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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Nyblivna mammor rekommenderas att amma under barnets första halvår. År 

2008 ändrades den nationella rekommendationen till att ammande kvinnor kan dricka alkohol 

i måttlig mängd. Syfte: Att undersöka vilka attityder föräldrar uttrycker på föräldraforum 

angående alkohol under amningsperioden. Metod: Data samlades in genom att undersöka 

föräldrainriktade webbsidor för att hitta inlägg om föräldrars attityder till amning och alkohol.  

Totalt valdes 40 inlägg med medföljande svar, skrivna mellan 2008- 2013, från tre 

föräldraforum ut. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Resultat: Många föräldrar hade kunskap om Livsmedelsverkets rekommendation och hade 

olika åsikter om den. Föräldrarna betonade att amning och alkohol inte bara handlade om den 

medicinska risken för barnet utan också om att omsorgen av barnet kan förändras vid 

alkoholkonsumtion. Detta ledde in på en diskussion om pappans roll och ansvar i familjen och 

att amning och alkohol är ett ämne som väcker känslor. Resultaten visade att föräldrarna 

diskuterar frågan om amning och alkohol på internet via föräldraforum och utbyter kunskap 

och stöd. Slutsats: Att dricka alkohol under amningsperioden är ett kontroversiellt och 

mångfacetterat ämne som många har starka åsikter om. Det är viktigt för hälso- och 

sjukvårdspersonal att ha kunskap om och bemöta denna fråga med respekt för att främja både 

barns och vuxnas hälsa. Studien har visat att kvalitativ data insamlad på internetforum kan 

vara en användbar metod för omvårdnadsforskare, förutsatt att de etiska kraven uppfylls. 

 

Nyckelord: Amning, alkohol, föräldrar, attityder, internet  



 

ABSTRACT 

 

Background: New mothers are recommended to breastfeed during the child´s first six 

months. Since 2008, the national recommendation to breastfeeding women is that they may 

drink alcohol, but in moderation. Objective: To investigate the attitudes that parents express 

on internet forums about breastfeeding and alcohol. Method: Data were collected by 

searching parent- oriented websites for posts about parents' attitudes to breastfeeding and 

alcohol. A total of 40 postings with accompanying answers, written between 2008 and 2013, 

were chosen from three parent forums. Data were analyzed using qualitative content analysis 

with manifest approach. Results: Many parents had knowledge of The National Food 

Administration's new recommendation and had different opinions about it. Parents 

emphasized that breastfeeding and alcohol was not just about the medical risk for the child as 

the actual care of the child might also be changed as a result of drinking. This led into a 

discussion about the father's role and responsibilities in the family. Breastfeeding and alcohol 

is a subject that arouses emotions. Parents do discuss the issue of breastfeeding and alcohol on 

the internet via parenting forums and do exchange knowledge and support. Conclusion: 

Drinking alcohol while breastfeeding is a controversial and multifaceted topic that many 

people have strong opinions about. It is important for healthcare professionals to have 

knowledge about this issue and to respond to this question with respect in order to promote 

both child and adult health. The study has shown that qualitative data collected on internet 

forums can be a useful method for nursing researchers, provided that the ethical requirements 

are followed.  

 

Keywords: Breastfeeding, alcohol, parents, attitudes, internet  
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INLEDNING 
 

Sedan många år har Livsmedelsverkets rekommendation om amning och alkohol varit att 

ammande kvinnor bör undvika alkoholhaltiga drycker helt medan de ammar. I mars 2008 

ändrades rekommendationen och detta har startat en livlig diskussion om amning och alkohol. 

En del av denna debatt utspelar sig på föräldraforum på internet.  

 

Det är angeläget att undersöka föräldrars attityder till amning och alkohol, som bägge är 

viktiga områden inom hälso- och sjukvården för både barn och vuxna.  

 

BAKGRUND 

Amning 

 

Amning innebär många hälsovinster både för mamma och barn både på kort och på lång sikt. 

För mamman minskar risken att utveckla bröstcancer och äggstockscancer. För barnet 

minskar risken bland annat för infektioner, övervikt, diabetes och plötslig spädbarnsdöd 

(Hoddinott, Tappin & Wright, 2008; Gartner & Eidelman, 2005). Amningen ger förutom 

näring en närhet, värme och trygghet och utvecklar relationen mellan mamman och barnet 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). I artikel 3 och artikel 24 i FN:s 

Barnkonvention står att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och att föräldrar ska få 

information om fördelarna med amning (UNICEF, 1989). Världshälsoorganisationen, WHO, 

rekommenderar att främja enbart amning i sex månader och därefter fortsatt amning med 

tillägg av mat i två år eller längre (Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsen skriver i SOSFS 

2008:33 att den som vårdar ett spädbarn ska få tydlig information om amningens fördelar 

jämfört med modersmjölksersättning och att ersättning endast får ges efter en bedömning av 

att ett sådant behov finns.  

 

Internationellt sett har Sverige en hög amningsfrekvens. Av barnen som föddes 2009 

ammandes 97 % fullt vid en veckas ålder och 88 % fullt vid två månaders ålder 

(Socialstyrelsen, 2011). Enligt en studie om barn i Uppsala födda mellan 1997- 2007 

påbörjades amning för 98,6 % av dem. Vid 6 månader ammades 75,1 % och vid 12 månader 
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20,1%. Forskarna studerade sambandet mellan mammans födelseplats, inkomst, amningsstart 

och tid. Det visade sig att det inte fanns ett samband mellan amningsstarten och inkomst eller 

födelseplats, däremot hade de som ammade vid 6 månader en högre inkomst. Rökande 

mammor ammade kortare tid och äldre mammor ammade längre tid (Wallby & Hjern, 2009).  

Alkohol 

 

Enligt Johansson och Wirbing (2005) kan alkohol historiskt ses som en viktig symbol för 

manlighet. Genom berusningsdrickande visar männen prov på självständighet och risktagande 

samt stärker den sociala sammanhållningen i gruppen. Kvinnors alkoholkonsumtion är 

däremot mer kontrollerad och med en risk att bli dömd som en dålig mor, fru eller sexuellt 

promiskuös. Detta kan bero på att kvinnan traditionellt har varit den som sett efter barn och 

tagit hand om hemmet och detta har inte gått att kombinera med ett alkoholrus. Alkohol har 

beskrivits som en del i det sociala sammanhanget. Frederiksen, Bakke och Dalum (2012) 

undersökte ungdomars attityder till alkohol och fann att de kan ha svårt att tacka nej till 

alkohol när deras omgivning förväntar sig att de ska dricka. Att hålla i ett glas med alkohol 

sände ut signaler som skapade en slags sammanhållning som gjorde att de blev inkluderade i 

gruppen. Likande resultat kan även ses i en studie av Heimer (2010) där syftet var att beskriva 

förstagångsföräldrars tankar om alkoholkonsumtion i samband med föräldraskap. Det 

framkom att föräldrarna kände press från vänner och bekanta gällande deras dryckesmönster 

och alkoholintag och detta upplevdes som besvärande.  

 

Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige och konsumtion kan leda till många olika 

sjukdomar (Johansson & Wirbing, 2005). Den kan också leda till sociala och ekonomiska 

problem och kan bidra till ohälsa både bland vuxna och bland barn. Ett riskbruk hos 

föräldrarna ökar risken för att barn ska fara illa (Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska 

Läkaresällskapet, Svenska Barnmorskeförbundet, 2010). Enligt Folkhälsoinstitutet (2011) 

avses med riskbruk ett alkoholbruk som medför en ökad risk för skadliga psykiska, fysiska 

och sociala konsekvenser. För män är det ett riskbruk att dricka mer än 14 standardglas per 

vecka. Motsvarande för kvinnor är mer än 9 standardglas. Intensivkonsumtion, det vill mer än 

fyra standardglas vid samma tillfälle för män eller tre för kvinnor, kan också vara ett riskbruk 

(a.a). Cirka en miljon svenskar beräknas ha ett riskbruk (CAN, 2012). Alkoholhalten i blodet 

mäts i promille. Ju högre koncentration av alkohol i blodet, desto mer påverkad är personen. 
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En promille, en tusendel, definieras som 1 ‰ = 0,1 %. Alkoholen påverkar det centrala 

nervsystemet. Enligt Folkhälsoinstitutet (2008) är små barn känsliga för sinnesintryck, som 

hörsel, känsel och lukt och märker att personer dricker alkohol på grund av att personens 

beteende och doft ändras. Det är viktigt att föräldrarna är medvetna om hur alkoholintaget kan 

påverka omsorgen om barnet och känslan av trygghet hos barnet (a.a). Alkoholkonsumtionen 

har förändrats sedan Sverige gick med i EU. Från år 1997 till 2007 har den totala 

konsumtionen ökat med 20 procent. Den ökade konsumtionen gäller främst öl och vin medan 

det skett en minskning av spritkonsumtionen (Ramsteds, Stokkeland & Hultcrantz, 2010).  

Alkohol under amningsperioden  

 

Studier av hur barn påverkas om mamman konsumerar alkohol under amningen har visat att 

bröstmjölken innehåller samma koncentration som mammans blod. Alkohol når den högsta 

koncentrationen i blodet en halv till en timme efter intag. Därefter sjunker koncentrationen 

snabbt. Den lämnar mjölken i samma takt som från blodet och takten kan inte ökas av amning 

(Livsmedelsverket, 2007). Att pumpa ur bröstet hjälper inte heller då den nya mjölk som 

produceras också innehåller alkohol så länge alkoholen finns i blodet (Mennella, 2001a).  

