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Inledning 
Ett nytt liv är fött. Ett spädbarn behöver all näring det kan få för att växa upp och bli en stark 

individ. Kvinnan som har burit barnet i nio månader har ur biologisk synvinkel alla 

förutsättningar för att ge bebisen precis vad hon/han behöver under sin första tid i livet. 

Kvinnans bröst som tidigare setts som symbol för kvinnlig sexualitet har nu bytt funktion. 

Hon kan med amning ge mat och näring till det nyfödda barnet. Det är en biologisk sanning 

att amning är det bästa för ett nyfött barn, men det kan inte ses som något historiskt, socialt 

eller kulturellt givet. Den sociala omgivningen har också ett finger med i spelet. Naturen 

bestämmer nämligen inte vilka sociala värderingar och villkor som amningen skapar i ett 

samhälle. De värderingar och normer som vi förknippar med amning och den kvinnliga 

kroppen är kulturella konstruktioner. Hur kvinnor upplever amning är heller inte förutsägbart. 

Mitt intresse för ämnet grundar sig i just detta. Amning är för den kvinnliga kroppen 

biologiskt naturligt för moderskapet, men den fysiologiska funktionen förtäljer inget om de 

kulturella och sociala förhållandena mellan amning och moderskapet. Detta kan ses som 

utgångspunkten för min undersökning.  

 

Under tiden för mitt skrivande uppmärksammades ett omslag ifrån ett amerikanskt magasin i 

både Aftonbladet (Karlsson, 11-05-12) och Dagens nyheter (Oskarsson, 11-05-12), som är 

stora kvälls- respektive dagstidningar i svensk media. Omslaget som publicerades av Time 

Magazine visar en 26-årig kvinna som ammar sin snart 4-åriga son. Bilden visar hur kvinnan 

ammar stående, medan pojken står på en pall för att nå upp till kvinnans bröst. Omslaget har 

skapat stora diskussioner i både USA och Sverige. Debatten har handlat om hur länge det är 

socialt accepterat att amma sina barn. Denna diskussionsstorm kan få representera en av de 

normativa principer om amning som skapats ur kulturella föreställningar. En norm kan tolkas 

som en kollektivt skapad värdering, normer finns överallt i alla samhällen, och det är just 

amningspraktikens normer och villkor som jag kommer att undersöka och analysera.  

Syfte 

Syftet för denna uppsats är att undersöka hur en grupp kvinnor reflekterar över normer när de 

berättar om sina amningserfarenheter utifrån föreställningar och förväntningar om kropp, 

makt och praktikens villkor. Studien söker svar på följande frågeställningar: vilka värderingar 

och föreställningar finns det om amning i dagens Sverige? Hur uttrycks dessa genom 

kvinnornas berättelser? Vilka typer av kontroll blir kvinnan utsatt för under hennes 
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amningsperiod och hur påverkar det kvinnan? Hur förhåller sig kvinnornas berättelser till de 

föreställningar och förväntningar som samhället ställer på amningspraktiken? 

 

Amningspraktikens villkor är intressant att studera om eftersom kvinnan utgår ifrån en ny 

social position i samhället under amningsperioden. Det är en period i livet där kvinnan är 

väldigt mycket kropp (Björk, 1996:95). Amningen kan således tolkas som ett avstamp in i 

mammarollen. Viktigt att poängtera är att dessa kvinnor också är budbärare av värderingar 

gällande amning. Denna förmedling skapas utifrån kvinnans egna värderingar och 

erfarenheter, samt genom den sociala omgivningens inflytande och påverkan.  

Teori och metod 

Med ett kulturvetenskapligt betraktelsesätt kommer jag att utgå ifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv. Det betyder att världen är kulturellt konstituerad och under ständig omtolkning. 

Jag kommer att betrakta amning som en kulturellt konstituerad praktik i denna undersökning. 

Av den orsaken kommer jag inte att lägga någon personlig värdering i hur amningens villkor 

ser ut idag, då amningspraktiken är under ständig förändring. Mitt mål är istället att studera 

hur kvinnor uppfattar, samt uttrycker amningsnormer i relation till sina egna erfarenheter av 

amning. Jag kommer att använda mig av ett feministiskt perspektiv i uppsatsen, eftersom det 

ger insyn i hur kvinnan möts av olika former av makt i rollen som nybliven moder. Ett 

feministiskt perspektiv innebär att synliggöra och problematisera könsrelationer och de 

maktspel som finns könen emellan. Utgångspunkten för en feministisk forskare är att alla 

könsrelationer i ett samhälle inte är givna av naturen. Det betyder att könsroller är 

konstruerade utifrån sociala föreställningar om kvinnan och mannen, där kvinnan historiskt 

sett alltid varit underordnad mannen. Vid användandet av ett feministiskt perspektiv är 

skillnaden mellan det biologiska könet och det sociala könet, också kallat genus, viktig att 

kännas vid. Genus konstituerar sociala relationer utifrån sociala och biologiska egenskaper 

som tillgivits de biologiska könen. Det biologiska könet är alltså det kön som vi föds till, där 

könsorganet avgör om en person är man eller kvinna. Det sociala könet är istället de 

egenskaper, föreställningar och förväntningar som förknippas med det biologiska könet 

(Hirdman 1993). Till vardags brukar dessa egenskaper gå in under begreppen manlighet eller 

kvinnlighet, vilka är socialt konstruerade egenskaper som fått omsluta de biologiska könen 

(Björk, 1996).  
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I detta arbete kommer jag att analysera den ammande kvinnans kropp som en arena för yttre 

kontroll. Kvinnor blir under amningsperioden påverkade av olika samhällsinstanser, både 

direkt och indirekt, som vill skapa allmän opinion om amningspraktiken. Med 

samhällsinstanser menar jag institutioner som BVC, MVC och BB, men också företag med 

ekonomiska intressen gällande amning och den politiska hållningen till ämnet. En nybliven 

mor får således en mycket utsatt position, eftersom hon förvärvat en ny roll i samhället. Att 

vara mamma innebär att ta ansvar över ett nytt liv, ett liv som många röster har något att säga 

till om. Kvinnans kropp kan tolkas som ett bildligt slagfält, där skilda uppfattningar verkar för 

att vinna rätten över kvinnokroppen och på så sätt kunna kontrollera hennes val och 

värderingar. Den teori som jag kommer att använda mig av för att belysa denna problematik 

är Yvonne Hirdmans (1993) teori om genuskontrakt och isärhållandets lag. Dessa teorier 

kommer att synliggöra olika uppfattningar i samhället som vill skapa opinion gällande 

amningspraktiken. Med utgångspunkt i kvinnors berättade erfarenheter kommer jag att, med 

hjälp av teorin om genuskontrakt, studera hur kvinnan påverkas av gällande amningsnormer. 

Efter Hirdmans princip om att inte låta historien vara en påverkande faktor vid studiet av 

genus, kommer jag följaktligen att utgå ifrån den tidpunkt i historien som kvinnorna ammade 

sina barn och inget annat (1993:150). En första förutsättning för att isärhållandets logik ska 

kunna praktiseras är att manligt och kvinnligt inte blandas ihop, vilket också kan kallas för 

dikotomi. Den andra förutsättningen är att mannen alltid är norm, vilket genererar en 

patriarkal hierarki (1993:149). Isärhållandets lag grundar sig i människans förmåga att 

kategorisera allt i motsatser. Dikotomins följder har blivit att mannen har fått symbolisera det 

positiva, objektet och kulturen, medan kvinnan symboliserar det negativa, subjektet och 

naturen (Hirdman, 1993:150ff). Ett genuskontrakt ingår i en större struktur som Hirdman 

kallar för genussystem ( Hirdman, 1993:149f). Hirdman beskriver genussystemet som ett 

nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar av sociala relationer och 

händelser, skapade utifrån relationen till genus. Det är i genussystemet som genuskontrakten 

och isärhållandets logik existerar. Genuskontraktet menar Hirdman är ett ”osynligt” kontrakt 

mellan män och kvinnor som förekommer från individnivå upp till samhällsnivå. 

Genuskontrakt baseras på regler över hur kvinnor och män agerar med och mot varandra, 

vilket skapar ömsesidiga föreställningar om relationen mellan könen (Hirdman, 1993:152ff). I 

min uppsats kommer jag att applicera Hirdmans teori om isärhållandets lag och genuskontrakt 

på mitt material för att synliggöra ett genuskontrakt som en nybliven mamma får skriva på. 

Jag har valt att kalla det för ett Moderskontrakt. Moderskontraktet är ett osynligt avtal 

kvinnan skriver under när hon blir moder för första gången. Avtalet förutsätter att kvinnans 
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första uppgift blir att sköta om sin bebis och ta hand om dess behov. Detta antagande grundar 

sig i kvinnans fysiologiska egenskap och blir på så vis en maktstrategi till att reproducera 

bilden av kvinnan som vårdande, och ett essentiellt argument i dikotomin. Det kan ses som 

den bestående grunden för isärhållandets lag som strukturerar sysslor, platser och egenskaper 

mellan könen (Hirdman, 1993:150f). Amning struktureras in som en kvinnlig egenskap och 

kan fördenskull endast klassificeras som en kvinnlig syssla. Enligt Hirdmans teori kan amning 

betraktas som en reproduktion av kvinnans underordning (jfr 1993:151). Mitt budskap är dock 

inte att kvinnor bör vägra amning som metod i kampen för att skapa jämställdhet mellan 

könen. Min mening är endast att det är ett faktum att kvinnan genom hennes fysiologiska 

funktion blir medspelare i att reproducera kvinnans underordning.  

 

Ämnet amning har en nära relation med kvinnan och kvinnlighet, för att synliggöra detta 

kommer jag att använda mig av Nina Björks studie Under det rosa täcket (1996). Björk har 

skrivit en feministisk analys om hur samhället konstituerar kvinnan och hennes kvinnlighet. 

Det rosa täcket består av kvinnliga egenskaper, föreställningar och förväntningar om hur en 

kvinna ska vara för att bli en ”riktig” kvinna. Det är kulturella överlagringar som överförs till 

en flicka vid hennes födelse. Björk menar att det rosa täcket är startskottet in till de påklädda 

könsrollerna som har skapats åt kvinnan. Det finns på så sätt ingen naturlig kvinnlighet, 

eftersom att vara kvinna innebär att delta i en maskerad (1996:10ff). Björks teori och 

argument kommer att bli användbara för att skapa ytterligare förståelse för hur 

amningsnormer är konstruerade utifrån föreställningar om kvinnan och moderskapet. 

