redskap när de vill söka kunskap 

och information, de letar hellre upp informationen själva på internet än att fråga MVC-

sköterska eller ställa frågor på föräldrautbildning. Att internet är de unga mammornas primära 

redskap när de vill söka kunskap och information ställer höga krav på deras kunnande om att 

granska den informationen kritiskt. Detta kräver en förmåga för social reflexivitet för att 

kunna reflektera, vara mediekritisk och skatta sanningsgraden i nyheter och forskning. 

Studien visar inte att unga mammor generellt bara söker information på internet eftersom 

studiens tre respondenter väljer att göra så. Man kan ändå se svaga tendenser på att detta 

faktiskt kan vara ett förhållningssätt för inte bara unga mammor, utan också ungdomar 

generellt, hur och var man väljer att söka information. Riskerna för att t.ex. innehållet i 

bloggar accepteras som vedertagen och objektiv information kan resultera i att tilltron för 

myndigheter, institutioner och företag minskar på grund av subjektiva åsikter och 

vardagsteorier baserade på hörsägen. Man kan jämföra med nyhetsrapportering om 

korrumperade myndigheter i utlandet men också inhemska mutbrott, felbehandlingar inom 

sjukvård och andra skandaler i samhället som ger personer, företag, institutioner och 

myndigheter ett oåterkalleligt och svårupprättat skamfilat rykte. Hur man väljer att hantera 

och värdera information är avgörande i vårt ”risksamhälle” som Beck väljer att kalla det.  

I - Hur anser du att samhället/socialt arbete ska verka för att påverka unga kvinnors 

syn på trender och vardagsteorier inom amning? 

M1 – Att gå ut med mer information, riktig och ärlig information om vad som faktiskt händer 

när man blir med barn. För det tycker inte jag att jag har fått så mycket information om vad 

som faktiskt händer med kroppen. T.ex. att man kan tappa hår vi amning. Det hade jag ingen 

aning om. Eller avslag och hemorrojder.(…) Jag har haft ätstörningar förut och i och med 

graviditeten så vart det ätstörningar åt andra hållet, och ja, min anledning till att äta 

jättemycket då va att det kommer ändå att försvinna, när jag ammar. Men det försvann inte 

direkt så att man va smal två veckor efter förlossningen…  

I - Menar du att amningens fördelar för viktminskning kanske överdrivs i 

informationen du tagit del av? 

M1 – Ja sen att det framställs som att det ska gå så fort, man ska vara smal mamma, man ska 

i princip åka ifrån förlossningen och vara smal igen och kunna ha sina gamla kläder och så 
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ska man gå på stan och dricka latte med sin dyra barnvagn och stylade bebis. Som i 

tidningar, det framställs ju så tycker jag. Att det ska gå så fort. 

I - Hur känns det då för dig? 

M1 – För mig känns det ju jättejobbigt, det gör det ju faktiskt. Men ja, det är ju som det är. 

Det hindrade mig de första två månaderna som jag inte var ute. Jag ville inte visa att jag var 

tjock. Men ja, hit kom jag i alla fall (syftar på deltagande i mammagruppen). Men det borde 

finnas mer sånt här tycker jag, jag menar överhuvudtaget. Grupper där man kan träffa andra. 

(Syftar på andra unga mammor). 

Mamma 1:s påstående att hon saknat ”riktig och ärlig” information om vad som händer med 

kroppen efter graviditet och under amning tyder på att hon förmodligen inte läst Landstinget 

Västernorrlands broschyr för blivande och nyblivna föräldrar, som delas ut på MVC och BB. I 

broschyren kan man läsa om både avslag och hemorrojder och inget nämns om att 

viktnedgång för mamman skulle vara en av amningens fördelar. Den information som 

efterfrågas av Mamma 1 finns bevisligen i broschyren och påståendet om viktnedgång för 

mamman som en av fördelarna med amning saknas, vilket måste betyda att den informationen 

inhämtats från annat håll. Detta väcker frågor om broschyrens utformning och textinnehåll, 

om den är otydlig eller kanske ointressant för de unga mammorna eller om den helt enkelt inte 

läses av de unga mammorna på grund av deras vana att hellre söka information på internet? 