 

Det finns många myter om amning och alkohol. Dessa kan se olika ut i olika kulturer. Vanliga 

myter enligt Bowen och Tumback (2010) är att alkohol är ett näringsmässigt tillägg för 

ammande kvinnor, att barnet sover bättre eller att alkohol ökar mjölkproduktionen. Studier 

visar istället att alkoholintag vid amning minskar mjölkproduktionen (D´Apolito, 2013; 

Mennella & Pepino, 2010). Mennella och Garcia (2001) har visat att alkohol påverkar ett 

spädbarns sömnmönster. Barnen fick en förkortad period av aktiv sömn 3,5 timmar efter att 

de intagit bröstmjölk med alkohol i. Denna förkortning kompenserades dock av barnet under 

det följande dygnet, om inte mamman drack ytterligare alkohol. En annan studie visade att 

även spädbarns matmönster påverkades. Barnen drack 20 % mindre mjölk de första fyra 

timmarna efter det att mamman druckit alkohol. Efter det kompenserade spädbarnen det 

minskade intaget under de följande 8-12 timmarna (Mennella, 2001b). Det har diskuterats hur 

spädbarns motoriska utveckling påverkas av att de får i sig alkohol via bröstmjölk. Little, 

Northstone och Golding (2002) replikerade en tidigare studie som hade visat en nedsatt 

motorik hos ettåringar på grund av mammans intag av alkohol under amning. De kunde dock 

inte få fram samma resultat som i orginalstudien.  
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Studier har visat att kvinnor får olika råd om amning och alkohol från flera olika 

informationskällor. Pepino och Mennella (2004) intervjuade kvinnor för att se vilka olika 

typer av råd om alkohol under graviditet och amning som kvinnor fått av vänner, 

vårdpersonal och familj. Det visade sig att i stort sett alla kvinnorna hade rekommenderats 

amning av sin läkare. Hälften rapporterade att deras läkare hade pratat om alkoholhaltiga 

drycker under graviditeten och en fjärdedel berättade att läkaren hade tagit upp diskussionen 

om amning och alkohol. Även vänner och familj gav råd gällande amning och alkohol. Fler 

uppmuntrades att dricka alkohol under amning än under graviditeten. I en kvalitativ studie om 

australiensiska kvinnors kunskapsnivå gällande alkohol och amning visade Giglia och Binns 

(2007a) att en stor del av mödrarna var okunniga om hur alkohol kan påverka spädbarns 

utveckling. En del trodde att alkohol skulle öka mängden bröstmjölk. Kvinnorna tyckte att de 

hade fått otydlig information om alkohol och amning av vården, eftersom olika personer där 

hade olika uppfattning och sa olika saker. Att även vänner och familj hade olika uppfattningar 

om alkohol under amningsperioden gjorde kvinnorna osäkra. De kände sig oroliga över sin 

kunskapsbrist och önskade mer information om alkohol och amning och att informationen 

skulle vara korrekt.  

 

Forskning har också visat att ammande kvinnor dricker alkohol. I en studie från Nya Zeeland 

studerades alkohol och tobakskonsumtion hos mödrar 6-24 månader efter förlossning. Det 

visades att det var vanligt bland ammande mammor att dricka alkohol (Parackal, Ferguson & 

Harraway, 2007). En studie från Australien visade att nästan hälften av de ammande uppgav 

att de använt alkohol under det senaste året. De flesta kvinnor avstår eller drar ner på sitt 

drickande under graviditet men återgår till att dricka alkohol ganska snart efter förlossning 

och under amningen (Maloney, Hutchinson, Burns, Mattick & Black, 2011). Breslow, Falk, 

Fein och Grummer-Strawn (2007) ville mäta alkoholkonsumtionen hos ammande och icke 

ammande kvinnor tre månader efter förlossningen. Bägge grupperna konsumerade alkohol 

nästan lika ofta men de ammande kvinnorna drack mindre mängder. De ammande mammorna 

var ofta äldre, hade gått på college, var gifta, icke rökare och hade en högre inkomst (Breslow 

et al., 2007). I en studie från Brasilien var det tolv procent av de ammande mammorna som 

drack alkohol och alla drack i små mängder. Detta var färre än vad resultatet visat i andra 

studier (Nascimento et al., 2013). 
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Giglia och Binns (2007b) undersökte alkoholkonsumtionen hos gravida och ammande 

kvinnor i Australien. Rekommendationen för ammande kvinnor i Australien är att överväga 

att inte dricka alkohol överhuvudtaget och, om det inte går att inte dricka mer än sju 

standardglas (10g) per vecka, och att på en och samma dag inte dricka mer än två standardglas 

under minst två timmar. Majoriteten av de ammande kvinnor, som uppgav att de drack 

alkohol 4, 6 och 12 månader efter förlossningen (40-47%), berättade att de drack upp till två 

standardglas per vecka. Redan fyra och sex månader efter förlossningen drack fler än 10 % 

mer än de rekommenderade sju standardglasen per vecka. Majoriteten av de ammande 

kvinnorna drack med andra ord alkohol inom ramarna för de australiensiska riktlinjerna även 

om det fanns en liten grupp som drack mer än rekommendationen.  

 

Tidigare alkoholvanor har betydelse för hur mycket alkohol en kvinna dricker i samband med 

graviditet och amningsperioden. Alvik, Haldorsen och Lindemann (2006) undersökte 

alkoholkonsumtion under sex månader efter förlossning, jämförde med alkoholkonsumtion 

innan graviditeten samt identifierade riskfaktorer för överkonsumtion. Tre månader efter 

förlossning drack hälften av kvinnorna alkohol. Av dessa drack hälften små mängder (<7 

standardglas/vecka). Sex månader efter förlossningen rapporterade 80 % ett alkoholbruk. De 

kvinnor som drack mest innan graviditeten drack även mest efter. Sex månader efter 

förlossningen hade 29 % en överkonsumtion och sex procent uppgav att de druckit tolv eller 

fler standardglas vid minst ett tillfälle. Lägst grad av överkonsumtion fanns hos de kvinnor 

som ammade minst sex månader och hos de äldre kvinnorna. Totalt var det 86 % som 

ammade minst sex månader, dessa hade en högre utbildning och inkomst samt en partner med 

högre utbildning och inkomst.  

 

Andra studier visar att kvinnor som är äldre och har högre utbildning dricker i högre 

utsträckning under amningsperioden (Parackal et al., 2007; Maloney et al., 2011).  Kvinnor 

med högre inkomst dricker mer än de med lägre inkomst (Parackal et al., 2007; Giglia, Binns, 

Alfonso, Scott & Oddy, 2008). Enligt Maloney et al. (2011) var det vanligare att dricka 

alkohol under amningen hos kvinnor som ammade under en längre tid. Detta kan bero på att 

en del kvinnor har uppfattningen att det är mindre risk för barnet ju äldre det är. Att amningen 

generellt sett sker mer sällan ju äldre barnet är kan också spela en viss roll då det då kan vara 

lättare att planera in alkoholintaget. Enligt Giglia et al. (2008) avsåg de mödrar som vad gäller 
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alkohol hade ett lågriskbeteende oftare än de med riskbeteende att amma längre än sex 

månader. Mammor som översteg alkoholrekommendationerna ammade ofta en kortare tid.  

 

Studier visar att kvinnorna tänker olika om att dricka alkohol under graviditeten respektive 

under amningen. En studie visar att de kvinnor som var gravida drack mindre än icke gravida 

men de ammande kvinnorna verkade inte avstå från alkohol i samma höga grad som de 

gravida kvinnorna (Parackal et al., 2007). En studie av Giglia et al. (2008) undersökte 

sambandet mellan amningsstart, längd och alkoholintag. Det visade sig att de kvinnor som 

drack alkohol under graviditeten också gjorde det i högre grad under amningsperioden (a.a). 

Riskfaktorer för att dricka alkohol under graviditet kan vara högre ålder, att tidigare ha fött 

barn, regelbundna alkoholvanor innan graviditeten och otydliga råd från vårdpersonal (Nilsen, 

Skagerström, Rahmqvist, Hultgren & Blomberg, 2012). Kvinnorna i en studie av Giglia och 

Binns (2007a) uttryckte att det var lättare i början av amningsperioden att inte dricka alkohol. 

Ju äldre barnet blev och ju mindre de ammade desto svårare var det att avstå från alkohol. Det 

var också lättare att avstå under graviditet än under amning. 

Nationell rekommendation om amning och alkohol  

 

Sedan många år har Livsmedelsverkets rekommendation varit att mödrar bör undvika alkohol 

helt medan de ammar. I mars 2008 ändrades detta till den nuvarande rekommendationen. 

Enligt Livsmedelsverket har alkohol inga positiva effekter på amningen men medför i 

måttliga mängder, det vill säga ett till två glas vin eller motsvarande en till två gånger i 

veckan, heller inga medicinska risker för det ammande barnet. Den mängd som barnet då kan 

få i sig via bröstmjölken är mycket liten (Livsmedelsverket, 2008). 

Webbsidor för föräldrar 

 

Internet har blivit en självklar del av människors vardag. I Sverige använder mer än tre 

fjärdedelar av befolkningen mellan 16-75 år nätet dagligen. Internet har en betydligt högre 

tillgänglighet än hälso- och sjukvården. Många använder därför internet för att få information 

om frågor som rör deras och deras närståendes hälsa och då ofta som första informationskälla 

(Skärsäter & Ali, 2012; Plantin & Daneback, 2009). Det finns ett stort och ökande antal 

webbsidor om småbarn och föräldraskap där föräldrar söker information och uttrycker sina 

åsikter. Att söka hälso- och medicinsk information är ofta första skälet till att besöka ett 
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föräldraforum, men sidorna erbjuder sedan allt från reklam, hälsoinriktad information till 

chansen att utbyta erfarenheter med andra föräldrar. De är mycket uppskattade av många 

(Plantin & Daneback, 2009). Med tanke på hur viktiga de blivit som källa till information och 

råd så är det viktigt att undersöka vilken information som utbyts där (Salzmann-Erikson & 

Eriksson, 2013). 

Teoretisk modell  

 

När man studerar mångfacetterade områden behövs beskrivande modeller för att analysen ska 

bli strukturerad och tydlig (Folkhälsoinstitutet, 2013). Modellen till föreliggande arbete, se 

figur 1, belyser resultatet och återkopplas i diskussionen. Den beskriver faktorer som påverkar 

personens hälsa och har utarbetats av Region Gotland utifrån Dalhgren och Whitheads modell 

(Folkhälsoinstitutet, 2013). Hälsans bestämningsfaktorer delas in i en bas och fyra 

överliggande nivåer som lagts i lager ovanpå varandra. Basen är individens individuella 

förutsättningar. Lagret närmast över individen är nätverk och relationer (nivå fyra). Sedan 

kommer i tur och ordning levnadsvanor (nivå tre), sammanhang (nivå två) och slutligen 

övergripande samhällsstrukturer (nivå ett). Modellen kan användas för att identifiera på vilken 

nivå det är bäst att sätta in åtgärder.  

 

 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer (Folkhälsoinstitutet, 2013) 
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Studiens relevans för distriktssköterskor  

 

Vid specialistsjuksköterskeprogrammen skrivs examensarbeten inom ämnet Vårdvetenskap 

med inriktning mot omvårdnad och temaområdet ”Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

inklusive livsstil och hälsa” har valts. Studien undersöker föräldrars attityder kring amning 

och alkohol för att ge ökad kunskap åt vården. För kliniskt arbete kan det ge ett mer öppet 

klimat och en ökad medvetenhet bland vårdpersonal om detta område. Detta kan ha betydelse 

för exempelvis innehållet i föräldragruppers diskussioner på barnavårdscentralen (BVC) och 

därmed bidra till en ökad hälsa för både barn och vuxna. Distriktssköterskor kan få en större 

inblick i vad och hur föräldrar diskuterar på föräldraforum och detta kan leda till ökad 

kunskap om vilken information som behövs och hur den kan ges.  