 

När jag påbörjade utformningen av denna uppsats valde jag att använda mig av tematisering 

för att strukturera materialet i uppsatsen. En tematisering innebär att kategorisera eller dela 

upp ett ämne i olika aspekter (Ehn & Löfgren 2001:31ff). Det är en hjälp i att avkoda 

verkligheten, då det med ett holistiskt perspektiv kan vara svårt att urskilja och belysa 

kulturella gränser eller normer som finns i ett fält. En temauppdelning bidrar till att 

konkretisera mina informanters berättelser om amningspraktiken och dess villkor.  

Intervjuerna 

Jag valde att använda intervju som metod för att samla in mitt material. Valet grundar sig på 

att uppsatsens syfte är att ta reda på hur kvinnor uttrycker normer om amning när de berättar 

om sina erfarenheter av amning. Intervjuerna har jag valt analysera utifrån ett 

interaktionistiskt perspektiv. Grundstenen i ett interaktionistiskt perspektiv är mötet med 
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andra människor. Interaktionismen anser att det endast i mötet med andra människor som 

ömsesidig förståelse uppstår. Det är på så vis viktigt för en forskare att ha ett interaktionistiskt 

perspektiv vid intervjuer för att skapa förståelse för sina informanter. Målet med en intervju är 

att få förståelse för informanternas tolkningsschema, eftersom det inom interaktionismen 

anses vara en informationskälla beträffande sociala normer. Jag har valt att använda mig av 

George Herbert Meads resonemang om distansering när jag tolkat mina intervjuer. Per 

Månsson har skrivit om detta i antologin Moderna samhällsteorier (2010). Mead är enligt 

Månsson en av interaktionismens grundare och beskriver att distansering är människans 

metod att se sig själv utifrån ett objektivt perspektiv. Enligt Meads resonemang om mänskligt 

talande menar han att människan kan reflektera över sitt subjektiva jag utifrån ett objektivt 

perspektiv (Månsson, 2010:164f). Mina informanter har, enligt Meads resonemang, förmåga 

att reflektera över sig själva subjekt i förhållande till deras handlande. Jag utgår också ifrån 

interaktionismens resonemang om att människan inte är fri i sitt handlande, utan han/hon är 

alltid underkastad sociala och materiella villkor (Månsson 2010:165). Med det menas att 

sociala normer och materiell utrustning alltid kommer att påverka den enskilda människans 

handlande. Å andra sidan finns det enligt interaktionismen en oförutsägbarhet hos människan 

som gör att han/hon är kapabel till att handla själv utanför det normativa ramverket. Detta 

beror på människans tolkningsförmåga. Inom amningsdiskursen kan den mänskliga 

oförutsägbarheten innebära att en kvinna medvetet nekar sitt barn amning av olika skäl. I 

Sverige är det ovanligt inte börja amma sitt barn och det kan tolkas som ett avvikande 

beteende. 

 

Mitt material består av sammanlagt 6 intervjuer. Jag har intervjuat 5 kvinnor som antingen 

ammar eller har ammat sina barn under de senaste tre åren. Mitt mål var att få en aktuell syn 

på amning och dess normer, därav urvalet av informanter. Jag upplevde ändå att det fanns en 

fördel i att de flesta av kvinnorna hunnit sluta amma sina barn, eftersom det skapar en distans 

till ämnet och gör det lättare att reflektera över den tid som har passerat (jfr Månsson, 

2010:164f). Intervjuerna kan beskrivas som djupintervjuer. Jag har utfört intervjuerna utifrån 

hur Eva Fägerborg (1999) beskriver en intervju i Etnologiskt fältarbete (1999). Fägerborg 

beskiver en intervju som ”en kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor 

som ställs av en annan person och där det sagda registreras i någon form” och detta skall 

göras i ett bestämt syfte (1999:57). Jag valde att inför intervjuerna skapa ett frågeschema där 

jag hade ett tiotal frågor. Min plan inför materialinsamlandet var att utföra något som 

Fägerborg kallar för en strukturerad intervjusituation (1999:63). I efterhand vill jag istället 
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beskriva alla utom min första intervju som ett mellanting mellan strukturerad och 

ostrukturerad intervju. Min första intervju upplevde jag som ansträngd och jag fick inte den 

respons jag hade hoppats på. Jag kände därför att jag behövde byta intervjuteknik. I de senare 

intervjuerna hade jag istället frågorna som ett hjälpmedel om det blev tyst eller om jag 

upplevde att informanterna behövde komma tillbaka till ämnet. Denna teknik gjorde att 

intervjuerna mer gled in i ett löpande samtal (1999:63ff). Valet att byta intervjuteknik var en 

stor fördel för mina resterande intervjuer. Jag har i efterhand reflekterat över den första 

intervjuns bristfälliga gensvar och jag har kommit fram till att resultatet också kan ha berott 

på det syskonpar jag intervjuade. De hade väldigt olika erfarenheter av amning, varav den ena 

hade mycket positiva erfarenheter och den andra oerhört negativa erfarenheter utav amning. 

Jag fick känslan av att de inte ville såra varandra med sina olika erfarenheter, vilket kan ha 

påverkat intervjun och skapat den ansträngda stämning som jag upplevde. 

 

Jag utförde två intervjuer med två kvinnor som hade professionell kunskap om amning i sin 

yrkesroll. Mitt syfte med detta var att jag ville få deras perspektiv på normer gällande amning 

utifrån deras erfarenheter av amning i yrket. Den första intervjun var med Eva-Lotta 

Funkquist som är universitetslektor för specialistutbildningen för sjuksköterskor i Uppsala. 

Den andra intervjun var med en barnmorska, som inte vill bli nämnd med namn, på en 

barnavårdcentral i Västerås. Skillnaden mellan denna intervju och intervjun med Funkquist 

var att intervjun med barnmorskan medvetet inte blev inspelad på Mp3-spelare. Jag hade 

frågat inför intervjun om det gick bra att spela in intervjun. Barnmorskan svarade ja, men att 

hon först gärna ville veta vad jag skulle fråga om. När jag berättat vad intervjun skulle handla 

om påbörjades intervjun utan att jag fick tillfälle att sätta igång Mp3-spelaren. Jag valde 

därför att snabbt ta till en annan metod, där jag istället antecknade och memorerade 

barnmorskans svar. Jag valde att inte sätta igång bandspelaren eftersom jag upplevde att 

barnmorskan först var misstänksam till mitt arbete och till att bli inspelad. Jag valde att snabbt 

byta intervjuteknik för att skapa ett bättre förtroende för mig hos barnmorskan. Fördelen med 

denna teknik, som jag också upplevde i andra intervjuer när jag stoppat bandspelaren, var att 

det var enklare för informanten att prata på. En bandspelare kan på det sättet ses som ett 

störningsmoment för informanterna. Att inte använda sig av inspelning vid intervjuerna kan 

på det sättet skapa större trygghet hos informanterna (jfr Pripp, 1999:45ff). 
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Mina informanter  

Frida var den enda av mina informanter som fortfarande ammade. Hon har en dotter som var 

drygt sex månader under intervjutillfället. Hon hade fram till nyligen helammat sin dotter, 

men var under intervjutillfället i en avvänjningsperiod där hon börjat ersätta enstaka 

amningstillfällen med barnmat. Fridas erfarenheter av amning beskrev hon som väldigt bra. 

Jag intervjuade Frida tillsammans med hennes äldre syster Emelie som har två döttrar, varav 

den ena dottern var fyra år och den andra var drygt ett år gammal. Hennes erfarenheter av 

amning var inte lika bra som sin systers. Emelies mjölk kom aldrig igång under tiden hon 

ammade och den äldsta dottern förlorade mycket vikt på grund av detta. Hon valde att efter ett 

fem månaders långt försök avsluta amningen av sin äldsta dotter, och redan efter en månad 

slutade hon att amma sin yngsta dotter. Intervjun med Frida och Emelie var den första som 

jag genomförde i min undersökning. Jag fick kontakt med Frida och Emelie genom kontakter. 

Inför intervjun var jag ovetandes om deras olika erfarenheter av amning och det gjorde det 

mycket svårt för mig att skapa en bra balans under intervjun. Det var uppenbart att Emelie 

hade mått mycket dåligt på grund av sin otillräckliga amning. Min upplevelse var att Emelies 

erfarenheter skapade den stämning som var i rummet, eftersom Fridas erfarenheter inte alls 

gick att jämföras med Emelies. Det faktum att de var systrar tror jag också bidrog till att 

intervjun upplevdes som motsträvig. Hade jag kunnat göra om intervjun skulle jag ha 

separerat de och intervjuad de enskilt, eftersom deras olika erfarenheter av amningen skapade 

en känslomässig krock. Det positiva var dock att deras erfarenheter var så olika, det gav mig 

ett bredare spektrum för hur den normativa amningen i Sverige ser ut. Emelie beskrev sina 

känslor med ord som otillräcklig, dålig mamma och att det var skämmigt. Jag kommer att 

återkomma till hur Emilies känslor förhåller sig till den rådande amningsnormen senare i 

uppsatsen. Ytterligare en mindre katastrof vid denna intervju var att jag på grund av tekniskt 

fel inte fick denna intervju inspelad. Därför finns inga direkta citat från denna intervju, utan 

endast beskrivningar av det som sades.   

 

Min andra intervju gjorde jag med Louisa, hon har två barn som hon ammade olika länge. 

Louisas son helammade i tre veckor, men han delammades till 7 månaders ålder. Louisas 

dotter helammades till 8 månaders ålder, men fick smakportioner från 6 månaders ålder.  