Mamma 1:s beskrivning av den enligt henne rådande samhällsnormen att mamman ska vara 

smal direkt efter förlossningen och styla sin bebis, är ett bra exempel på hur man i samhället, 

TV, tidningar och internet skapar normer, trender och vardagsteorier som kan ge upphov till 

känslor av otillräcklighet och osäkerhet i mammarollen. Kvinnor som antar sådan information 

som norm och strävar efter det idealet, reflekterar inte kritiskt huruvida denna bild av 

verkligheten är en trend eller i själva verket bara är en ytlig illusion.  

I - Tror du att du hade kommit till en föräldrautbildning om det var i en grupp för bara 

unga mammor? (Följdfråga som tillkom efter M1:s kommentar om gruppträffar för unga 

mammor) 

M2 – Ja, det hade jag gjort. Där hade man haft mer funderingar… 
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M3 – Jag vet inte. Kanske just att det är unga mammor bara… i så fall. Inte att det kom nån 

som var på tredje eller fjärde barnet. Fast det kanske inte är någon som gör det. (…)Jag tror 

att det spelar roll att man är ung för om du går i samma grupp som en som är fyrtio så är 

kanske det enda man har gemensamt är att man ska få barn. 

Respondenterna var överrens om att föräldrautbildning med enbart unga föräldrar eller enbart 

förstföderskor med partner, för att öka känslan av samhörighet, var att föredra istället för den 

traditionella föräldrautbildningen på MVC. Att reflektera och samtala med andra människor 

inte bara i samma situation utan också i ungefär samma ålder, ansåg respondenterna vara en 

fördel. Mer praktiska moment som t.ex. hur man bäst badar, håller, byter blöjor och dylikt 

efterfrågades av de unga ammorna i intervjuerna, samt mer allmän kunskap om hur man 

främjar barns utveckling och anknytning.  

Sammanfattningsvis visar analysen att förmågan för social reflexivitet, granskande av fakta 

och ett kritiskt förhållningssätt till både vardaglig interaktion och det globala 

informationsflödet, är och kommer att vara av stor vikt i framtiden. Hur information 

framställs och huruvida man snabbt kan värdera informationens validitet kommer att spela en 

avgörande roll för hur informationssökningen kommer att se ut i framtiden. En webbsida som 

kan lova att all information som publiceras där är sann och baseras och motsvarar de senaste 

vetenskapliga rönen samt gör sig ett namn på att man kan förlita sig på innehållets autenticitet 

och objektivitet, bör bli den populäraste referenten i informationsdjungeln. Den svenska 

webbsidan Nationalencyklopedin.se kan ses som en modell för denna slags informationskällor 

inom media med tillskrivna epitet som 

 ”Sveriges största faktagranskade uppslagsverk, skrivet av landets främsta experter” 

(NE u.å.). 
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Diskussion 

Resultatet av analysen visar att trender och vardagsteorier påverkar dessa unga mammor. 

Eftersom de tre kvinnorna nästan uteslutande sökte information relaterat till graviditeten och 

amning på Internet, kan man dra slutsatsen att de tre unga mammorna troligen utsatts för en 

viss mån av påverkan i sina beslut kring amning, detta med tanke på att internet som primär 

kunskaps- och informationskälla inte anses vara pålitlig. Det kan vara svårt att avgöra om 

informationen man tar del av där är baserad på åsikter eller bygger på evidensbaserat material. 

Jag anser att de unga mammorna anammade ett visst mått av mediekritik, men de kände 

samtidigt att det var svårt att avgöra vad som var ”rätt och fel”, framför allt när det gällde vad 

som var åsikter och vad som var vetenskapligt belagd fakta. Analysen visar också att det är 

svårt för mammorna att bedöma källornas autenticitet, fastän webbsidorna de tittat på 

bevisligen har gett upphov till tankar och funderingar hos dem.  