Problemformulering  

 

Amning rekommenderas för nyfödda barn. Alkohol är ett vanligt inslag i det sociala livet i 

samhället och de flesta föräldrar har etablerade alkoholvanor när de får barn. Få studier har 

undersökt föräldrars attityder till amning och alkohol och därför är det angeläget att ta reda på 

dessa och få mer kunskap om ämnet. 

Syfte 

 

Syftet är att undersöka vilka attityder föräldrar uttrycker på föräldraforum angående alkohol 

under amningsperioden.  
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METOD  

Forskningsdesign 

 

Deskriptiv kvalitativ studie genom innehållsanalys av inlägg på föräldraforum. Kvalitativ 

design har som avsikt att studera personers upplevda erfarenheter av ett fenomen för att få en 

djupare förståelse (Henricsson & Billhult, 2012).  

Urval av föräldraforum  

 

Inklusionskriterier: Gratis tillgång till forum och väletablerad webbsida.  

Exklusionskriterier: Föräldraforum som riktar sig till ett enskilt område, till exempel en viss 

kommun eller skola.  

Urval av inlägg  

 

Inklusionskriterier: Föräldrar som skriver inlägg på svenska om alkohol under 

amningsperioden på familjeinriktade webbsidor. Inläggen ska vara publicerade mars 2008- 

september 2013. Detta med tanke på Livsmedelsverkets ändrade rekommendation från mars 

2008.  

Exklusionskriterier: Inlägg som inte handlar om amning och alkohol. Inlägg som har fler än 

100 svar, detta på grund av datamassans omfattning.   

Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingsmetoden var att undersöka föräldrainriktade webbsidor för att söka inlägg som 

speglar föräldrars attityder till amning och alkohol. På webbsidorna finns diskussionsforum 

som kan läsas utan medlemskap. Men för att kunna skriva och besvara inlägg så krävs oftast 

ett sådant. Ett inlägg kan följas av ett eller ett obegränsat antal svar.  

 

En webbsida med ett sådant diskussionsforum kan vara en viktig källa till kvalitativa data för 

forskare inom hälso- och sjukvården. Den kan hjälpa dem förstå människor och de sociala och 

kulturella kontexterna de lever i. En kvalitativ analys av materialet kan ge relevant 

information för hälso- och sjukvårdspersonal (Eysenbach & Wyatt, 2002; Eysenbach & Till, 

2001). På internet finns en stor källa till kunskap för sjuksköterskor. Informationen är 
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lättillgänglig och kommer från flera olika människor. Att genomföra datainsamlingar på 

internet för forskning kan ofta vara kostnadseffektivt (Belcher, 2004; Sveningsson, Lövheim 

& Bergquist, 2003). Enligt Skärsäter och Ali (2012) menar Hewson (2007) att det finns en 

större öppenhet på internet att diskutera känsliga frågor som annars kan vara svåra att forska 

kring. 

Tillvägagångssätt 

 

För att hitta de mest välkända föräldraforumen användes två strategier. I den första ställdes 

frågan ”Vilka föräldraforum använder du eller har hört talas om?” till tio småbarnsföräldrar. 

Detta resulterade i åtta olika svar. Den andra var en sökning på Google i september 2013. 

Sökordet var ”Föräldraforum” och detta resulterade i att nio sådana valdes ut för granskning. 

Fem föräldrariktade webbsidor återkom i båda svaren. Totalt valdes tolv olika webbsidor ut 

för granskning, se tabell 1. Dessa undersöktes för att se om de hade ett forum, om det kostade 

pengar att nå informationen och om de var tillräckligt väletablerade. Denna granskning ledde 

till att åtta webbsidor valdes ut och fyra valdes bort, se tabell 1. Nästa steg i datainsamlingen 

var att söka i webbsidornas forum. Sökorden var ”Amning och alkohol”. De tre webbsidorna 

med flest inlägg var ”Familjeliv”, ”Allt för föräldrar” och ”Min bebis” och de inkluderades i 

studien. De övriga webbsidorna gav inga träffar eller inga relevanta träffar. Se tabell 2.  

 

Datainsamlingen fortsattes med att gå igenom de inlägg som handlade om amning och 

alkohol på de tre föräldraforumen. Ett protokoll upprättades där samtliga inlägg antecknades 

för att inte något relevant inlägg skulle försvinna av misstag samt för att få en överblick av 

mängden data på de olika föräldraforumen. Även antalet icke-relevanta inlägg skrevs upp i 

protokollet.  Samtliga inlägg om amning och alkohol på webbsidorna ”Allt för föräldrar” och 

”Min bebis” inkluderades i studien, totalt 22 inlägg. Vid sökning på amning och alkohol kom 

även inlägg som inte handlade om ämnet upp.  Dessa valdes bort. Från ”Familjeliv” kunde 

inte alla inlägg tas med då de var för många. Därför inkluderades de senaste 18 inläggen som 

handlade om amning och alkohol och som motsvarade inklusion-och exklusionskriterierna för 

denna studie. Totalt valdes 40 inlägg med medföljande svar från de tre föräldraforumen ut.  

Detta resulterade i 698 svar. Ett inlägg kunde ha från 2 till 53 svar. Medianen var 14 svar per 

inlägg och medelvärdet var 17 svar per inlägg. Inläggen var från åren 2008- 2013 och var 
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spridda över årets alla månader. Inläggen lades in i ett tomt dokument och reklam och bilder 

togs bort. Dessa skrevs ut för att kunna analyseras, det blev totalt 200 sidor text.  

 

Tabell 1. Sökning av föräldrainriktade webbsidor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Sökning av inlägg om ”amning och alkohol” i föräldraforum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldraforum    Utvald för sökning av inlägg   

1. Familjeliv  Ja  

2. Allt för föräldrar  Ja 

3. Vi föräldrar Ja 

4. Libero  Ja 

5. Vi med barn  Ja  

6. Babyboom Nej  

7. Pampers  Ja  

8. Min bebis  Ja 

9. Familjepeppen  Nej  

10. Anna Walgren Ja 

11. Mamma.pappa.com  Nej  

12. Flashback  Nej   

Webbsida Sökning Utfall Inte relevanta  Utvalda 

Familjeliv  #1  100+  18 

Allt för föräldrar  #2 78 64 14 

Vi föräldrar #3 0  0 

Libero  #4 0  0 

Vi med barn  #5  3 3 0  

Pampers  #6 0  0  

Min bebis  #7  30  22 8 

Anna Walgren #8 5 5 0 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Att använda internet för forskning är ett relativt nytt fenomen och utvecklingen går snabbt. 

Det är viktigt att ha samma etiska tänkande i detta fall som vid traditionell forskning 

(Skärsäter & Ali, 2012). Enligt Bruckman (2002) är det fritt att citera och analysera 

information på internet utan samtycke om följande fyra krav har uppfyllts: Informationen ska 

vara officiellt publicerad, inget medlemskap krävs för att nå informationen, webbsidan 

förbjuder inte att informationen hämtas och ämnet är inte för känsligt. Till offentlig 

kommunikation hör enligt Skärsäter och Ali (2012) meddelanden som sänds till chatt, blogg 

eller olika forum på internet. Det pågår en diskussion om hur data på internet får användas. 

Enligt Skärsäter och Ali (2012) menar Persson (2010) att det är etiskt försvarbart att 

”tjuvlyssna” på samtal på internet så länge personens identitet är skyddad. Detta är av 

betydelse för denna studie eftersom material har samlats in från internet och individerna som 

skrivit inte är medvetna om att deras inlägg kommer att användas till forskning. De har alltså 

inte medgivit till att delta i en undersökning, vilket annars är grundläggande ur ett 

forskningsetiskt perspektiv i traditionell forskning. Det insamlade materialet har därför 

behandlats så anonymt som möjligt. Studien belyser ett ämne som kan uppfattas som känsligt, 

men individerna har frivilligt publicerat sina inlägg i ett offentligt forum. Därför anser 

författarna att studien är etiskt försvarbar. Nyttan av studien överväger dessutom den etiska 

problematiken då det är viktigt att få ökad kunskap.  

Bearbetning och analys 

 

Salzmann-Erikson och Eriksson (2012) har utformat en metod för sjuksköterskor som 

använder forum på internet i sin forskning. Denna metod kallas LiLEDDA och har använts 

som en förebild när dataanalysen har gjorts. Metoden innefattar sex steg: 1. Litteraturöversikt 

och identifiering av forskningsfrågor; 2. Lokalisera forum på internet; 3. Etiska 

överväganden; 4. Datainsamling; 5. Dataanalys och tolkning; 6. Abstraktion och pålitlighet.  

 

I denna studie används innehållsanalys enligt Danielson (2012). De insamlade inläggen lästes 

först igenom var för sig. Detta för att få en överblick över datamassan och det språk som 

användes. Anteckningar gjordes under läsningen. Detta följdes av en diskussion där de 

centrala delarna identifierades och skrevs ner. Sedan lästes materialet tillsammans av båda 
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författarna varvid relevanta inlägg och svar identifierades. Dessa lades in i ett nytt dokument 

för fortsätt analys. Författarna läste sedan datamassan var för sig för att få en ökad förståelse 

för materialet och samtidigt gjordes noteringar. Dessa jämfördes och diskuterades för att se att 

båda författarna hade uppfattat det centrala i inläggen samt för att identifiera olika 

uppfattningar som kunde ligga till grund för djupare analys. Författarna färgmarkerade sedan 

viktiga meningar vilket resulterade i 75 citat. Dessa lades in i en tabell för dataanalys och blev 

meningsenheter. Dessa kondenserades sedan för att bli kortare och mer lätthanterliga och 

omarbetades sedan till koder. Därefter arbetades fram subkategorier och kategorier till 

respektive meningsenhet. För att underlätta analysen skrevs innehållsanalystabellen ut och 

klipptes isär. Delarna lades sedan i olika högar. I syfte att ge läsaren en inblick i dataanalysen, 

redovisas en del av den i tabell 3.  

 

Den bearbetade dataanalysen redovisas i resultatet i löpande text med fem huvudkategorier 

som rubriker följt av subkategorier som underrubriker. Citat lades till i texten för att 

förtydliga resultatet. Materialet bearbetades systematiskt och objektivt för att få ett resultat 

som inte färgats av författarnas egna värderingar och för att undvika felkällor.   

 

Tabell 3. Exempel på innehållsanalys  

 

Meningsenhet Kondenserade 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det som jag tycker 

är viktigt är att folk 

ska känna till fakta. 