Louisa berättade att hon har både bra och dåliga erfarenheter av amning. Louisa berättade att 

när hon ammade sin son var hennes mjölk som minimjölk och det var inte tillräckligt för att 

han skulle bli mätt. Under denna period rökte Louisa, vilket kan ha varit en bidragande orsak 
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till att mjölken var tunn. Hon förklarade sin otillräckliga mjölk som en följd av rökning och 

stress, hon började därför ge honom ersättning efter tre veckor. När hennes andra barn föddes 

hade hon slutat att röka och hon stressade inte lika mycket. Louisa berättade, ”Med andra kom 

hon upp på mitt bröst och stoppade in hela patten i munnen, och hon har ätit sen dess” (18-04-

12). Louisas amningserfarenheter med den yngre dottern visades sig vara mer positiv än med 

den äldre sonen i hennes berättelse. Fördelen med denna intervju var att jag känner personen 

sedan tidigare, och jag visste vad jag hade att förvänta mig inför intervjun. Efter intervjun 

med Louisa upplevde jag att jag fick ett större självförtroende i mina kommande intervjuer. 

Det finns dock alltid en risk i att intervjua någon man känner, eftersom forskaren kan se förbi 

välbekanta beteenden och inte uppmärksamma sådant som annars skulle ha uppmärksammats. 

Jag var medveten om risken och jag upplevde att det var en fördel att spela in intervjun, 

eftersom jag i efterhand har kunnat analysera det som sades under intervjun.  

 

Min tredje intervju gjorde jag med Maria som har två barn, hon ammade dem i sju och en 

halv månad vardera. Hon hade blandade känslor inför sina erfarenheter av amning. Hennes 

första barn upplevde hon behövde ammas väldigt ofta och därför kände hon sig väldigt låst av 

amningen. Detta gjorde att hon tvekade till att amma inför det andra barnets ankomst. 

Intervjun skedde hemma hos mig över en kopp kaffe. Eftersom Maria bor ute på landet var 

det lättare för henne att genomföra intervjun i samband med ett ärende inne i staden. Jag hade 

aldrig träffat Maria tidigare, men jag upplevde att vi fick en god kontakt omgående, vilket 

genererade i en lyckad intervju.   

 

Den fjärde och sista intervjun som jag utförde var med Anna. Hon har ett barn och är den 

person som står utanför den annars rätt homogena grupp av kvinnor. Detta beror dels på att 

hon födde sitt barn vid en högre ålder än de övriga kvinnorna. Hon har också en akademisk 

eftergymnasial utbildning, vilket de andra inte har. Anna berättade att hennes erfarenheter av 

amning var väldigt bra. Hon ammade sin dotter fram till nio månaders ålder. Om det inte hade 

varit för att hon skulle på ett bröllop och var tvungen att sova borta, hade hon nog ammat 

längre. Hon beskriver att bröllopet blev en bra ursäkt till att sluta amma. Intervjun med Anna 

skedde på hennes arbetsplats under lunchtid. Anna är en gammal bekant som tidigare spelat i 

samma idrottsklubb som mig, men vi har aldrig känt varandra personligen. 

 

Eva-Lotta Funkquist var den första som jag intervjuade med professionell kunskap om 

amning. Hon är universitetslektor för specialistutbildningen för sjuksköterskor i Uppsala där 
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hon inriktat sin tjänst mot barn och ungdom. Hon är dessutom nyutbildad barnmorska. Hon 

beskriver sin tjänst som inriktad mot barn och amning, men att det är väldigt svårt att ha ett 

barnperspektiv utan att ha ett kvinnoperspektiv i hennes yrke, eftersom dessa perspektiv 

hänger ihop under första tiden efter en förlossning. Funkquist bloggar också för 

amningshjälpens blogg som behandlar ämnet amning och det var via bloggen som jag kom i 

kontakt med henne. Hon har bloggat mycket under tråden ”amning och samhället”. Funkquist 

intresse i detta ämne gör att hennes egen personliga åsikt och position i ämnet är tydlig, då 

hon är för amning i alla situationer och tillfällen. Jag har också intervjuat en barnmorska på en 

barnavårdcentral i Västerås om amning. Vi pratade mest hur hon uppfattar olika attityder och 

sociala normer gällande amning i hennes yrke som barnmorska. Hennes erfarenheter som 

barnmorska gjorde att hennes svar i intervjun går att tolka utifrån hennes yrkesroll, snarare än 

personlig ståndpunkt, eftersom hon sällan talade utifrån personliga erfarenheter eller åsikter.  

Material och reflexivitet 

Huvudmaterialet till denna uppsats består av fem intervjuer med kvinnor som ammat under de 

tre senaste åren. Alla kvinnor har fått fingerade namn för att ge dem anonymitet. Kvinnorna 

varierar i ålder, den yngsta är född år 1984 och den äldsta är född år 1973. Informanterna har 

ett till två barn och lever i ett samboförhållande med en man. Alla utom en informant arbetar 

med sociala yrken, bland annat inom vårdverksamhet och i butik. Det är endast en i gruppen 

som har en akademisk eftergymnasial utbildning. Kvinnorna bor alla i, eller lite utanför en 

mellanstor stad i Sverige och alla har svensk etnisk bakgrund. Denna grupp av kvinnor är 

relativt homogen utifrån ett sociokulturellt perspektiv, men det var inget jag hade som 

intention när jag efterlyste informanter. Resultatet av denna uppsats måste därför tolkas 

utifrån denna sociokulturella grupp och kan inte ses som en generell bild av det svenska 

samhället i stort. 

 

Intervjuerna skedde på varierade platser som passade informanterna. Det var viktigt för mig 

att intervjua informanterna på deras villkor ur en planeringsmässig aspekt, då jag förväntade 

mig att tid inte är en överskottsvara för en småbarnsförälder. Informanterna själva fick 

bestämma tid och plats, men att jag erbjöd dem att vara hemma hos mig de gånger jag 

upplevde att det var en bättre lösning för informanten. Det kunde ibland hända att kvinnorna 

själva inte hade några personliga erfarenheter av en viss typ av situation eller scenario, då 

brukade de referera till vänners eller bekantas erfarenheter. Det tolkar jag som att det finns ett 
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igenkännande i vissa typer av situationer gällande amning. Deras refererande tolkas i 

uppsatsen som informanternas sanning, även om de själva inte upplevt samma situation.  

 

Inför mina intervjuer upplevde jag mig själv som ganska nollställd gällande ämnet amning. 

Jag hade inför mina intervjuer försökt läsa litteratur som handlar om den kvinnliga 

reproduktionen. Tyvärr finns det inte några mängder som behandlar just amning, utan det var 

mest enstaka kapitel som behandlade ämnesområdet. Min kunskap om amning inför denna 

undersökning går att beskrivas som måttlig, och eftersom jag själv inte har några barn har jag 

heller ingen erfarenhet av amning i vårt samhälle. Nackdelen med detta var att mitt kontaktnät 

var ganska magert. Jag blev den som fick ta första kontakt, förutom vid ett par tillfällen där 

jag genom kontakter fick tag i mina informanter. Det faktum att jag själv inte har några barn, 

och att jag dessutom inte studerar till barnmorska eller liknande yrke, gjorde att jag upplevde 

en misstänksamhet när jag presenterade mitt ämne för mina informanter. Jag fick framför allt 

vid ett tillfälle beskriva mitt syfte med intervjun utförligt för att övertyga informanten om att 

jag skulle utföra ett seriöst arbete. Den stora fördelen med att jag var färsk i ämnet var att jag 

hade väldigt få förutfattade meningar av vilka svar jag skulle kunna få under intervjuerna. Om 

jag hade haft egna barn hade jag nog kunnat relatera till mina egna erfarenheter av amning 

mer, men möjligtvis också missförstått informantens mening (jfr Fägerborg, 1999:59f). 

 

Rekommendationer om amning i Sverige 
Livsmedelsverkets rekommenderar att en moder bör amma eller ge modersmjölkersättning till 

sitt spädbarn till han eller hon är sex månader gammal. De menar att det inte är lämpligt att ge 

ett spädbarn någon annan föda förrän bebisen blivit fyra månader gammalt. Vid fyra månader 

kan barnet få pröva smakportioner av annan sorts föda i form av kryddmåttsportioner, detta 

för att vänja barnet vid andra smaker och konsistenser. Livsmedelsverket pekar dock på att 

det är viktig att helamma sitt barn fram till bebisen är sex månader gammal.  

 

De första sex månaderna är bröstmjölk eller modersmjölksersättning den bästa maten för barnet. 

Men maten handlar inte bara om näring, den ger också en stund av närhet som är viktig för barnet 

(Livsmedelsverket, 2010).   

 

Livsmedelsverket rekommenderar att mamman fortsätter att amma fram tills barnet fyllt ett 

år. Barnet behöver långsamt introduceras med vanlig mat och därför anser Livsmedelsverket 

att det är viktigt att fortsätta amma eller ge modersmjölkersättning till bebisen. Funkquist 
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menar dock att det är vanligt att mammor tolkar att det är dags att sluta amma vid sex 

månader. Hon säger att det beror på att Livsmedelsverkets rekommendationer inte framförs av 

sjuksköterskor och barnmorskor ute i landet. Hon menar att det därför lätt uppfattas som att 

kvinnan bör sluta amma sitt barn tidigare än vad rekommendationerna uppger.  

 

Sverige har och Livsmedelsverket säger sex månaders amning exklusivt och sen vid ett år. Men 

det säger man ju inte till mammorna, sjuksköterskorna för inte ut rekommendationerna. WHO har 

sagt sex månader exklusivt och sedan två år eller längre. Det är många som uppfattar att det är fyra 

månader när det är dags för smakportioner och sedan avtrappning vid sex månader. Men det är fel. 

Men så uppfattar man det. (Funkquist, 23-04-12)  

 

Funkquist menar på att det finns starka förväntningar från samhället, som får medhåll från 

barnmatsindustrin, att kvinnor ska sluta amma någon gång efter sex månaders ålder. Hon 

menar på att vården är väldigt pigga på att få mammor att låta sina barn testa barnmat vid 4 

månaders ålder. Funkquist menar att vårdepersonalens positiva inställning till industrins 

barnmat har gett barnmatsindustrin ett stort inflytande hos den svenska barnavården. 

 

Det är ju väldigt få som ammas vid ett års ålder som är rekommendationen, i hela världen är det ju 

två år men i Sverige är det ett år och det är ju jättefå som ammar då. Det är ju säkert liksom flera 

skäl, jag vet att jag har hört mammor berättat när det är på BVC så frågar BVC sköterskan, jag 

skriver att du inte ammar för nu är hon ju ett år så du ska ju i alla fall sluta nu. Där finns det ju en 

väldigt stark förväntan och då säger man ju jag skriv det du. Då säger man ju inte, ”Nej skriv inte 

så!” (Funkquist, 23-04-12). 