Samtliga mammor i studien lade in en brasklapp under frågan om hur beslutet togs om att 

amma innehållande avslutningsfrasen: - ”Om det fungerar”. Frågan som väcks hos mig är å 

ena sidan: Vad är anledningen till att mammorna lägger till denna reservation? Finns det en 

generell oro bland kvinnor att det är vanligt att man inte kan producera tillräckligt med 

bröstmjölk?  Kan det vara fenomenet med bloggar med vardagsteorier om amning som skapar 

osäkerheten hos blivande och nyblivna mammor att bröstmjölken inte ska räcka för att barnets 

ska växa och utvecklas ordentligt. Varför litar de inte på kroppens förmåga att tillgodose 

barnets behov av mat? Kan det vara att den upplevda pressen och stressen runt amning hos 

vissa kvinnor fungerar kontraproduktivt i deras förmåga att bilda bröstmjölk? Å andra sidan 

kanske det är så att dessa unga mammor inte är ”rigida” i sitt sätt att reflektera över amning 

utan har en sund inställning till ämnet och inte hakat på ”amningshetsen” som debattörer och 

författare (Udovic, 2010; Reimer, 2006; Kriisa, 2009) anser ska råda i Sverige idag. Sveriges 

policy för amning utgår ifrån världshälsoorganisationens rekommendationer (WHO, 1989), 

och så länge dessa inte efterlevs anser jag att samhället har en skyldighet att jobba aktivt för 

att sträva mot de mål som WHO förespråkar utan att för den skull göra avkall på den 

personliga integriteten och att behovet av ett fritt val angående amning inte ska vara 

stigmatiserat eller baserat på trender och vardagsteorier (WHO & UNICEF 1989). 
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För eventuell kommande forskning bör betonas att de unga mammorna under intervjun 

lämnade förslaget om föräldrautbildningar för unga föräldrar eller enbart förstföderskor med 

partner. Detta bör enligt mig beaktas och studeras ytterligare för att säkerställa om detta är en 

generell önskan av unga föräldrar eller om dessa förslag inte är generaliserbara på hela 

populationen av unga föräldrar. 

Huruvida unga mammor generellt är en grupp med svikande amningsfrekvens på grund av 

deras förmåga eller oförmåga för social reflexivitet och kritisk granskning av information med 

trender och vardagsteorier eller forskning med vetenskapliga belägg, kan vara ett intressant 

upplägg för vidare forskning i ämnet. Vardagsteorier och trender är ett brett spektrum som 

kan tillämpas inom de flesta ämnen som inte kan bevisas och säkerställas med empirisk 

forskning. 

Sociologerna Beck och Giddens förutspår att förmågan för reflexivitet kommer att vara 

avgörande för människor i 2000-talet, men att det också finns rum för vissa fixeringar i livet 

som inte nödvändigtvis behöver vara av religiös natur. Detta ska i sin tur skapa en känsla av 

trygghet i all ovisshet och tjäna sitt syfte att inte göra så att människor tappar fotfästet i 

tillvaron och i allt högre grad behöva stöd från samhället för att klara vardagen. Inom socialt 

arbete är det viktigt att inte människor förlorar hoppet och känner sig helt maktlösa i den 

globala utvecklingen, utan behåller tilltron till myndigheter och institutioner så att det finns en 

slags bestående struktur i samhället som man alltid kan lita på. Detta är vår utmaning i det 

tjugonde århundradet, att vara proffsiga och personliga vägvisare och ledsagare till människor 

som behöver våra tjänster inom socialt arbete. Vi som arbetar inom socialt arbete måste ta 

ansvar för att forskning och verklighet kan sammanföras och vara till nytta för alla människor 

oavsett om det sker på lokal eller global nivå. Vi måste visa vägen så att människor inte 

tappar sin tilltro och tillit till det moderna, reflexiva globala samhället som förhoppningsvis 

ska finnas kvar när det är dags för ett nytt århundrade.  

 

”all kunskap står på lös grund” 

(Karl Popper, 1962) 
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