Hör så ofta/och 

läser om folk som 

förfasar sig över 

"dåliga mammor" 

som dricker lite vin 

trots att de ammar. 

Det är ju en 

skuldbeläggning 

som jag gärna vill 

ska försvinna! 

 

Viktigt är att folk 

känner till fakta. Att 

folk förfasar sig över 

"dåliga mammor" 

som dricker lite vin 

trots att de ammar är 

en skuldbeläggning 

jag vill ska 

försvinna.  

Skuld Eget dåligt 

samvete och 

skuldbeläggande 

från andra  

 

Amning och 

alkohol är 

känsloladdat  
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Det är viktigt att forskare är medvetna om sina egna eventuella hypoteser och erfarenheter 

innan de startar ett forskningsprojekt. Förförståelsen kan påverka forskningsprocessen, hur 

data samlas in, läses och tolkas. Innan författarna till detta arbete började läsa in sig på ämnet 

var tron att yngre kvinnor och kvinnor med lägre inkomst drack mer alkohol under 

amningsperioden än andra. Under inläsandet till bakgrunden visade studier istället motsatsen 

(Maloney et al., 2011; Parackal et al., 2007). Detta utgjorde grunden till en diskussion om 

författarnas förförståelse, erfarenheter och åsikter om amning och alkohol. Detta ledde till en 

medvetenhet som troligen har lett till ett mer öppet förhållningssätt inför bearbetandet av 

studiens resultat. Det finns en risk att data förvrängs om forskaren är mån om att belägga sin 

egen hypotes och det är viktigt att ha detta i åtanke. Med oredlighet i forskning menas att 

forskaren avsiktligt och på ett vilseledande sätt gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller 

medvetet bryter mot allmänt accepterade normer (SOU 1999:4). I denna studie är ett av målen 

att förförståelsen inte ska påverka rimligheten och trovärdigheten i analysen.  
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RESULTAT 

 

Analysen av datamaterialet resulterade i fem kategorier och tio underkategorier, se tabell 4. 

Dessa kategorier omfattar studiens syfte. Analysens resultat redovisas i löpande text under 

respektive kategori och illustreras av citat (kursiverat). Citaten är tagna från tre forum, sex 

från ”Familjeliv”, sju från ”Allt för föräldrar” och femton från ”Min bebis”.  

 

Tabell 4. Kategorier och underkategorier 

 

 

Kategorier Underkategorier 

Föräldraskapets ansvar och 

relationen till alkohol 

- – Föräldraskapets olika roller  

- – Mångfacetterat förhållningssätt till alkohol  

 

Amning och alkohol är 

känsloladdat    

- – Eget dåligt samvete och skuldbeläggande 

från andra  

- – Föräldrarnas starka åsikter leder till 

diskussion  

 

Amning och alkohol - ett 

genusperspektiv 

- – Traditionell kvinnosyn påverkar attityderna 

till amning och alkohol 

- – Pappans roll i föräldraskapet  

 

Nationell rekommendation 

genererar olika åsikter  

- – Tillit till rekommendationen 

- – Tveksamhet till rekommendationen 

 

Föräldraforumets funktion som 

mötesplats  

 

- – Informationsutbyte ger ökad kunskap men 

kan bli fel 

- – Behov av stöd i föräldraskapet 
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Föräldraskapets ansvar och relationen till alkohol  

 

Föräldraskapet innebär ett stort ansvar. Vid alkoholkonsumtion kan omsorgen om barnet bli 

sviktande. Alkohol har en stor roll i samhället och föräldrarna har olika sätt att förhålla sig till 

alkohol.  

Föräldraskapets olika roller  

 

Många föräldrar uttryckte åsikten att alkohol kan leda till att de inte kan ta hand ett litet barn 

på rätt sätt. Det finns en risk att omdömet blir sämre och att omsorgen om det lilla barnet 

därmed blir sviktande. Den som är förälder har ett stort och viktigt ansvar och flera uttryckte 

att detta är det centrala och att alkohol aldrig kan vara viktigare är ens barn. Flera hade å 

andra sidan åsikten att en förälder också måste kunna ha ett socialt liv och att alkohol är en 

viktig del av det sociala livet i samhället. En förälder ska kunna fortsätta träffa vänner och roa 

sig bara det görs med måtta. Flera menade att andra människor lade sig i deras föräldraskap 

och hade åsikter om hur de skulle bete sig.  

 

”Klart man ska kunna ha ett socialt liv och dricka alkohol trots att man blivit förälder. Men sen det 

med att dricka sej redlös framför sina barn är kanske inte så smart. Man ska ju inte behöva sluta leva 

bara för att man fått barn. Man får ta så mycket skit helt plötsligt bara för att man fått barn. 

 Finns så mkt man absolut inte får göra för då är man en dålig förälder. Men ett glas eller två gör ju 

knappt ngn skada då och då”.  

 

Det fanns uttryck för att en förälder behöver få egen tid i livet för att kunna må bra. För vissa 

kunde detta vara att gå ut och festa trots att de hade en liten bebis, för andra var det en 

promenad i skogen eller ett biobesök. Föräldrarna förmedlade att de klarade av ansvaret för 

sitt barn på ett bättre sätt om de ibland fick vara ”sig själv” för en stund. Det uttrycktes olika 

åsikter om huruvida det var okej att denna egna tid inkluderade alkohol eller inte. För vissa 

var dock det naturliga sättet att möta sina vänner, att ses över ett glas vin på en bar. 

Mångfacetterat förhållningssätt till alkohol  

 

Många inlägg diskuterade olika sätt att förhålla sig till alkohol i samband med amning. Flera 

poängterade att så länge föräldern kan ta hand om sitt barn på ett säkert sätt så var det upp till 

var och en att avgöra om han eller hon ville dricka alkohol eller inte. Flera tyckte att det var 
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tragiskt att alkohol spelar en så stor och viktig roll i samhället och att det är synd att inte fler 

föräldrar kan tänka sig att avstå alkohol under den korta tid som kvinnan ammar och barnet är 

mycket litet. 

 

Flera föräldrar planerade sitt alkoholintag och beskrev utförligt vad och när de skulle dricka 

långt innan det inplanerade tillfället. En del föräldrar räknade ut hur gammalt barnet skulle 

vara vid olika högtider, detta gällde både mammor som hade fått sitt barn och de som var 

gravida.  

 

”Jag ska ta mig lite vin i sommaren, om jag vågar. Men när jag fyller 30 blir det iaf 2 glas.  

men då e bebben 5månader..men innan bebben e 3mån ska jag inte dricka nåt” 

 

En del föräldrar skrev att de aldrig skulle kunna tänka sig dricka alkohol i samband med 

amning. Att amning och alkohol inte hör ihop var en vanlig uppfattning. En del menade att en 

förälder inte skulle dricka alkohol överhuvudtaget om det fanns småbarn hemma. De menade 

att föräldern kanske skulle behöva köra bil till sjukhuset och att det inte skulle gå efter två 

glas vin. Flera uttryckte att det var tänkvärt att en förälder efter att ha druckit två glas vin får 

ta hand om ett spädbarn men inte får köra bil, på grund av att omdömet och 

reaktionsförmågan försämrats. Flera tyckte att det handlade om prioriteringar och att det var 

onödigt att utsätta sitt barn för alkohol, även i små mängder. En förälder var upprörd för att 

mammor försökte hitta kryphål och genvägar för att kunna dricka.  

 

”Jag skulle nog ALDRIG få för mig att dricka under varken graviditeten eller när jag ammar. Mitt 

barn är viktigare än att jag ska behöva pumpa ut mjölk bara för att kunna ta mig 1-2 glas vin. Nej då 

ammar jag hellre mitt barn och njuter av det istället”.  

 

För en del var det självklart att avstå från alkohol, antigen för att de tyckte det var meningslöst 

och onödigt att dricka, de menade att ”fira kan man göra ändå”, eller för att alkohol inte var 

gott. En del menade att vuxna och barn redan utsätts för tillräckligt många gifter via mat, 

passiv rökning och avgaser. En del föräldrar tog upp att de hade kommit i kontakt med 

alkoholens baksida och upplevt alkoholmissbruk på nära håll och att de av den anledningen 

valde att helt eller delvis avstå från alkohol. Flera nämnde att de inte hade haft lust att dricka 

alkohol när de hade spädbarn hemma och att de inte upplevt detta som något problem. Många 

av dessa föräldrar skrev att de inte hade konsumerat så mycket alkohol innan graviditeten 
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heller. En mamma uppgav att det inte kändes rätt att dricka alkohol så länge bebisen var liten 

och ammade ofta.  

 

”Jag är inte heller nykterist, men jag har sett baksidan av alkoholen, den förstör många liv.. 

Och jag kommer inte att dricka under tiden jag ammar. Tycker det är helt onödigt, varför ska man 

utsätta sitt barn för alkohol?” 

 

Många föräldrar uppgav att de kunde tänka sig dricka alkohol när de ammade, eller att de 

redan gjorde det. De menade att eftersom det inte finns några medicinska risker för barnet och 

då de upplevde att de efter att ha konsumerat måttliga mängder alkohol fortfarande hade 

kontroll över barnet, så fanns det ingen anledning att avstå.  

 

”Det handlar helt enkelt om sunt förnuft! Och något glas vin eller en öl ibland är inte fel så länge man 

kan ta hand om sin bebis på bästa sätt.” 

 

En del föräldrar beskrev att de hade druckit sig berusade vid flera tillfällen, medan partnern 

hade varit hemma med barnet. En mamma skrev att hon sedan ammat barnet som vanligt på 

natten och upplevde att barnet sov mer än vanligt men i övrigt mådde bra. En förälder skrev 

att hon inte skulle amma och att det då var ”fritt fram för massor av kalla öl och grill på 

altanen i sommar”. En förälder såg det som en självklarhet att kunna festa under 

amningsperioden.  

 

”Jag dricker 3-4 öl varje helg med mina vänner och jag ammar. H*n är 7 månader idag och jag har 

"festat" till det varje fredag sen h*n var ca 3 månader. H*n mår hur bra som helst :) Det är ingen 

fara, njut du av några glas vin då och då!” 

 

Amning och alkohol är känsloladdat  

 

Att dricka alkohol under amning kunde leda till ett dåligt samvete eller en känsla av 

skuldbeläggande från andra. På forumen pågick livliga diskussioner som illustrerade att 

amning och alkohol väcker starka känslor.  