 

Det finns en stark förväntan om att mamman ska sluta amma sitt barn inom ett års ålder 

menar Funkquist, vilket har fått en stor inverkan på amningsstatistiken i landet. Av mina 

informanter är det ingen av kvinnorna som har följt rekommendationen om att barnet bör 

ammas fram till han eller hon fyllt ett år. Anna ammade längst av mina informanter, med 

undantag från Frida som fortfarande ammar. Jag vet dock att Frida trappar av sin amning och 

hon kommer troligtvis inte att amma fram till dottern fyller ett år. Anna ammade sin dotter 

fram till hon var nio månader. 

 

Naturlig amning 
När en kvinna blir gravid förväntas hon föras tillbaka till den uråldriga kvinnans sinne. Hon 

förväntas få nästintill djuriska instinkter och per automatik känna vad som är bäst för hennes 
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barn (Björk, 1996:92ff). Denna föreställning stämmer väl överens med den första 

traderingsnivån som Hirdman beskriver i sin teori om genuskontrakt. Det är den kulturella 

överlagringens nivå där kvinnan förknippas med sin ”natur” på grund av hennes 

reproduktionsförmåga (Hirdman, 1993:152). Forskare bekräftar denna föreställning, genom 

att förklara en kvinnas beteende utifrån biologiska processer som pågår i hennes kropp under 

graviditet och amning. Den sociala omgivningen erhåller således en legitimering om att 

amning kan, och bör, behandlas utifrån ett generaliserade om de biologiska processer som 

kvinnan förväntas uppleva under amningsperioden (jfr Dahl, 2004:52f). Trötthet kan således 

tolkas som ”gröt i huvudet”, snarare än brist på sömn. Detta verkställs genom socialisering 

som är den tredje traderingsnivån i Hirdmans teori. Socialiseringen uttrycks i att människor 

lär sig från barnsben att det är kvinnan som ammar barnet (Hirdman, 1993:152). 

Föreställningen om att kvinnans reproduktion är en del av hennes sociala natur, skapar bilden 

om att amning är en naturlig del av kvinnan. Dahl menar att, ”Betoningen av det ”naturliga” 

förstärker normtrycket och i kombination med vetenskapligt baserad kunskap uppfattas 

amning som given oberoende yttre omständigheter” (2004:52).  

 

Förväntan om att amning är ”naturligt” för kvinnan skapar en föreställning om att det 

biologiskt naturliga, också bör vara det praktisk enkla. Mina informanter beskriver att deras 

bild av amning inte alls är densamma som innan det första barnet hade fötts. Mina 

informanter förväntade att amningen skulle komma ”naturligt”, och att det framförallt skulle 

vara mycket enklare än de upplevde det. Både Emelie och Frida beskrev att de inte hade trott 

att det skulle vara så praktisk svårt. Emelie hade ställt in sig på att hon skulle amma sina barn, 

men när hennes äldsta dotter var ute ur magen kom mjölken aldrig igång. Emelie berättade att 

hon hade hört att det skulle spänna i brösten innan mjölken kommer igång, men att hon aldrig 

kände det. Hon upplevde det som en besvikelse, eftersom hon hade förväntat sig att kunna 

amma. I kvinnornas föreställning om att amning skulle vara praktiskt enkelt finns en 

polarisering av kultur och natur som stöter ihop med varandra. Kvinnan har till skillnad från 

mannen skapat sin identitet utifrån det faktum att hon genom reproduktion har biologiska 

förutsättningarna att föda sitt barn genom amning. Detta är skapat ur både biologiska och 

sociala föreställningar om kvinnan. Att kunna amma är därför en del i att vara kvinna. Detta 

uppenbarades tydligt i Emelie berättelse. Hon kände sig som en dålig mamma och beskrev det 

som skämmigt när hon skulle berätta för sin egen mamma att hon inte kunde amma. 

Betoningen på att amning är det önskvärda och ”naturliga” förstärker normen om amning och 

moderskap, vilket tillsammans med vetenskaplig forskning ger normen starkare fotfäste i 
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samhället (Dahl, 2004:52). Samtidigt skapar normen om amning en känslomässig konflikt för 

de mammor som önskar att amma, men inte kan. Det beror på att det finns en sådan stark tro 

och vetskap om att amning är det bästa för ett spädbarn. En mamma som inte kan leva upp till 

sin önskan upplever detta som ett misslyckande i moderskapet. Den sociala omgivningens 

krav om att en mamma bör amma sitt barn är tydlig i flera av mina intervjuer. 

 

Alla sa ju det att det är jättemysigt och så, barnen får ju den här tryggheten och närheten barnet får 

ju allting så. Men man känner nog sig ganska så påhoppad, ”Det är klart du ska amma!” (Maria, 

24-04-12)  

 

Men det har varit väldig hysteri med amning, på BB tycker dom att ”Ammar du inte är du en dålig 

mamma” (Anna 26-04-12). 

 

Normen säger att du ska, men jag lovar hälften av de tjejerna vill inte amma, för de tycker att det 

är äckligt. Det finns dem som tycker att det är deras kropp så det är jättesvårt (Louisa, 18-04-12). 

 

Louisa beskriver också hur hennes förväntningar av amningen inte stämde överens med 

hennes upplevelser. Hon önskar att någon hade sagt till henne att amning inte är så lätt som 

man tror. 

 

Det borde man få lära sig, att amning inte är en själklarhet för det första. Man tror från början att 

det ska vara så harmoniskt och gulligt och puttinuttigt. Men det gör ju jävligt ont, jag grinade, 

bröstvårtan gick ju sönder och jag blödde och fick skorpor. Och jag visste att det här var hans sätt 

att få mat, men det gjorde bara ont för mig. så det är jättesvårt att tycka att det är mysigt i början. 

Tills de är typ helt avtrubbade och man inte ens känner att brösten hänger utanför BH:n. (Louisa, 

18-04-12)  

 

Louisas beskrivning om att amning förväntas vara harmoniskt och gulligt stämmer väl 

överens med den bild som skapats av moderskapet i vårt samhälle. Maria Borelius är en av 

dem som har förmedlat denna bild. Enligt Borelius utsöndras ämnen i kroppen som har ett 

tydligt samband med moderns lugn och lätta förvirring efter en förlossning (1993:86). Hon 

kallar detta för att kvinnan får ”gröt i huvudet” och att det beror just på amningen, snarare än 

sömnbrist som andra forskare menar (jfr Dahl, 2004:52). Borelius reproducerar på det sättet 

en bild av att kvinnan förs in i ett uråldrigt mentalt stadium när hon föder barn. Anna beskrev 

i sin berättelse att hon upplevt just den bild som Borelius förmedlar.  
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Man går i något sådant här förvirrningsstadium när man ammar, det säger ju alla, och det blir 

verkligen så. Jag vet inte vad det är som börjar hända när man ammar egentligen (Anna, 26-0412).  

 

Björk (1996) menar att barnafödande givetvis är ett biologisk skeende, men att alla innebörder 

och upplevelser av denna händelse inte är ”givna av naturen”. Det är endast tolkningar av 

sociokulturella konstruktioner som är skapade av oss själva. Björk menar att vår kultur 

inbillar oss till att tro att människor reagerar naturligt vid en biologisk omställning av 

kroppen. Hon menar dock att förväntningar alltid finns som ett lager över det vi egentligen 

känner. Föreställningar om moderskapet kan därför ses som en kontrollerande hand som 

samhället genom kulturella överlagringar och socialisering använder för att reproducera 

bilden av amning som något naturligt och praktisk enkelt (jfr Hirdman, 1993).  

 

Den bild som förmedlas om amning i dagens Sverige har som alla normer regler och principer 

för vad som är naturligt. Två företeelser som nästintill uppfattas som tabu i vårt samhälle är 

om en kvinna förtär alkohol eller röker under graviditet och amning. Louisa var rökare under 

sin första graviditet och rökte också under amningsperioden. Rökningen gjorde att hon led av 

samvetskval inför sig själv och inför andra. 

 

Jag tycker det var jobbigt första gången för att, eftersom jag rökte första gången. Allas 

påtryckningar runt omkring dig att du röker, ”vet du vad du gör mot ditt barn?”. Man måste 

handskas med sina egna känslor inför det man gör, för man vet det man gör är fel. Men alla tycker 

ju saker, och då kände jag mycket i det att han inte blev mätt, och att alla tjata. Då tänkte jag då 

ger jag honom ersättning istället, då gör inte honom illa och jag kan släppa mitt dåliga samvete och 

han blir mätt (Louisa, 18-04-12). 

 

De påtryckningar som Louisa fick av omgivningen gjorde att hon valde att ge sin son 

ersättning som komplement tre veckor efter att han föddes. Kommentarer som ”vet du vad du 

gör mot ditt barn?”, uppfattade hon som ett fördömande av hennes roll som mamma. Louisas 

skuldkänslor var uppbyggda av hennes kunskap om rökningens konsekvenser för barnet, samt 

hennes val att inte sluta röka. I min intervju med Funkquist menade hon på att rökning är 

starkt förknippat med att inte amma. Därför blir de rökande mammorna utsatta för väldigt 

stora påtryckningar av omgivningen. Funkquist berättade att förr var det mer vanligt att 

kvinnor rökte under graviditeten. Därför ansågs det inte som en lika negativ social markör. 

Idag menar hon på att alla vet vilka negativa effekter rökning har för gravida och ammade 

kvinnor, vilket har lett till att rökningen ses som ett tabu i vårt samhälle. Rökning är 
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tillsammans med alkohol två markörer för en onaturlig amning och står utanför dagens 

amningsnorm, vilket beror på att kunskapen om dess negativa effekter är allmänt kända 

(Livsmedelsverket & Statens folkhälsoinstitut).  

Kvinnan som arena för yttre kontroll 
Utifrån mina intervjuer har jag kunnat analysera hur kvinnan blir medvetet och omedvetet 

utsatt för olika former av makt och kontroll under amningsperioden. En kvinna kan tolkas 

som en måltavla för yttre kontroll i och med hennes roll som moder. De som vill vara med 

och påverka kvinnans val och värderingar är också de som producerar normer om amning i 

samhället. Jag kommer att utveckla detta resonemang i tre teman. I den första analysen 

kommer jag att beröra den svenska barnavården som faktor för maktutövning på nyblivna 

mödrar i vårt samhälle. Jag kommer att utgå både ifrån mina huvudinformanters 

beskrivningar om vården, samt intervjuerna jag gjorde med de kvinnor som jobbar inom 

vården. Jag kommer också att beskriva hur vården är med och producerar amningsnormen. 

Det andra temat jag kommer att studera är hur kroppen påverkas av både kroppsideal och hur 

kvinnokroppens handlingsutrymme påverkas av moderskontraktet. Jag kommer genom mina 

informanters berättade erfarenheter analysera begrepp som kontroll och inlåsthet. Det tredje 

temat jag kommer att diskutera berör huruvida amning är socialt accepterat vid offentliga 

platser och sammanhang. Dessa tre teman är skapade utifrån de ämnesområden som mina 

informanter berörde under intervjuerna och kan tolkas som en produkt av dagens värderingar 

om amningsnormen. 

Vården 

I dagens samhälle är det norm att föda barn på ett sjukhus. Det förväntas också att en kvinna 

som blir gravid söker upp en barnmorska, vars uppgift är att följa kvinnans utvecklig under 

graviditeten (Dahl, 2004:137). Informationen som vården distribuerar om amning har delats 

upp i en trestegsmodell. Den första information som kvinnorna får om amning ska utlämnas 

innan förlossningen, vanligtvis i slutet på en kvinnas graviditet. Detta brukar ske i så kallade 

föräldragrupper, som framför allt förstagångsmammor deltar i. Under dessa föräldraträffar har 

barnmorskan som uppgift att förmedla vikten av amning ur anknytningssynpunkt, samt hur 

viktig amning är för barnets fysiska utveckling. Det andra steget av amningsmodellen 

genomförs på BB och det är nu som den praktiska biten ska läras ut. Det handlar om teknik 

och amningsställningar. Barnmorskornas uppgift är att lära ut en bra amningsteknik till 

kvinnan. Målet är att amningspraktiken ska ske problemfritt när mamman och bebisen lämnar 
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BB. Det tredje steget kan ses som en uppföljning av amningen. Barnmorskan på BVC har 

uppgiften att se till att barnet ökar i vikt som han eller hon ska, samt ge råd till mammor som 

har problem med amningen. Dessa riktlinjer är skapade av socialstyrelsen och förmedlas av 

landstingen till alla barnavårdcentraler och BB i länet (Barnmorskan, 25-04-12).  

Det som jag upplevde förvånande efter att ha tagit del av dessa riktlinjer, var den bristfälliga 

kunskapen om amning flera av informanterna upplevt sig ha haft inför sin första förlossning. 

Detta gällde både rekommendationer och praktisk teknik. Louisa berättade att hon inte visste 

någonting om amning när hennes första barn var fött. Hon beskrev en förvirring och att ”Det 

gör bara jätteont”. Den första rekommendationen som hon minns fick hon på BB.  

 
Första rekommendationerna fick jag på förlossningen, eller på BB. Jag visste ju inte hur man 

gjorde och han visste inte. Han sög ju, men han sög inte rätt. Så det kom en liten barnmorska där 

som tog tag i mitt bröst och stoppade in den i hans mun och visade var jag skulle trycka för att det 

ska komma ut mjölk (Louisa, 18-04.12). 

  

Annas, Fridas och Emelies beskrivning liknade Louisas i att de inte hade någon användbar 

kunskap gällande amning när det var dags att amma. Det som dock kom fram i intervjuerna 

var att flera informanter hade fått intrycket av att amning var essentiellt för barnet och att det i 

princip var ett tvång ifrån vårdens sida. 

 

Sen tycker jag när man väl börjar gå på sådana här mamma-grupper och förberedelser så pratar de 

väldigt mycket att man ska amma. Sen är det ju inte alla som delar den uppfattningen, så det blir 

väldigt mycket diskussioner kring det. Sen BB tycker väl också att man ska amma, ”Ammar du 

inte har du inte gjort något bra försök” (Anna, 26-04-12). 

 

Det faktum att vården är med och sätter normen för amning och på så sätt utövar makt över 

kvinnan är något Funkquist åsyftar starkt. 

 

På BB möter jag ju på hur tokigt det blir i mötet med mammorna. Det här extremt hierarkiska 

strukturerade patriarkala sjukhusvärlden ska möta kvinnan i en sådan utsatt position som det är att 

föda barn, blir inte helt lyckad kan man säga. 

 

Funkquist ståndpunkt är att sjukhusens rutiner inte är kvinnovänliga och på det sättet inte 

barnvänliga heller. Hon menar att sjukhusets rutiner kan skada kvinnans förmåga att amma, 

eftersom kvinnans kropp ofta blir objektifierad av sjukhuspersonal. Det kan ge emotionella 

konsekvenser som hindrar kvinnans amning från att fungera. Funkquist menar att majoriteten 

av de kvinnor som upplever amning som problematisk har dåliga erfarenheter av sjukhus.  
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Att man har tagit i brösten på dem att man har tryckt dit bebisarna och man har dragit och slitit och 

de här historierna kan låta överdrivna när man läser dem. Men jag har ju sett att det händer, det gör 

det. Det händer allt möjligt konstigt kring sjukvården och det är gamla sjukhusrutiner som faller 

tillbaka på 40- 50- och 60-talet. Man lär upp varandra och man gör likadant, decennium in och 

decennium ut och man lyckas inte få stopp på det och det är ju någonting man måste få stopp på 

för så här vill inte kvinnor bli bemötta (Funkquist, 23-04-12) 

 

Problematiken som Funkquist beskriver kan säkerligen upplevas mer eller mindre 

problematisk från person till person. Louisa berättade att en barnmorska lärde henne att 

amma, genom att ta tag i hennes bröst. Vid detta tillfälle hade barnmorskan frågat om 

det gick bra att ta i bröstet för att demonstrera hur hon skulle göra. Louisa menade att 

det var skönt att någon lärde henne hur hon skulle göra. Hon upplevde inte att 

barnmorskan kränkte henne genom att ta i hennes bröst. Om barnmorskan däremot hade 

tagit i hennes bröst utan att fråga om lov tror Louisa att hon kanske hade reagerat 

annorlunda. När jag talade med barnmorskan på BVC om den problematik Funkquist 

talat om var hennes reaktion väldigt ogillande. Hon menade att man aldrig ska ta i en 

kvinnas bröst. Jag observerade dock ett igenkännande hos barnmorskan av det faktum 

att dessa företeelser förekommer på sjukhus. Utifrån ett maktperspektiv är detta ett sätt 

att utöva makt över kvinnans kropp. När en barnmorska inte låter en kvinna agera med 

sin egen kropp får kvinnan ett ytterst litet förhandlingsutrymme. Det går således att 

tolka att amningspraktiken inte lärs ut på kvinnans villkor. Om kvinnan skulle tillåtas att 

manövrera sin egen kropp vid inlärandet av amning skulle hon få makten över 

amningspraktiken, vilket skulle kunna leda till konflikt mellan modern och 

sjukhuspersonal (jmf Hirdman, 1993:154f). Anledningen till att amning lärs ut på 

sjukhuspersonalens villkor menar Funkquist kan bero på att det är praktisk smidigt för 

dem, eftersom de då kontrollerar situationen. När dessa praktiker sedan traderas till ny 

sjukhuspersonal uppstår en kollektiv föreställning om att det är socialt accepterat att ta i 

en förlöst kvinnas bröst. Detta resulterar i ett pågående kretslopp av maktutövning på 

kvinnor, eftersom strömmen av förlösta kvinnor alltid är ny inom förlossningsvården. 

På grund av dessa bestående sjukhusrutiner får kvinnor inget val i frågan, utan de måste 

rätta sig efter sjukhusets praktiker, vare sig de vill eller inte. Detta skapar en permanent 

maktutövning, som grundar sig i kvinnans reproduktionsförmåga.  
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Mina informanters erfarenheter av vården har generellt varit bra. Däremot har alla 

informanter upplevt att vården starkt betonar vikten av amning. Vårdens uppmaning om 

amning uppfattades av flera informanter som ett tvång. En kvinna som väljer att inte 

amma klassificeras av vårdpersonalen som en dålig mamma. Mina informanter har alla 

varit inställda på att amma sina barn. Maria tvekade dock inför att amma sitt andra barn. 

Hennes val att ändå amma baserades på hennes egen kunskap om amningens nytta, samt 

de återkommande uppmaningarna ifrån vård och familj. I Emelies fall var vården en 

stöttepelare som hon fick hjälp och medhåll ifrån vid hennes otillräckliga amning. Hon 

berättade att det var vården som uppmanade henne avsluta amningen och välja 

ersättning istället. Detta beskrev hon som förvånande, eftersom hon förväntat att de 

skulle uppmana henne att fortsätta amma. Emelie beskrev att det var skönt att få stöd 

från vården, eftersom hon kunde diskutera problemet med någon som hade kunskap i 

ämnet. Annas erfarenheter av vården var både bra och mindre bra, hon menade att 

upplevelsen på BB har mycket att göra med personalen som arbetar. 

 

Ja jag tycker att det finns lite svårigheter när det gäller amning. Men jag tror att det har mycket att 

göra med det stöd då får från BB. Att de visar hur viktigt det är att man gör rätt. Det är ju en viss 

teknik hur man ska hålla och hur barnet ska ligga och så för gör du inte rätt så får de inte tag 

ordentligt och då gör det ont eller så blir det inte bra. Sen fick man väl både bra och mindre bra 

personer på BB, där märker man ju verkligen vad man kan få för stöd. Barnmorskorna går ju i skift 

så man ser ju mycket varierande av dem som vill jobba där och dem som inte ville jobba där. Och 

de som inte vill jobba där är ju inte så serviceminded som man hade önskat. Det är jättestor 

skillnad tycker jag. Delvis kan en lyckad amning bero på barnmorskan, men jag tror att det är 

mycket individuellt faktiskt (Anna 26-04-12). 

 

Louisas erfarenheter av vårdpersonalen skilde sig mycket mellan första och andra 

barnet. Exempelvis frågade hon efter näsdroppar till sin dotter efter förlossningen, 

eftersom hon hade mycket fostervatten kvar i näsgångarna. Barnmorskan hade nekat 

henne det, och hade istället gett henne rådet att spruta in bröstmjölk i flickans näsa. 