Eget dåligt samvete och skuldbeläggande från andra  

 

Flera mammor tog upp att när de hade druckit alkohol under amning hade de fått dåligt 

samvete efteråt. Även om de endast druckit en liten mängd och inte känt sig påverkade hade 
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det ändå funnits ett tvivel och en gnagande känsla av att ha gjort fel. Föräldrarna menade att 

det oftare kändes lättare att dricka ett glas vin hemma än i en offentlig miljö. En del tillade att 

när de drack alkohol offentligt kände de sig tvungna att inför dem som ifrågasatte detta 

motivera sig med fakta och att berätta om forskning och rekommendationer. En förälder som 

drack en alkoholfri drink upplevde många sura miner och blickar från andra 

restaurangbesökare som trodde att hon drack alkohol och ammade. En del föräldrar upplevde 

inte bara ett eget dåligt samvete utan även en skuldbeläggning från andra. De menade att 

många personer framför åsikter om amning och alkohol. Detta kunde komma till uttryck 

genom att andra yttrade att det är skadligt att dricka vin eller att du är en dålig mamma om du 

tar ett glas vin. Någon förälder uttryckte en oro över att det fanns de som kunde ta åt sig av 

andra personers inlägg på forumet.  

 

”Om du inte vill dricka, fine, men du ska inte skuldbelägga den som tar ett glas vin genom att påstå att 

det är skadligt. Du får gärna tycka att det är dumt att dricka när man ammar, men det finns inget som 

helst vetenskapligt stöd för din uppfattning”. 

 

”Alla har olika åsikter om detta men ni som anser att man absolut inte ska dricka och påstår att man 

väljer alkohol före barnet, snälla tagga ner! Tänk på att det finns de som tar åt sig jättemycket och får 

dåligt samvete när det inte behövs”. 

 

Föräldrarnas starka åsikter leder till diskussion 

 

Många gav uttryck för starka känslor på föräldraforumen. Det fanns både positiva och 

negativa åsikter om alkohol under amningsperioden och många visste och delgav sin exakta 

ståndpunkt i frågan. En del framförde sin åsikt och ville höra andras åsikter och respekterade 

dem. Andra accepterade inte andra åsikter än de som överensstämde med de egna och tonen 

kunde bli hätsk. Det pågick intensiva och livliga diskussioner i vissa inlägg. Det märktes att 

både amning och alkohol i sig är ämnen som engagerar och dessa tillsammans väcker starka 

känslor hos många.  

 

”Alltså jag blir så himla förbannad när hör allt sånt här!! Det är så kort tid i en kvinnas tid som 

bebisen är liten och man ammar så om man inte klarar av att avstå ifrån alkohol den korta tiden... ja 

då tycker jag att man är en stor egoist!! jag tycker det säger sig självt att amning och alkohol inte 

passar ihop!! ” 
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”Jag kan bli irriterad på debatten, faktiskt. Särskilt när man får höra att om man inte "kan avstå" från 

vin när man ammar så borde man inte ha några barn. Frågan är: varför avstå om det inte föreligger 

någon som helst risk för barnet?” 

”Jag behöver inte gilla det men jag accepterar det. Jag är humanist och blandar kanske in mina 

känslor i de flesta beslut. Jag har starka känslor och starka åsikter.” 

 

Amning och alkohol - ett genusperspektiv 

 

I samband med att ammande kvinnor inte helt behöver avstå alkohol började diskussionen 

handla om hur omsorgen av barnet kan påverkas av alkohol. Detta väckte nya funderingar 

kring föräldrarnas traditionella könsroller i familjen.  

Traditionell kvinnosyn påverkar attityderna till amning och alkohol  

 

En del inlägg menade att det finns en åsikt i samhället att ammande kvinnor inte ska dricka 

alkohol, att det inte passar sig. Denna åsikt trodde de låg bakom den tidigare 

rekommendationen om total avhållsamhet från alkohol under amning. De menade att forskare 

länge vetat att ett glas vin inte är medicinskt farligt för barnet men att det fanns en rädsla att 

ammande kvinnor skulle börja dricka för stora mängder alkohol om de fick ”tillåtelse” till det.  

 

”Det är så störande, man har vetat om det länge att alkoholen inte går över i bröstmjölk, men man 

har tystat ner det för att vi kvinnor inte skall dricka. För vi är ju så korkade som individer att vi skulle 

genast gå och supa oss dängfulla ifall vi vetat om detta”.  

 

En förälder berättade att mammor på BVC blev utfrågade om sina alkoholvanor, de kunde få 

fördömande blickar och kommentarer medan pappan satt bredvid utan att bli utfrågad eller få 

någon kritik. Hon upplevde det som konstigt att det bara var kvinnan som stod i fokus då det 

borde vara båda föräldrarnas alkoholvanor som var intressant ur barnets perspektiv.  

 

En förälder uttryckte en känsla för vad som var tillåtet för en ammande kvinna att känna. Att 

det inte riktigt passar sig för en nyförlöst kvinna att sakna alkohol utan att hon ska vara 

uppslukad av omsorgen och ansvaret av det lilla barnet och att dessa två sidor var svåra att 

kombinera. 
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”Att säga att man saknar goda ostar är HELT okej. Men om jag säger att jag saknar en god Amarone 

då jävlar är jag alkis och helt förtappad!” 

 

Pappans roll i föräldraskapet  

 

I flera inlägg diskuterades om det var lämpligt att pappan drack alkohol i en familj med ett 

spädbarn. Diskussionen rörde sig kring huruvida en pappa som drack skulle få ta hand om sitt 

barn och få sova i sin säng med risk att han skulle kunna lägga sig på barnet. En del mammor 

menade att de tyckte att det var okej att pappan drack alkohol även om mamman själv avstod, 

detta för att det då var mamman som hade ansvaret för barnet. Andra tyckte att samma 

rekommendationer som för ammande borde gälla pappor och mammor som inte ammade 

eftersom måttligt intag av alkohol inte skadar barnet utan det snarare är en fråga om omsorgen 

om barnet och att det då gäller alla som tar hand om barnet. Vissa delade upp föräldraskapet 

mellan sig och resonerade att när mamman drack några glas vin var pappan helt nykter och 

tog hand om barnet. De delade på ansvaret i nyktert tillstånd men så fort någon drack blev det 

den nyktra som fick det fulla ansvaret för barnet.  

 

”Risken med alkohol när du har en bebis är som sagt att ditt omdöme försämras och att du inte läser 

barnets signaler lika bra eller inte uppfattar dem som lika viktiga. Detta gäller till lika stor del pappor 

som har lika stor anledning som mammor att hålla sig nyktra. Detta glöms alltför ofta bort. ” 

 

”Jag undrar, de som skriver att de aldrig skulle dricka alkohol i närheten av sina barn eller att de 

skulle pumpa ur bara för att få dricka ett glas vin, men sedan i samma veva skriver att deras sambos 

kan dricka hur de vill.... Hur tänker ni då?” 

 

Nationell rekommendation genererar olika åsikter 

 

Föräldrar kände till rekommendationen och den var en central utgångspunkt för diskussioner 

rörande amning och alkohol. Det fanns många olika åsikter om den och vad den eventuellt 

kunde leda till. 

 

Tillit till rekommendationen 

 

Vissa av dem som skrev inlägg på forumen uttryckte en stark tillit till Livsmedelsverkets 

rekommendation. De menade att i och med att de flesta kvinnor under sin graviditet litar på 
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Livsmedelsverkets råd angående alkohol och intag av livsmedel, borde de även följa och lita 

på råden som ges till ammande kvinnor. 

 

”Jag tänker amma och jag tänker dricka vin. Inte så att jag blir full förstås. Men jag litar på 

livsmedelsverket som säger att alkoholen inte passerar över i bröstmjölken i någon större grad än att 

det är ok att dricka ett eller två glas vin en till två gånger i veckan.  

Det känns ju helt logiskt också” 

 

En del uttryckte att det var bra att rekommendationen ändrats och tyckte att när det nu 

bevisats att lite alkohol i bröstmjölken inte är skadligt, kunde diskussionen istället börja 

handla om rätt saker, det vill säga omsorgen om barnet. De uttryckte en önskan om att få göra 

egna val, att det var skönt att ha rekommendationen i ryggen som bevis för att det inte är 

skadligt att dricka och att utifrån detta göra sitt val om att dricka alkohol eller inte. Några 

föräldrar uppgav att de bodde eller tidigare bott utomlands och att de där följt dessa länders 

rekommendationer som oftast länge förespråkat denna mer tillåtande syn på alkohol vid 

amning. De var på grund av detta mer positiva till alkohol vid amning.  

 

En del föräldrar menade att rekommendationen var viktig för att främja amning och längden 

på amningen. Deras åsikt var att på grund av den nya rekommendationen och att de då kunde 

ta sig ett glas vin vid vissa tillfällen kunde de amma under en längre period. För många regler, 

åsikter och pekpinnar kring amning ansåg de kan leda till att färre barn ammas och att de 

ammas under en kortare tid. 

 

”Du vet väl att en del av oss ammar ganska länge, ska man helt avstå från alkohol under 

amningsperioden så skulle det för min del vara uppe i 7,5 år av total avhållsamhet från alkohol, det är 

ganska länge faktiskt.” 

 

En mamma beskrev att hon tyckte att rekommendationen var bra men personligen inte ville 

dricka alkohol, det kändes helt enkelt fel och konstigt. En del föräldrar tog upp skillnaden 

mellan Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens roll. De menade att Livsmedelsverket roll är 

att ge fakta om livsmedel, det vill säga även om bröstmjölk, och att det är Socialstyrelsens roll 

att informera om omsorgsansvaret. Att som tidigare avråda mammor från att dricka alkohol 

vid amning på grund av att de försämrar omdömet var många negativt inställda till. 
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”Men det kan ju vara skönt att veta att man iallafall inte skadar sitt barn om man tar ett glas vin vid 

något speciellt tillfälle”. 

 

”Jag menar absolut inte att mammor ska börja sitta aspackade och amma, 

 men man ska veta varför man avstår”.  

 

”Ska man ljuga för befolkningen eller ska man tala sanning?  

Jag föredrar att få korrekt information”. 

 

Tveksamhet till rekommendationen 

 

Några mammor kände sig tveksamma till rekommendationen och uttryckte tankar som att de 

trodde att den eventuellt skulle ändras igen. De tyckte att det hade varit nolltolerans en längre 

tid och undrade varför det skulle vara tillåtet nu. Med risk för att rekommendationen skulle 

ändras igen kände de att det var säkrast att avstå alkohol. 

 

”Ja nu säger de att det e ok.. om en månad så kommer det ngn ny undersökning som visar att det e 

helt förödande att ens väta läpparna i ett glas vin.. Antar att många kanske tycker jag e larvig men 

alkohol e ju inte bra för ngn egentligen så jag kommer att pumpa ur om jag nu skulle bli alldeles 

tvungen att dricka vin” 

 

Flera uttryckte en tveksamhet inför att rekommendationen ändrats och en oro över att fler 

mammor skulle börja dricka större mängder. Det fanns också en oro över att mammor skulle 

kunna bli berusade på relativt små mängder alkohol som ett till två glas vin på grund av att de 

flesta mammor inte druckit alkohol under en lång period, det vill säga under graviditeten. 

Några föräldrar tyckte att det var svårt att förstå begreppet ”måttliga mängder”. En del 

menade att det kunde innebära allt från tre glas vin eller en flaska för någon till ett glas vin för 

en annan. En förälder undrade om det spelade någon roll hur många dagar i veckan man 

drack, förutom allmänna hälsoråd och ansvaret för barnet.  

 

Flera föräldrar trodde att personer med alkoholproblem skulle få ytterligare problem på grund 

av den mer tillåtande rekommendationen. Att de skulle tänka att det nu var fritt fram att 

dricka och därför tolka råden litet som de ville både vad gäller mängd alkohol och drickandets 

frekvens. Som motvikt till detta diskuterade flera att det viktiga ändå måste vara att 
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rekommendationen bygger på fakta och forskning och att den inte kan finnas till för att 

skydda personer med alkoholproblem. 

 

”Tycker absolut att man ska uppdatera till ny fakta då den kommer. Sen kommer det antagligen alltid 

finnas människor som ”missbrukar den” tex de med alkoholproblem, men deras problem sitter ju inte 

i vad livsmedelsverket kommer med för rön utan dom har ju problem som bottnar i annat” 

 

”Jag tycker det är upprörande att Livsmedelsverket ens talar om att man KAN dricka när man ammar. 

"Måttliga mängder" är ju helt olika för olika personer. 1-2 glas vin 1-2 ggr i veckan tycker jag är 

ganska mycket även för mig som varken är gravid eller ammar!” 

 

Några föräldrar ansåg att den nya rekommendationen inte alls var bra. Om kvinnorna inte 

kunde tänka sig att hålla sig ifrån alkohol under graviditet och amning så borde de inte skaffa 

barn överhuvudtaget. En mamma berättade att hon sett ett litet barn bli påverkat av alkohol 

efter att ha ammats av en vindrickande mamma. Efter det tänkte hon inte lita på vad som sägs 

om att det bara är en liten mängd alkohol som går ut i bröstmjölken. 

 

Föräldraforumets funktion som mötesplats  

 

Föräldraforumen var uppskattade och var ett stöd i föräldraskapet. Ett ständigt 

informationsutbyte och sökande efter kunskap pågick mellan föräldrarna. Både korrekta och 

felaktiga råd utdelades.  

 

Informationsutbyte ger ökad kunskap men kan bli fel 

 

Flera föräldrar skrev inlägg på föräldraforumen i syfte att få svar på någon fråga eller få 

bekräftelse på något de gjort. Detta ledde till debatt i många inlägg då flera personer hade 

olika fakta att komma med gällande samma fråga. Några antydde att de ville ha riktig fakta 

och inga spekulationer medan andra menade att föräldern i så fall borde vända sig till vården. 

Några uppgav att de skulle fråga sin barnmorska eller på BVC om frågor som rörde amning 

och alkohol. Flera föräldrar skrev att det är en känslig fråga att ta upp inom vården.  

 

Det fanns en etablerad uppfattning att det är skillnad mellan att dricka alkohol under amning 

och under graviditet. Många föräldrar påpekade att det måste vara nolltolerans för alkohol 

under graviditet eftersom barnet då får samma alkoholhalt i blodet som modern har, vilket kan 
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leda till fosterskador. Det var viktigt att inte blanda ihop detta med amning. Den mjölk barnet 

då dricker har visserligen samma promillehalt som i mammans blod men i den formen är 

intaget att betrakta som alkoholfritt. En missuppfattning några hade var att barnet vid amning 

fick samma promille i blodet som mamman hade i blodet. Flera föräldrar hävdade också att 

mamman i princip kunde dricka sig medvetslös och att mjölken ändå skulle vara ofarlig för 

barnet. De beskrev detta teoretiskt och menade att om mamman hade 5 promille i kroppen, 

skulle mjölken få 5 promille och att allt under 0,5 % räknas som alkoholfritt. De räknade upp 

livsmedel som innehöll halter av alkohol, exempelvis mogen frukt, fil, yoghurt, bröd, läsk, 

juice och menade att detta var bevis på att bröstmjölk från en berusad mamma inte är farligt 

för barnet. Många föräldrar framförde sådana fakta och några refererade till forskare som 

intervjuats i tidningsartiklar och på TV. En förälder nämnde att öl producerar mycket 

bröstmjölk, andra att det var viktigt att pumpa ur eller vänta med amning efter att modern 

konsumerat alkohol. Några menade att det inte är någon idé att pumpa ur eftersom alkoholen 

lämnar mjölken på samma sätt som i blodet. Således gavs det både råd som var korrekta och 

som var felaktiga ur ett vetenskapligt perspektiv.  

 

”Bröstmjölk kan i princip inte bli farlig för barnet, hur mycket man än dricker. Hantering av barnet 

kan självklart vara olämpligt efter alkoholintag, men det har inget med amning/icke-amning att göra” 

 

”Jag har läst att om man tar ett glas vin tex måste man vänta i 3 timmar innan man kan amma. Fast 

det är ju bara att pumpa ut..tur att det finns så mycket smarta lösningar ” 

 

Behov av stöd i föräldraskapet 

 

Informationsutbytena på föräldraforumen var uppskattade av många och flera föräldrar skrev 

att de agerat efter råden de fått. Det uttrycktes att det var givande att höra hur andra 

resonerade och agerade gällande amning och alkohol. En del föräldrar skrev att de var mycket 

oroliga för att de hade fått i sig alkohol. En mamma hade av misstag tagit en klunk starkglögg 

och en annan hade druckit två små glas vin under fyra kvällar och sedan att de inte vetat vad 

de skulle ta sig till. Många föräldrar frågade om råd när det var okej att dricka alkohol efter 

graviditet och när det var okej att amma efter att modern konsumerat alkohol. Svaren blev 

mycket blandade eftersom det finns många olika åsikter om amning och alkohol. Det fanns 
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dock en tillit till informationen på forumen och flera uttryckte sig positivt till att kunna 

diskutera med andra småbarnsföräldrar om ett ämne som de upplevde som känsligt.  

 

”Du kan amma direkt! Du har INTE alkoholproblem för att du druckit något / några glas vin! Amma 

på en gång om du vill det och ha en fortsatt trevlig lördagkväll! Stor kram till dig!” 

 

”Tack, tack ni som svarat!  Jag ska hålla mig från alkohol helt hädanefter för jag blev så himla orolig. 

Men skönt att höra att jag inte sabbat nåt genom att dricka det jag drack!”  

 

En mamma berättade att hon blivit osäker sedan hon förstått att hon faktiskt skulle kunna 

dricka lite alkohol under amningen. Hon sökte i sin ambivalens stöd på forumet och ville höra 

andras åsikter i frågan. I dessa känslor ville mamman ha svar från andra ammande mammor 

och höra deras tankar. 

 

”Men det här satte myror i knoppen på mig. Tänker att om det nu inte är någon fara för att barnet tar 

skada av det o man håller sig till ett-två glas så att man kan ge barnet precis samma omsorg o 

trygghet det behöver- är det då så galet att göra det någon gång?” 
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DISKUSSION 

 

Denna studie syftade till att undersöka vilka attityder föräldrar uttryckte på föräldraforum 

angående alkohol under amningsperioden. De kategorier som framkom i resultatet var: 

Föräldraskapets ansvar och relationen till alkohol, Amning och alkohol är känsloladdat, 

Amning och alkohol- ett genusperspektiv, Nationell rekommendation genererar olika åsikter 

och Föräldraforumets funktion som mötesplats. Resultatet visade att det finns många olika 

attityder och sätt att förhålla sig till alkohol. Föräldraskapet innebär ett stort ansvar och 

alkoholkonsumtion kan leda till att omsorgen om barnet kan bli sviktande. Att dricka alkohol 

under amning kunde leda till ett dåligt samvete eller en känsla av skuldbeläggande från andra. 

På forumen pågick livliga diskussioner som illustrerade att amning och alkohol väcker starka 

känslor. I samband med att ammande kvinnor inte helt behöver avstå alkohol började 

diskussionen handla om hur omsorgen om barnet kan påverkas av alkohol, detta väckte nya 

funderingar kring föräldrarnas traditionella könsroller. Vidare visade resultatet att föräldrar 

kände till rekommendationen och den var en central utgångspunkt för diskussioner rörande 

alkohol under amningsperioden. Föräldraforumen var uppskattade och var ett stöd i 

föräldraskapet. Ett ständigt informationsutbyte och sökande efter kunskap pågick mellan 

föräldrarna. 

 

Resultatdiskussion 

Föräldraskapets ansvar och relationen till alkohol  

 

Det framkom skiftande attityder till amning och alkohol i resultatet. Föräldrarnas 

förhållningssätt till alkohol påverkades av föräldraskapet. Föräldrar drack alkohol under 

amningstiden, vissa i liten mängd och andra mer. Detta visades även i internationella studier 

av Parackal et al. (2007) och Giglia och Binns (2007b).  

 

Resultatet visade åsikten att föräldraskap kan vara ett laddat ämne och att människor lägger 

sig i och kommenterar andras sätt att vara förälder. Å ena sidan ska en förälder kunna vara 

som innan den fick barn men å andra sidan är det inte lika självklart att det ses som tillåtet för 

en nybliven mamma att gå ut och festa. Alkoholen spelar lika fullt en viktig roll i många 

människors sociala liv vilket även Heimer (2010) beskriver. Det uttrycktes en uppfattning att 
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en förälder bör prioritera sitt viktiga ansvar och omsorgen om barnet samtidigt som en 

förälder behöver ett visst mått av egen tid och att denna egna tid ibland involverar alkohol.  

 

Många inlägg på föräldraforumen tog upp att även om det inte föreligger några medicinska 

risker för barnet efter det att mamman druckit ett till två glas vin, är det inte lämpligt att 

kombinera småbarn och alkohol. Redan så låga promillehalter som 0,1- 0,2 promille 

försämrar många motoriska och kognitiva funktioner. Detta gäller exempelvis reaktionstid, 

omdöme, risktagning, förmåga till delad uppmärksamhet och koordination (Andréasson & 

Allebeck, 2005). Detta kan jämföras med de 0,32 promille snabb konsumtion av 1-2 glas vin 

ger i bröstmjölken (Livsmedelsverket, 2008).  