Louisa upplevde barnmorskans råd som upprörande och ifrågasatte henne med, ”hur 

tycker du att jag ska pricka rätt?”. Händelsen är ytterligare ett motiv över hur kvinnan 

blir utsatt för maktutövning ifrån vårdpersonal, eftersom det är personalen som 

tillhandahåller all medicin och material. Det är sjukhuspersonalen som bestämmer vem 

som ska få vad, utifrån deras principer och kunskap. Kvinnan får på det sättet ingen 

makt att bestämma vad som är bäst för henne själv eller hennes barn, utan blir tvungen 
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att sätta sin tillit till vårdpersonalens vetande. Makt över den egna kroppen är något som 

jag kommer att gå in på i nästa avsnitt. Jag kommer att ta upp hur den fysiska kroppens 

handlingsutrymme förändras i och med moderskontraktet, och hur mina informanter har 

upplevt denna fysiska förändring.  

Upplevelser av kroppen och handlingsutrymmet 

Som nybliven moder är du mer behövd än någonsin, ditt nyfödda barn är beroende av din 

kropp ur både anknytningssynpunkt och fysisk utveckling. Mammans kropp blir därför 

essentiell för ett spädbarns överlevnad. Den frihetsönskan som Hirdman beskriver att kvinnor 

längtar efter kan därför upplevas svåråtkomlig vid amning (1993:154f). Ett gemensamt tema 

som flera av mina informanter talade om var en känsla av inlåsthet under amningsperioden. 

Detta kan ses som en konsekvens av den begränsade rörelsefrihet kvinnan får när hon ammar. 

Barnet kräver stor uppmärksamhet och arbete för att överleva och utvecklas. Modern får 

generellt ta det största ansvaret över spädbarnet på grund av hennes biologiska egenskaper, 

vilket kan tolkas som en maktstrategi sprungen ur isärhållandets princip (Hirdman, 

1993:150f). Mina informanter har haft olika upplevelser gällande den inlåsning som det kan 

innebära att amma ett barn. Maria upplevde sig oerhört låst under amningsperioden, speciellt 

med sitt första barn.  

 

Men sen så kände jag väl, man blir ganska låst och alla runt omkring tycker ju att, åh det är så bra 

att amma för barnet får ju bättre immunförsvar ifrån mamman då mot sjukdomar och sådär. Ah 

men jag skulle nog tänka mig, skulle man få något mer barn någon gång så vet jag inte om jag 

skulle vilja amma en gång till för jag tycker att det var. I och med att han inte tog nappflaskan och 

sådär var jag väldigt väldigt låst. Jag kunde ju inte alls ta med henne heller, man ville ju göra saker 

själv och så (Maria, 24-04-12). 

 

Maria beskrev att hon kände sig låst till sin skyldighet att amma. Hon berättade att hon blev 

tvungen att välja bort all egen tid på grund av amningen. Maria önskade exempelvis att hon 

hade haft tid till träffa vänner utan att ta med barnet. Det var inte möjligt under 

amningsperioden menade hon, eftersom hennes son inte ville ta napp. Mycket tid tillbringades 

därför till att bara sitta med sonen i famnen så han kunde ”tutta”. På grund av det tvekade 

Maria att amma sitt andra barn. Hon säger dock att om hon mot all förmodan skulle få ett till 

barn är det ytterst tveksamt om hon skulle välja att amma igen. Marias upplevelser 

överensstämmer inte med föreställningen om att amning är en villig förpliktelse från kvinnans 

sida. Amningen blev ett nödvändigt ont utifrån Marias perspektiv, eftersom det inte var 
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hennes egen önskan att amma. Det var istället normen om att amning är det bästa för barnet 

och omgivningens uppmaningar som styrde hennes beslut till att amma.  

 

Flera av mina informanter beskrev att deras liv började struktureras utifrån barnets 

amningsschema, vilket upplevdes som mer eller mindre påfrestande för kvinnorna. När de 

bestämde sig för att avsluta amningen var det flera av informanterna som beskrev det som en 

befrielse. Flera av kvinnorna beskrev att de fick tillbaka sitt ”gamla jag” och de kände sig mer 

självständiga än under amningsperioden. Föreställningen om att amningsperioden är den 

”uråldriga” kvinnans privilegium är kanske därför en sanning med modifikation, även om det 

stundvis kan vara en väldigt harmonisk uppgift. En underskrift av moderskontraktet innebär 

att självmant lämna bort sin självständighet och minska sitt handlingsutrymme. Det kan på så 

sätt anses ganska naturligt att Maria tvekade inför amning vid nästkommande barn. I Marias 

fall är det också tydligt vilket starkt grepp normen om amning har hos kvinnor. Hon valde att 

amma båda sina barn fast hon själv beskrev sig som låst till uppgiften. Frihetsuppoffringen 

kan således tolkas som en kvinnlig dygd. 

 

En annan orsak till att flera kvinnor upplevde sig inlåsta under amningsperioden var på grund 

av de förändringar de upplevde av sina kroppar. Den idealiska kvinnan i vårt samhälle är 

slank och nätt. Den ”riktiga” kvinnan ska kunna bära upp kläder som framhäver de ”rätta” 

kurvorna, nämligen den smala midjan, de fasta brösten och tajta låren (Björk, 1994). Som alla 

hör står detta i stor kontrast med en nyförlöst kvinnas kropp. När kroppen förändras kan det 

upplevas svårt att känna sig bekväm i den ”nya” kroppen, i synnerlighet eftersom den inte går 

att jämföra med det kroppsideal som finns i samhället. Kvinnor är dock införstådda med att 

kroppen förändras drastiskt under graviditet till något den inte varit tidigare. Utifrån Björks 

(1996) resonemang har den nyblivna modern en social dispens ifrån det sunda och vackra 

utseendet under graviditet och efter en förlossning. Hon menar att den förlösta kvinnans kropp 

polariserar med den icke-förlösta kvinnans, men att båda anses som ideal. Detta kan lätt 

skildras då många kvinnor tillåter sig att äta mer än de brukar under graviditet och amning, 

med argumentet att hon ”äter för två”. Många kvinnor har dock en förväntan och/eller önskan 

om att kroppen snabbt ska återgå till sin ”normala” storlek efter graviditeten. Mina 

informanter berättade att de en bit in på amningsperioden kunde längta efter att återfå sin 

”gamla” kropp. Kläder var en viktig aspekt i detta argument, att kunna få på sig sina gamla 

kläder var en stor önskan hos de flesta av kvinnorna. Louisa upplevde det som en besvikelse 

när hon kom hem efter sin första förlossning och inte kunde få på sig sina gamla kläder.  
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Ja för när du föder ditt första barn, då är det ingen som har talat om för dig att du kommer inte 

komma i dina riktiga kläder förrän typ om ett halvår efter. Så jag trodde ju någonstans i mitt unga 

lilla sinne att åh nu nu, nu kan jag gå hem och sätta på mig mina gamla jeans. Nej! Jag fick glatt ta 

på mig mammabyxorna direkt efteråt i alla fall, som jag hatade. Jag hade gått med samma byxor 

ett halvår. Nej så det var ju lite tråkigt (Louisa, 18-04-12). 

  

Upplevelsen av att vara låst i en kropp som man inte känner igen var dock ingen motivation 

till att börja utföra fysiska aktiviteter för mina informanter. Flera kvinnor önskade att de hade 

motivationen till att börja träna, men att det fanns för lite tid eller ork. Emelie säger att hon 

gärna skulle vilja träna, men att hon inte upplever det lika viktigt som att tillbringa tid med 

barnen. Som nybliven mamma blir utseendet inte första prioritet menar hon på. Frida håller 

med, men önskar att hon snart kan ta upp sitt intresse för hästar vilket innebär träning, men att 

det är mer för hennes eget välbefinnande utifrån intresse snarare än för träningens skull. 

Föreställningen om hur kvinnans kropp ska se ut är likväl tydlig, även om mina informanter 

inte aktivt verkar för att förändra sitt utseende. Amningen menade några informanter var en 

metod för att minska i vikt. Anna berättade att amningen var den bästa bantningsmetod hon 

någonsin prövat. Amning som viktminskningsmetod fungerar dock inte för alla kvinnor, 

generellt brukar kvinnor inte minska i vikt av amning förrän efter barnet blivit sex månader 

(Borelius, 1993:134ff).  

 

Ett vanligare argument till att inte amma idag menade barnmorskan som jag intervjuade är att 

brösten blir förstörda. Amningen gör att elasticiteten i bröstet ökar och därför får kvinnor ofta 

mer hängande bröst efter att ha ammat ett barn (Borelius, 1993:200). Ängslan över att få/ha 

en kropp som kvinnan inte känner sig bekväm i och som inte överensstämmer med ett 

kvinnokroppsideal kan således upplevas som inlåsande för kvinna. Moderskontraktet innebär 

ytterligare en uppoffring av kvinnan, nu i kroppslig tappning. Denna underskrift kan nästintill 

uppfattas som obligatorisk för kvinnor som väljer att föda barn. Förhandlingen till denna 

underskrift kan däremot hanteras olika. Kvinnan kan välja att genom träning återfå sin gamla 

kropp, detta inkluderar dock inte bröstens form. Kvinnan kan också välja att inte amma sitt 

barn för att bevara sina brösts skepnad. Detta möts dock med starkt motstånd från många håll 

i samhället. Anna hade en i sin föräldragrupp som valde att inte amma av just denna orsak. 
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Jag tycker personligen att man ska amma för det är sådan kort tid och ammar man inte för olika 

anledningar, ammar man inte för att man tycker att man förstör brösten tycker jag att det är 

idiotiskt, för det tycker jag är egoistiskt, för det gör man inte (Anna, 26-04-12). 

 

Annas åsikt kan tolkas som en reproduktion av amningsnormen. När en avvikare framför sin 

värdering som strider emot moderskontraktet möts den av motstånd eftersom 

moderskontraktet handlar om självuppoffring. Kvinnan i Annas föräldragrupp står på så sätt i 

opposition till moderskontraktets principer.  