Amning och alkohol är känsloladdat 

 

Dåligt samvete var något som flera föräldrar beskrev. Trots att de visste att det enligt 

rekommendationen var tillåtet att dricka måttliga mängder alkohol upplevde de dåligt 

samvete. Kan det dåliga samvetet höra ihop med den traditionella kvinnosynen, att normen är 

att en mamma inte ska amma och dricka vin? Att dricka offentligt upplevdes som svårare än 

att dricka alkohol hemma. Föräldrarna upplevde att de i offentligheten fick många sura blickar 

och miner. År 2011 nekades en ammande mamma att köpa alkohol på en bar (Dickson, 2011, 

5 maj).  Detta ledde till en debatt huruvida bartendern gjorde rätt eller fel. Vi applicerar denna 

händelse på den teoretiska modellen som handlar om hälsans bestämningsfaktorer, se sidan 7, 

då detta är intressant ur flera synvinklar. Får en person lägga sig i andras föräldraskap och kan 

en utomstående sätta sig över en nationell rekommendation (nivå ett) på grund av egna 

moraliska åsikter (nivå fyra)? Händelsen gjorde att kvinnan kände sig diskriminerad och 

ifrågasatt som mamma. I studien framkom att amning och alkohol är ett kontroversiellt ämne 

som många har starka åsikter om. Detta blir särskilt framträdande när föräldrarna diskuterar 

amning och alkohol samt när diskussionen sker på ett forum på internet. Atmosfären och 

tonen blir förmodligen mer ilsken och livlig på ett föräldraforum än i en föräldragrupp.  

Amning och alkohol - ett genusperspektiv 

 

En kvinna upplevde att bara mammor blev utfrågade om sina alkoholvanor på BVC och inte 

pappor. Målet med det alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården är att få föräldrar att 

reflektera över hur deras alkoholvanor kan påverka barnet och att de föräldrar som har en 
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alkoholkonsumtion som kan påverka barnet negativt ska erbjudas stöd att ändra sina 

alkoholvanor (Folkhälsoinstitutet, 2008). Barnhälsovården i Sverige har inom ramen för det 

nationella Riskbruksprojektet, Statens folkhälsoinstitut, utbildat personal i alkoholprevention 

(Heimer, 2010). Det finns en handbok för vårdpersonal och broschyrer till föräldrarna. Dessa 

åtgärder kan förhoppningsvis bidra till en mer jämlik debatt om amning, alkohol och 

föräldraskap.  

 

Även detta resultat kan förklaras med hjälp av den teoretiska modellen. Ett alkoholpreventivt 

arbete inom barnhälsovården som införts på den yttersta nivån och som arbetas med på den 

andra nivån (BVC) kan leda till en mer jämlik debatt om alkohol och föräldraskap. Vi tror att 

det är viktigt att stärka föräldraskapet, att förtydliga att pappan har en mycket viktig roll i 

familjen och att detta kan leda till en starkare sammanhållning i familjen (nivå fyra). Det 

alkoholpreventiva arbetet kan även leda till ett minskat riskbruk av alkohol (nivå tre). 

Nationell rekommendation genererar olika åsikter 

 

I många inlägg nämndes Livsmedelsverkets rekommendation ur både en positiv och negativ 

synvinkel. Flera föräldrar uttryckte att det var bra att Livsmedelsverket ändrat sin 

rekommendation på grund av att de då får rätt information och många kände en tillit till 

rekommendationen. Trots rekommendationen kvarstår en del frågor och funderingar som kan 

leda till missförstånd hos föräldrarna. Detta visar vikten av att BVC- sköterskan ger en tydlig 

och korrekt information och håller sig till de nationella rekommendationerna som finns utan 

att lägga in egna attityder eller värderingar i sina råd. I en studie av Giglia och Binns (2007a) 

upplevdes otydlig information från vården. Detta ledde till oro och en önskan om korrekt 

information.   

 

Några föräldrar trodde att rekommendationen kunde främja amning och längden på amningen. 

Liknande tankar diskuterades av Bowen och Tumback (2010). De menade att om en 

sjuksköterska råder en kvinna till total avhållsamhet från alkohol är risken att hon avstår helt 

från att amma. Risken för att detta skulle inträffa var större om hennes partner drack alkohol. 

En förälder beskrev att hon trodde att amningen minskar om det finns för mycket regler och 

”pekpinnar”. Den nuvarande nationella rekommendationen tror vi är bra ur denna synvinkel 

och kan leda till att fler barn ammas längre.  
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Applicerat på den teoretiska modellen innebär detta att Livsmedelsverkets ändring av 

rekommendationen 2008 innebär att en förändring gjorts på den yttersta nivån. Denna 

förändring tror vi kan leda till att kvinnor ammar längre (nivå tre), eftersom vissa ammande 

kvinnor då kan känna sig mer inkluderade i det sociala livet. Alkohol spelar för en del 

människor en stor roll i deras sociala umgänge. Däremot tror vi inte att fler mammor kommer 

att påbörja amning på grund av rekommendationen. Detta eftersom amning påbörjades för 97 

% av barnen som föddes 2009 i Sverige och 98,6% av barnen födda mellan 1997- 2007 i 

Uppsala (Socialstyrelsen, 2011; Wallby & Hjern, 2009).  

Föräldraforumets funktion som diskussionsplats  

 

Många föräldrar utbytte kunskap och information via föräldraforumen. Resultatet visar en 

blandning av olika åsikter om kvinnan ska pumpa ur bröstet eller inte efter hon druckit 

alkohol. Enligt Laanterä, Pieilä och Pölkki (2010) är en vanlig kunskapsbrist om amning att 

föräldrarna inte känner till att det efter intag av alkohol är obefogat att pumpa ur bröstmjölken 

innan nästa amningstillfälle. Det var få som uttryckte den annars vanliga myten om att 

alkohol hjälper till att producera bröstmjölk och stimulerar amningen (Pepino & Mennella, 

2004; Bowen & Tumback, 2004; Giglia & Binns, 2007a).  

 

Resultatet visar att det på forumen spreds information att bröstmjölken i sig aldrig kan bli 

farligt för barnet och det refererades bland annat till artiklar på Systembolagets hemsida, 

Svenska Dagbladet, Metro m.fl. Professor i biomedicin Agnes Wold uttalade sig i frågan i en 

del av artiklarna. Hon menade att alkohol går ut i bröstmjölken i minimala proportioner och 

att rekommendationen har mer med moraliska attityder mot kvinnor än de har att göra med 

vetenskap (Atterstam, 2008, 11 mars; Brynge, 2008, 8 april). Professorn i alkoholforskning 

Wayne Jones har uttalat sig om ämnet och gjort beräkningar som tar hänsyn till barnets vikt, 

mängd bröstmjölk barnet dricker och mammans vikt. Han menar att alkoholmängden barnet 

får i sig är mycket liten och jämför detta med alkoholhalten som finns i bröd, yoghurt och 

olika fruktsafter (Jones, 2009, 21 januari). År 2006 lät TV-programmet ”Kalla Fakta” 

Rättmedicinalverket i Linköping testa bröstmjölk från en kvinna som druckit två glas vin och 

mjölken innehöll då mindre alkohol än en 7-up, det gav heller inget utslag i barnets blod 

(Wikström, 2008, 19 juni). I barnhälsovårdens rikshandbok står det att ”Någon gräns för 



 31 

ofarlig mängd alkohol som ammande kan dricka finns inte fastställd” (Rikshandboken 

Barnhälsovård, 2011). Det är inte alltid lätt att veta vad som är sant eller falskt, särskilt inte 

för föräldrar som får många olika budskap från olika informationskällor. Alla dessa länkar till 

tidningar som föräldrarna refererar till i föräldraforumet kan beskrivas som nivå ett i den 

teoretiska modellen och dessa påverkar individen (nivå fyra). Vi vill betona att det är av stor 

vikt att vårdpersonal (nivå två) informerar föräldrarna utifrån Livsmedelsverkets 

rekommendation (nivå fyra).  

 

Det var intressant att föräldrar i behov av stöd sökte information först efter att de hade druckit 

alkohol. Detta kunde handla om en önskan att få råd när de kunde amma sitt barn igen. En del 

litade direkt på de svar och råd de fick i föräldraforumen. Ibland fick de flera olika råd. En 

anledning till att föräldrar väljer att ställa sina frågor på ett föräldraforum kan vara att amning 

och alkohol kan upplevas som ett känsligt ämne att fråga om och diskutera på BVC. 

 

Resultatet visade även att det finns ett behov att diskutera detta kontroversiella ämne. Detta 

kan göras inom många olika arenor. Föräldragrupper på BVC är ett exempel. Flera studier har 

visat att föräldrar tycker att det är viktigt att alkoholfrågan tas upp inom barnhälsovården och 

att det utgör en naturlig del av verksamheten och ger en ökad förståelse och medvetenhet om 

föräldraskap och alkohol (Ericsson, 2008; Heimer 2010; Alexander, 2009). Detta kan kopplas 

till den teoretiska modellen som beskriver att hälso- och sjukvården och BVC är arenor som 

påverkar barn och ungas livsvillkor. 

Metoddiskussion 

 

Data samlades in genom att undersöka föräldrainriktade webbsidor för att hitta inlägg om 

föräldrars attityder till amning och alkohol. Material skrivet på en webbsida kan vara en viktig 

källa till kvalitativ data för forskare inom hälso- och sjukvården (Eysenbach & Wyatt, 2002; 

Eysenbach & Till, 2001; Salzmann- Erikson & Eriksson, 2012; Haigh & Jones, 2004). Enligt 

Skärsäter och Ali (2012) menar Hewson (2007) att det finns en större öppenhet på internet att 

diskutera känsliga frågor som annars kan vara svåra att forska kring. Detta styrker 

föreliggande studies metodval. Ytterligare en styrka med metoden är att författarna till 

inläggen inte uttryckt sin åsikt med vetskapen om att deras inlägg kommer att studeras. Ett 

känsligt ämne som amning och alkohol skulle i en intervjusituation kunna leda till att den 

intervjuade svarar som den anser att intervjuaren förväntar sig eller enligt vad som är 
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accepterat i samhället. Dock finns det en etisk problematik i detta, som diskuteras i avsnittet 

om forskningsetiska överväganden.  

 

Författarna var nybörjare i att genomföra en studie med denna typ av datainsamlingsmetod 

och detta kan eventuellt ha påverkat resultatet. Det var till en början svårt att hitta annan 

forskning eller litteratur om hur man går till väga. Urval av föräldraforum och inlägg samt 

planerat tillvägagångssätt diskuterades noggrant mellan författarna. En diskussion fördes även 

med studiens handledare Datainsamlingen genomfördes och dokumenterades mycket 

noggrant. I en djupare sökning av litteratur för denna typ av metod hittades en artikel av 

Salzmann-Erikson och Eriksson (2012). De har utformat en forskningsmetod för 

sjuksköterskor som använder forum på internet i sin forskning. Denna studies 

datainsamlingsmetod överensstämde på många punkter med den som presenterades av 

Salzmann- Erikson och Eriksson (2012). Detta är en styrka med föreliggande studie. Några 

skillnader identifierades, bland annat att de hade mer konkreta definitioner på vilka 

webbforum som skulle inkluderas i studien. Deras definition på ett väletablerat forum var att 

det skrevs minst 10 inlägg per dag, att det fanns över 1000 inlägg totalt och att forumet hade 

över 100 medlemmar. För att hitta de mest välkända föräldraforumen användes i denna studie 

dels en sökning på Google, dels ställdes frågan ”Vilka föräldraforum använder du eller har 

hört talas om?” till tio småbarnsföräldrar. 

 

Att samla in data på internet har ibland kritiserats för att vara en lat och bekväm 

forskningsmetod eftersom forskaren ”inte går ut på fältet och smutsar ner sig”. Metoden är 

tidsbesparande eftersom material som redan finns samlas in i förhållande till att forskaren ska 

invänta svar på enkäter som skickats ut (Salzmann-Erikson & Eriksson, 2012). Dock tar det 

även tid att samla in materialet på detta sätt då det ska hittas, kopieras, klistras in i ett nytt 

dokument, justeras och skrivas ut. Det blir oftast en större mängd data att arbeta med och 

analysera än vid till exempel intervjuer. Att sätta sig in i detta material tar tid. Föreliggande 

studies författare menar att det är viktigt att beakta att datainsamlingar på internet ofta kan 

vara ett kostnadseffektivt forskningssätt (Belcher, 2004; Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 

2003) 
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Tiden för ett examensarbete är begränsad och detta ledde till att en begränsning måste göras 

med avseende på hur många inlägg på de olika föräldraforumen som kunde inkluderas i 

studien. Hade tidsramen varit större hade ett större antal inlägg kunnat inkluderas och att så 

inte var fallet kan ha påverkat resultatet. Dock upplevdes en mättnad efter att ha läst de 40 

olika inläggen med medföljande svar.  

 

Metoden i en kvalitativ studie kan enligt Henricson (2012) diskuteras med hjälp av begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet betyder giltighet och avser i vilken 

utsträckning det valda fenomenet verkligen har blivit studerat.  Den aktuella metoden i 

studien har uppfyllt syftet och studerat det som avsågs. Författarna var båda involverade i 

urvalet för att hitta de föräldraforum som skulle passa bäst för studien och studerade forumen 

tillsammans. Salzmann- Erikson och Eriksson (2012) betonar vikten av att utforma kriterier 

för inkluderandet av forum i studier. I detta arbete var inklusionskriteriet att forumet skulle 

vara väletablerat och en förbättring skulle kunna vara att sätta upp en tydlig definition av 

detta. Det fanns ett relativt stort antal inlägg som handlade om amning och alkohol och när 

urvalet kring vilka inlägg som skulle inkluderas i studien utfördes upplevdes detta som 

komplicerat. Detta då det saknades tydliga riktlinjer för hur urvalet skulle utföras. Detta kan 

eventuellt ha påverkat resultatet. Arbetets handledare läste igenom materialet och delgav 

relevanta åsikter i arbetet med dataanalysen vilket stärker trovärdigheten. Det material som 

togs fram kan anses trovärdigt just för att det inte är skrivet för forskning. Det är de som 

skriver inläggens sanning och inte tänkt att någon ska analysera det. Just därför förmedlar 

inläggen viktig information. 

 

Pålitligheten svarar på frågan om studiens resultat skulle bli detsamma eller liknande om 

undersökningen skulle upprepas med motsvarade undersökningsgrupp. Detta är troligt på 

grund av att en noggrann beskrivning av metoden har gjorts för att det ska gå att upprepa 

studien. Enligt Henricson (2012) kan författarnas förförståelse och hantering av den påverka 

studiens pålitlighet. Förförståelsen har hanterats genom att integrera tankar och funderingar 

kring den i arbetet. Vid ett flertal tillfällen i analysen har en diskussions förts kring detta. 

Genom att hjälpa varandra att reflektera över förförståelsen har dess påverkan på resultatet 

minimerats. Det har varit betydelsefullt att skriva detta arbete i par för att kunna diskutera 

dessa saker. Dock kan det inte uteslutas helt att vår förförståelse på något sätt påverkat 

resultatet. 
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Med överförbarhet menas den externa giltigheten, i vilken uträckning resultaten kan överföras 

till andra grupper, situationer eller sammanhang (Henricson, 2012). Det har diskuterat vilka 

personer som använder sig av föräldraforum på internet. Upplevelsen är att det mestadels är 

kvinnor som skrivit inläggen och att de är av varierande ålder och har varierande 

utbildningsgrad. Resultatet är således överförbart på en del småbarnsföräldrar runt om i 

Sverige. Attityderna om alkohol under amningsperioden som har framkommit i denna studie 

anser vi vara representativa för vilka attityder man skulle få fram i grova drag i exempelvis en 

föräldragrupp på BVC. I en föräldragrupp kan svaren och diskussionen blir väldigt olika 

beroende på personerna i gruppen, vem som sätter tonen samt BVC- sköterskans attityd och 

hur han/hon lägger upp diskussionen.  

 

Inom forskningen har det diskuterats angående vilka personer som använder internet som en 

källa för hälsoinformation (Sarkadi & Bremberg, 2004; Maloney, 2013). Tekniken utvecklas 

snabbt och i takt med att allt fler har tillgång till internet via datorer, smarta telefoner och 

surfplattor har användandet av internet ökat. Flera författare har studerat om social interaktion 

och stöd online är ett privilegium för socialt gynnande grupper eller om det även är 

tillgängligt och användbart för fler. Resultatet visade i en svensk studie att de föräldrar som 

använde sig av föräldrainriktade webbsidor främst var kvinnor i trettioårsåldern. Kvinnorna 

hade en medelhög utbildning och mer än hälften hade inkomstnivåer under eller vid 

riksgenomsnittet (Sarkadi & Bremberg, 2004). Även om det främst är kvinnor som använder 

föräldraforum har det även visat sig kunna vara ett stöd och en källa till information hos 

pappor. En studie visade att papporna kunde uppleva att hälso- och sjukvårdspersonalen 

mestadels fokuserade på mamman. Papporna vände sig istället ofta direkt till internetforum 

för stöd (Salzmann- Erikson & Eriksson, 2013). En studie av Hallberg, Beckman och 

Håkansson (2010) visade att endast 28 % av pappor medverkar i föräldragrupper. Möjligen 

kan pappor som inte kommer till BVC nås via internet. Då kan eventuellt riskbruk identifieras 

i högre utsträckning. Detta är viktigt då Zimmer (2009) visar att pappor har högre 

alkoholkonsumtion än mammor.  
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Forskningsetiska överväganden 

 

I denna studie användes svenska forum på internet för analys. Detta dels för att ett resultat 

giltigt i Sverige önskades och dels för att författarna ville läsa inläggen på sitt modersmål för 

att förstå texten fullt ut och kunna analysera den djupare. Det är enligt Salzmann-Erikson och 

Eriksson (2012) lättare att identifiera olika nyanser i en text som är på ens modersmål. En 

nackdel med ett svenskt forum är att de citat som används i resultatet lätt kan sökas upp på en 

sökmotor på internet och på så sätt hittas i det fulla inlägget på föräldraforumet. Skulle denna 

uppsats ha skrivits på engelska skulle detta ha försvårats och inläggen skyddats bättre 

(Salzmann-Erikson & Eriksson, 2012). De som skriver ett inlägg på ett föräldraforum 

förväntar sig inte att bli en del av en forskares eller students undersökningsgrupp. Eftersom 

personerna inte är medvetna om det kan det upplevas som kränkande (Eysenbach & Till, 

2001). I föreliggande studie har texten som analyserats varit tillgänglig för allmänheten, ingen 

inloggning eller medlemskap har behövts. På de föräldraforum som studerats kan en 

inläggsskrivare även välja att vara anonym då han eller hon skriver ett inlägg. Om 

information rörande ett känsligt ämne delas kan ens identitet följaktligen skyddas. Detta anser 

vi stärker vårt etiska resonemang att det är rätt att forska på inlägg skrivna på internet.  

Behov av vidare forskning inom området 

 

Vidare forskning skulle kunna undersöka hur föräldrar upplever att uttrycka sina åsikter om 

amning och alkohol på föräldraforum och hur de använder forumen i förhållande till BVC 

som stöttande instans. Det kan också vara viktigt att ta reda på BVC-sköterskors attityder till 

amning och alkohol och se om dessa har något samband med hur lätt eller svårt föräldrarna 

har att ta upp frågan på BVC. Pappornas attityder och inställningar till amning och alkohol är 

fortfarande outforskat och detta kan också vara ett ämne för vidare forskning. Fler studier som 

undersöker föräldrars attityder till amning och alkohol behövs för att bekräfta föreliggande 

studies resultat. 

Kliniska implikationer  

 

I resultatet framkommer att det finns många olika attityder till amning och alkohol och att det 

finns ett behov av att diskutera dessa. I kliniskt arbete kan detta resultat leda till att 

distriktssköterskor på BVC förstår vikten av att diskutera detta känsliga ämne för att 
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avdramatisera det och öppna debatten. Genom detta blir BVC en instans där det är tillåtet att 

diskutera alkoholfrågan och riskbruk kan tidigt identifieras. Vi vill också uppmuntra 

distriktssköterskor att använda föräldraforum på internet som ett arbetsverktyg där de kan få 

reda på och lära sig mycket om hur föräldrar diskuterar och ger råd till varandra. På vissa 

BVC skulle distriktssköterskorna kunna starta upp föräldragrupper på internet som ett 

komplement till de vanliga föräldragrupperna.  

Slutsats  

 

Att dricka alkohol under amningsperioden är ett kontroversiellt och mångfacetterat ämne som 

många har starka åsikter om. Amning och alkohol har i mångt och mycket ett nära samband 

med alkohol och föräldraskap eftersom omsorgen av barnet kan bli sviktande vid 

alkoholintag. Det finns många olika attityder till alkohol under amningsperioden och ett 

behov av att diskutera dessa. Det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att ha kunskap 

om och bemöta denna fråga med respekt för att främja både barns och vuxnas hälsa. Studien 

har visat att kvalitativ data insamlat på internetforum kan vara en användbar metod för 

omvårdnadsforskare, förutsatt att de etiska kraven uppfylls.  
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