 

En annan aspekt som Björk tar upp om den förlösta kvinnokroppen är att den kan ses som en 

protest mot kvinnan som ett sexobjekt (1996:96). Uppoffringen av kvinnokroppen blir en del i 

moderskapet. Mina informanter gav uttryck för att även om de gärna ville återfå sin gamla 

kropp fanns ingen motivation för detta vid intervjutillfällena. Det kan tolkas att kvinnorna 

använder normen om den kroppliga moderns ideal som ursäkt eller bidrag till deras bristande 

motivation. Kvinnan tolkas följaktligen alltid som en kroppslig varelse. Hon är låst i sin egen 

kropp och förväntas eftersträva de ideal som finns i samhället. Kanske det inte är kontigt att 

många kvinnor upplever sig inlåsta med en kropp som de inte känner igen och inte vet hur de 

ska hantera efter en graviditet. Amning är ett bra exempel på hur kvinnan lär sig att hantera 

sin kropp i olika situationer, eftersom hon exponerar sin kropp i sammanhang som tidigare 

aldrig varit aktuella. Jag kommer i nästa avsnitt gå in på hur mina informanter har hanterat 

amning i offentliga sammanhang.  

Amning i offentligheten 

Den offentliga arenan brukar i vårt samhälle symboliseras med det manliga könet och det gör 

att kvinnan endast vistas där på mannens premisser (jfr Hirdman, 1993).  Kroppen i vårt 

samhälle ses som en privat angelägenhet. Amning är en kroppslig praktik och symboliserar 

följaktligen det privata. I vårt samhälle utför vi sällan våra kroppsliga praktiker i det 

offentliga, då det betraktas som tabu (Douglas, 1984). Exempel på detta är att vi inte utför 

våra behov eller har sexuellt umgänge i det offentliga rummet. Det är till och med lagstadgat 

att människor inte får utföra sina behov i det offentliga, då det väcker allmän förargelse 

(1991:240, Kap16 §16). Detta kan vara en bidragande orsak till att människor upplever att 

amning inte passar sig i offentliga sammanhang. Samtidigt finns det en allmän opinion om att 

amning är det naturliga, och att kvinnans bröst är avsexualiserade under amningen (Borelius 

1992:68). Detta argument kan skapa en föreställning om att det ändå upplevs socialt 
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accepterat att amma offentligt. Mina informanter tacklade denna paradoxala riktlinje om 

offentlig amning på liknande sätt. Vid amning i offentliga sammanhang hade mina 

informanter oftast något som täckte brösten för att de inte skulle blottas, exempelvis en filt 

eller sjal. Kvinnornas inställning till offentlig amning gick också i samma linje. De menade att 

det inte var för deras ”egen skull” som de inte ville visa vad de höll på med, utan de ville visa 

hänsyn till människorna i den offentliga omgivningen.  

 

Jag tyckte inte att det var så negativt faktiskt, det är mer att man själv känner att man vill skyla sig 

lite. Jag hade alltid en filt eller något, att man satte sig i ett hörn, men jag tycker att det är ganska 

bra, att folk tar det väldigt bra (Anna, 26-04-12). 

 

Jag tyckte inte att det var så jättebra eftersom folk kan ju var känsliga. Det kanske är nån som inte 

kan få barn över huvud taget, så det kanske känns svårt. Jag frågade ju hon i kassan om det var 

okej att sätta sig där, och hon sa att det var okej. Men man känner sig ju lite, det känns inte så bra 

(Maria, 22-04-12).  

 

Nej jag skämdes aldrig att amma offentligt heller, men jag kanske försökte dölja det på ett annat 

sätt. Jag kasta ju inte ut min tutte ur BH:n och bara lät henne suga. Men man har ju vart ute, jag 

har ju suttit ute på restaurang och ammat och fått ilskna blickar från människor runt omkring som 

tappat matlusten och sådant. Jag reagerar ju själv på kvinnor som ammar offentligt, men jag vet 

inte varför jag reagerar (Louisa, 18-04-12). 

 

Emilie upplevde dock, de enstaka gånger hon ammade offentligt, att det var jobbigt. 

Hon tyckte att det var krångligt att hitta en bra plats, samt att slappna av och inte tänka 

på andra människors reaktioner. Hennes egen förklaring till de olustiga känslorna var att 

hon kände en osäkerhet till att amma över lag. Frida tyckte personligen inte att det är 

jobbigt med amning i offentligheten, men hon gick gärna undan och ammade om det var 

möjligt. Frida menade på att det finns ställen som är mer eller minde lämpliga att amma 

på. Hon berättade att hon en gång blev tvungen att amma inne på en resebyrå, när hon 

och hennes sambo var i akt att boka en resa utomlands. Hon upplevde det som olustigt, 

men att hon inte hade något val när barnet skrek.  

 

Anna var tydlig med att om du ska amma i offentligheten, så bör du göra det sittande så 

att barnet får en lugn stund. 
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Min kompis berättade att hon hade sett någon i Ullared som hade gått runt och ammat utan att sitta 

ner. Jag tycker att man ska sitta ner och ta det lugnt med barnet, för den tiden kan barnet få, så att 

man sitter bekvämt. Hon hade bara gått runt där, det var viktigare att shoppa nästan! (Maria, 22-

04-12). 

 

Louisa resonerade på ett annat sätt när hon var ute och handlade med sitt barn. 

 

Vi var på ett köpcentrum och flickan tjöt och jag ville handla kläder och hon bara grina för hon var 

ju hungrig. Det är ju det som är, man känner ju i brösten att det spänner när det är dags. Då hade 

jag valet att sätta mig i bilen och amma och sen gå in. Då hade jag ju tappat all den här kraften jag 

hade för att handla alla dem här kläderna. Då väljer jag hellre att hon ammar när jag går, hon äter 

som mest då och jag har en filt över. Jag visar ju inte (Louisa 18-04-12). 

 

Amning i offentligheten är alltså något som informanterna upplever mer eller mindre 

problematiskt, men att det sällan är problematiskt för dem personligen. Det var för 

människorna i omgivningen skull som kvinnorna anpassade sig. Filten, hörnen, toaletter 

och provrum var vanliga metoder att hantera offentlig amning för mina informanter, och 

kan därför ses som en form av anpassning till den rådande normen om att inte blotta sin 

kropp i offentliga sammanhang. Vissa typer av platser valdes också bort. Platser som 

mina informanter undvek att amma på var exempelvis på banken och lunchrestauranger.  

 

Den offentliga arenan kan skildras som ett mellanrum i genuskontraktet, eftersom den 

tillhör mannen, men kvinnor får vistas där på mannens villkor (1993:149f). Om kvinnan 

ammar i offentliga sammanhang kan det ses som ett kontraktsbrott (1993:154f). 

Kvinnorna som jag intervjuade tog till förhandling som metod för att inte bryta mot 

kontraktet. Detta gjorde de i form av att ”skyla” sig som flera informanter uttryckte det. 

Anpassningen reproducerar på så sätt normen om att det inte är socialt accepterat att 

blotta sin kropp i offentliga sammanhang. Detta märks väl i kvinnornas förklaring om 

det inte är av personliga skäl som de skyler sina bröst. Under 90-talet samt tidigt 00-tal 

var det mer vanligt att se kvinnor som ammade i det offentliga. Amningen hade ett 

uppsving och amningsstatistiken låg på den högsta nivån någonsin i Sverige berättade 

både barnmorskan och Funkquist. Vad detta beror på är det ingen som riktigt vet, men 

att det fanns en trend i naturlig kvinnlig reproduktion var tydigt. Går man längre tillbaka 

i historien var det oerhört sällsynt att en kvinna ammade i offentliga sammanhang. 

Påtagligt är i vilket fall att det idag inte syns lika många ammande mammor ute i 
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offentligheten. Detta antagande har jag tagit utifrån egna observationer, samtal som jag 

haft med mina professionella informanter, samt äldre kvinnor i min närhet som ammade 

under amningsboomen på 90-talet. När jag pratade med barnmorskan på 

barnavårdscentralen i Västerås upplevde hon att offentlig amning har gått ner jämfört 

med för ungefär tio till tjugo år sedan. Vad det beror på visste hon inte, men att trenden 

pekar neråt var hon övertygad om. En orsak trodde hon var att amningsstatistiken har 

gått ner. Det är färre mammor som ammar idag, vilket gör att det är en mindre skara 

som syns i offentliga sammanhang. När färre kvinnor ammar skapar det en reproduktion 

av normen om offentlig amning som något icke önskvärt. Det som inte syns, finns heller 

inte är ett vanligt uttryck inom bland annat marknadsföring. I kulturella sammanhang 

skulle det kunna tolkas som att det som inte syns, ska heller inte synas.  

 

En bidragande faktor till att amning i offentligheten inte anses vara något positivt för 

kvinnan kan bero på hur människorna i kvinnans närhet uppfattar amning. Framförallt 

finns det ett tydligt samband mellan kvinnans partners inställning till amning, och 

hennes faktiska amningspraktik. Både Barnmorskan på BVC och Funkquist var väldigt 

tydliga med att pappan är en bidragande faktor till hur bra amningen går och till hur 

länge mammorna ammar sina barn.  

 

Tittar du på statistiken så där det är hög pappaledighet är det hög amning. All forskning visar om 

pappan är engagerad ammar kvinnan mer (Funkquist, 23-04-12). 

 

Utifrån mina intervjuer upplevde alla informanter att deras partner varit engagerande 

med barnen och stöttande gällande amning. Anna menade på att det var väldigt viktigt 

för både henne och hennes partner att Anna ammade, eftersom hon var orolig över 

risken för allergier vid en kortvarig amning. Detta argument var också ett argument som 

togs upp av Maria. Hon menade på att det var därför hon valde att amma längre än vad 

hon kanske själv ville. Två av mina informanter hade dock negativa erfarenheter av när 

nära släkt gett fördömande kritik till kvinnans amning. 

 

Jag är ju inte så pryd! Så jag ammade där jag ammade, när barnet hungrig ammade jag oavsett var 

det var någonstans. Men det möttes ju av olika typer av reaktioner tror jag. Min mamma 

kritiserade mig för min öppenhet (Louisa, 18-04-12) 
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Jag satt i köket en gång, och sen så ammade jag min son, och sen så sa min bror såhär någonting 

”Måste du sitta här och amma?”. Nu vet ju jag att han bor med en kille, så de kan väl inte få barn 

så men, om de inte adopterar eller så. Men han hade det jättejobbigt faktiskt, för jag tror att han 

velat haft barn med sin tidigare tjej. Fast det kanske inte gick, jag vet inte. Så när han kom på 

besök så fick jag ju kolla så att inte han såg det (Maria, 22-04-12) 

 

Huruvida dessa kommentarer har påverkat kvinnornas personliga inställning till amning 

i offentliga sammanhang kan jag inte svara på. Dessa erfarenheter bekräftar likväl 

normen om att offentlig amning inte är önskvärt. Deras värderingar speglar den tysta 

överenskommelsen/kontraktet om att amning bör vara en privat angelägenhet. Det är 

dock svårt att avgöra om det är tabu eller ett icke-normativt beteende att amma på 

offentlig plats. Det kan bero på att det är två motsträviga attityder kring offentlig 

amning, men det finns tydliga tendenser till att offentlig amning skulle kunna återgå till 

att bli tabu. När amningsstatistiken sjunker i Sverige är det färre som syns amma öppet, 

vilket kan bidra till att den offentliga amningen enkelt kan värderas som ett icke socialt 

accepterat beteende. När kvinnor dessutom väljer att använda knep för att låta amningen 

bli osynlig skapas ett mindre handlingsutrymme för kvinnans rätt att amma i offentliga 

sammanhang.   

 

Avslutande diskussion 
Utifrån mina informanters berättelser har jag funnit att det finns olika maktingivande krafter i 

samhället som vill vara med och påverka kvinnan och hennes val av amning. Det finns också 

värderingar om hur en kvinna ska vara i egenskap av mor som påverkar amningsnormen. Jag 

tänkte härmed återanknyta dessa till Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt (1993). Jag 

kommer nu att presentera det genuskontrakt som mina informanter skrev på när de blev 

gravida. Kontraktet baseras på kvinnornas egna erfarenheter, som behandlar föreställningar, 

förväntningar och personliga förhandlingar till kontraktet, samt hur dessa har mottagits av 

samhällsinstanser och den sociala omgivningen. Jag har valt att kalla det för 

Moderskontraktet och det representerar framförallt ett kontrakt som mammor skriver på när 

de har fött barn för första gången. Kvinnan blir tillskriven en ny roll i samhället när hon fött 

sitt barn, mammarollen. Som vilken nyanställd som helst är det svårt att passa in från början, 

kvinnan blir tvungen att finna mammarollen på vägen och allt har inte gått att föreställa sig på 

förhand. Jag har förstått att amning är en uppgift som kvinnan har oerhört lite kunskap om 

innan hon blir mor och får erfara amningens fält. Bilden av amning som en harmonisk uppgift 
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och en kvinnlig dygd är ofta den föreställning som skildras av allmänna samhällsinstanser. 

Louisas kommentar, ”Det var ingen som sa att det skulle vara så svårt”, får på det sättet 

symbolisera de föreställningar och förväntningar som inte går att tillgå ifrån föreställningen 

om amningspraktiken. Bilden av amning som positiv påverkar på så sätt kvinnor till att vilja 

amma sina barn.  

 

Vården, livsmedelsverket och människors tilltro till den ”naturliga” amningen uppmanar 

kvinnor att amma och det bidrar till amningsnormen i Sverige. Amningen är en del av 

moderskontraktet, ammar kvinnan är hon en god mor. De maktstrategier som används för att 

bekräfta amningsnormen är framförallt att peka på amningen som en naturlig praktik. 

Benämningen av amning som naturlig skapar bilden att det ska vara praktisk enkelt. Den 

benämningen ger också intrycket att det inte ska vara krävande, amningen blir på det viset 

inte betraktat som ett krävande arbete. Denna föreställning gör att framförallt många 

förstgångsmammor inte riktigt har något begrepp över hur arbetskrävande det kan vara att 

amma sitt barn. En annan anledning till att amningen inte tolkas som ett arbete kan bero på 

den officiella benämningen på förälderns tid borta från arbetslivet är kallad föräldraledighet. 

Det faktum har Dahl analyserat och hon menar att, ”Den kvinnliga kroppens fysiologiska 

förutsättningar att bilda bröstmjölk och att amma, gör att själva amningspraktiken uppfattas 

som något kvinnan är, inte vad hon faktiskt utför” (2004:52). Detta gör att amningen tas för 

givet, något som kvinnan är skyldig, men också villig till att göra, eftersom att det endast är 

hon som kan amma. Moderskontrakten valideras på det sättet av samhället genom att 

förmedla en föreställning om att amning är kvinnans plikt till moderskapet.  

 

En viktig kunskap om moderskontraktet är att i dagens Sverige finns det en uppsättning av 

värderingar, föreställningar och förväntningar om amning som skapar amningsnormen. 

Utifrån min analys har jag funnit att det framförallt förväntas av en kvinna att hon ska amma 

sitt barn. Denna norm bekräftas både genom vårdens uppmaning till att amma och genom 

vetenskapliga belägg, där amning bevisligen är det bästa för ett barn utveckling. Om en 

kvinna väljer att inte amma sitt barn blir hon utpekad som avvikare från amningsnormen. En 

avvikare möts ofta med argumentationen att hon är en dålig mor, eftersom hon inte vill ge sitt 

barn de bästa förutsättningarna för fysisk utveckling. Utifrån Hirdmans (1993) teori kan den 

anstormning av uppmaningar som en kvinna får uppleva när hon väljer att inte amma tolkas 

som en strategi för att återställa ordningen. Det vill säga, reproducera den kvinnliga 

underordningen. Enligt Hirdmans teori är kvinnans enda metod att utöva makt genom hennes 
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egen kropp. Kvinnans val att inte amma kan därför uppfattas som en metod för henne att få 

makt över sin egen kropp och handlingsutrymme. En kvinna som däremot önskar att amma 

men inte kan, upplever istället de anstormningar av argument som jag tidigare nämnt som en 

personlig skuld och skam. Detta faktum har jag kunnat belysa i Emelies berättelse. Hennes 

bristfälliga amning består av exakt de känslor som argumentationen en icke ammande kvinna 

får uppleva.  

 

Viktigt att anmärka om amningsnormen är att den uppmanar till att inte amma hur länge som 

helst. Framförallt ska en kvinna inte amma längre än livsmedelsverkets rekommendation, 

vilket är ett års ålder i Sverige. Detta bekräftas av både sjukvården, mammans sociala 

omgivning, samt av mammorna själva. En mamma som ammar sitt barn över ett års ålder kan 

på det sättet tolkas som avvikande och bryta mot normen om moderskontraktet. Barnmorskan 

på BB i Västerås var väl medveten om detta och menar att hon mött kvinnor som ammar sina 

barn efter att de passerat den normativa gränsen för naturlig amning. Speciellt för dessa 

kvinnor är att de förnekar eller väljer att inte berätta att de fortfarande ammar sitt barn. Den 

troliga orsaken till förnekandet är att kvinnor är medvetna om att det inte är socialt accepterat 

att amma sitt barn vid flera års ålder. Mina informanter var tydliga med att påpeka att det var 

viktigt att amma sitt barn om kvinnan hade förmågan att göra det. Denna värdering 

validerades med samma argument som samhället förmedlar, nämligen att amma är det bästa 

för barnet. Om en kvinna däremot hade svårt med amningen, eller inte kunde amma hade 

mina informanter förståelse för om kvinnan valde att inte amma. Däremot hade några av mina 

informanter åsikter om de kvinnor som väljer att inte amma sitt barn för bevarandet av sitt 

eget utseende. Det uppfattades som ett egoistiskt val av kvinnan. Utseendet är något som inte 

ska påverka en kvinnas val om amning. Uppoffringen av sitt kroppsliga utseende kan därför 

tolkas som en del i moderskontraktet och en kvinnlig dygd.  

 

Jag har också diskuterat huruvida den offentliga arena är amningsvänlig eller inte. Det jag har 

kunnat konstatera är att den offentliga arenan förknippas med den manliga sfären, där 

kvinnorna vistas på mannens villkor. Kvinnans exponerande av kroppen vid amning kan 

därför tolkas som ett gränsöverskridande, men amning är också en kvinnlig plikt som 

uppmanas av de flesta samhällsinstanser. Den offentliga arenan kan följaktligen tolkas som en 

gråzon i moderskontraktet och amningsnormen som kräver förhandling och anpassning. Mina 

informanter hittade alla på knep för anpassning vid amning i offentliga arenan. Förhandlingen 
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låg i att skyla sin kropp och detta anpassades med exempelvis en filt, samt att undvika vissa 

platser. 

 

Jag har under detta arbete studerat kvinnan utifrån hennes erfarenheter av amningspraktikens 

villkor. Jag har synliggjort värderingar och föreställningar över den normativa amningen och 

visat på olika faktorer i samhället som påverkar normens skepnad. Jag har också studerat hur 

mina informanter förhöll sig till dessa värderingar, samt vilka normer de själva förmedlat. Jag 

har presenterat detta genom att paketera informanternas svar i Hirdmans teori om 

genuskontrakt och isärhållandets princip (1993). Jag valde att kalla begreppet för 

moderskontrakt. Med hjälp av denna teoretiska modell kom jag fram till att det är oundvikligt 

i dagens Sverige att inte påverkas av de värderingar som innefattar moderskontraktet. Det är 

en social konstitution som lärs ut från barnsben och moderskontraktets principer blir en del i 

att bli en riktig kvinna. Moderskontraktet blir på så sätt också en stor del i reproduktionen av 

kvinnans underordning. Under denna process har jag funnit att moderskontraktet har oändliga 

vyer och det har varit omöjligt för mig att undersöka alla dess aspekter i denna uppsats. Det 

finns på så sätt en god grund till att vidareutforska detta ämne. Kvinnans 

reproduktionsförmåga har genom historien alltid varit en bevekelsegrund till dikotomi mellan 

könen i ett samhälle. Kvinnans biologiska kropp har på så sätt alltid varit hennes förlust i 

förhoppningen om frihet. Min uppsats har bidragit till att låta kvinnor komma till tals om sina 

upplevelser av amningens villkor, samt skapat ett redskap för synliggörandet av 

genuskontraktets maktstrategier och reproduktion. Avslutningsvis önskar jag att denna 

uppsats bidragit till att synliggöra normativa föreställningar om amning och visa på att det 

som uppfattas som naturligt kanske inte alltid är, bör eller ska vara den normala 

föreställningen om naturlig amning.  
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