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Abstract 
Löfmarck, E. 2014. Den hand som föder dig. En studie av risk, mat och moderskap i Sverige 
och Polen. (The Hand that Feeds. A study of Risk, Food and Motherhood in Sweden and 
Poland). Studia Sociologica Upsaliensia 61. x+262 pp. Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis. ISBN 978-91-554-8944-1. 
 
This is a study of how mothers of young children relate to risk in everyday life, with an 
emphasis on the invisible risks associated with modernity in general, and with food in 
particular. It explores variations and similarities in how mothers deal with risk in two cultural 
contexts: Sweden and Poland. The study is based on twenty qualitative interviews with 
university educated mothers of small children in Stockholm and Warsaw. While risks more 
generally challenge how we “get on” with our lives, mothers of young children in particular 
have a special relationship to risk. During pregnancy and breastfeeding they are subject to all 
kinds of risk minimization efforts, and mothers are ultimately held "infinitely responsible" for 
their children's welfare by society. Women's transition to parenthood then makes for a 
particularly interesting case as to how risks manifest in everyday life. The theoretical 
framework draws on modernization theory, combined with insights from cultural theory. In 
addition, various contributions from sociological and psychological risk research, family 
sociology and research on parenting and motherhood are used to highlight contextual aspects 
and to interpret the empirical results. Two aspects of the mothers’ relationship to risk and 
food are examined in this study: firstly, their risk constructs, i.e. what they perceive as ‘risky’ 
with regards to food; and, secondly, their risk management strategies, i.e. how they deal with 
identified risks on a practical and cognitive level. The overall risk management depicted in 
this study is characterized by reflexivity, critical thinking, information retrieval, attention to 
scientific evidence, purposely transferred trust, confidence and the ability to make fairly 
sophisticated tradeoffs between risks and other aspects of life. Neither the Swedish nor the 
Polish mothers then conform to popular notions of ‘security junkies’ or ‘paranoid parenting’. 
Nonetheless, the comparative approach demonstrates how contextual differences, such as 
general trust levels and family policy, influence both the risk constructs and the employment 
of different risk management strategies. 
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Förord 

Det är med stor tacksamhet och visst vemod som jag sätter punkt för detta 
avhandlingsprojekt. Tacksamheten riktar sig först och främst till de modiga 
mödrar i Stockholm och Warszawa som lät sig intervjuas om sin vardag och 
sitt förhållande till risker. Jag hoppas att jag gjort era berättelser rättvisa! Ett 
lika stort tack vill jag rikta till min huvudhandledare Kerstin Jacobsson, vars 
sociologiska fingertoppskänsla, stora tålamod och förmåga att ge kritik och 
beröm med millimeterprecision varit helt avgörande för denna avhandlings 
eventuella förtjänster. Jag är också djupt tacksam för att Kerstin med stöd 
och uppmuntran en gång lotsade in mig i forskarvärlden.  

Mina bihandledare Elisabet Näsman och Sara Ferlander har varit mycket 
konstruktiva, tillgängliga och stöttande under hela avhandlingsprojektet. Det 
är tyvärr inte alla doktorander förunnat att omges av ett så välfungerande 
nätverk. Tack också till Åsa Lundqvist och Ylva Nettelbladt för gedigen 
opposition vid mitt slutseminarium, och till Mats Franzén för en givande 
”dubbelläsning”. Kritiken som framkom vid slutseminariet fick mig att se 
avhandlingen med delvis nya ögon, vilket var till mycket stor hjälp under det 
avslutande arbetet. Tack också till min doktorandkollega Katarina 
Wesolowski för konstruktiva kommentarer vid mitt halvtidsseminarium. I 
slutfasen av arbetet har ett par personer bistått med ovärderlig 
textgranskning: Lia Antoniou, Bo Lewin, min syster Anna Löfmarck 
Vaghult, samt min mor Madeleine Leijonhufvud. Stort tack!  

Utöver de ovan nämnda har ett par personer varit särskilt betydelsefulla 
för den dagliga trivseln vid Södertörns högskola och Institutionen för 
samhällsvetenskaper: Abbas Emami, Anita Heber, Apostolis Papakostas, 
Dominika Polanska Vergara, Iveta Jurkane, Jonas Lindström, Karin Edberg, 
Lisa Kings, Nikolay Zakharov, Paavo Bergman, Per Carlsson, Peter 
Strandbrink, Tanya Jukkala och Zhanna Kravchenko. Varmt tack också till 
de många kollegorna vid Baltic and East European Graduate School 
(BEEGS) och Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet! 
Doktorandprojekt beskrivs ibland som ensamma företag, men jag har 
verkligen känt tillhörighet i de olika miljöer där jag vistats under 
doktorandtiden.  

Fältarbetet i Warszawa underlättades väsentligt av Zosia Hołubowska 
som agerade ”fältassistent” och tolk, samt av Renata Hryciuk och Elżbieta 
Korolczuk som guidade mig på både praktisk och akademisk nivå. 



 x

Christopher Zielinski och hans fulländade kokkonst satte särskild guldkant 
på fältarbetet. Wielkie dzięki! 

  Det lilla vemodet kommer sig av att jag tyckt mycket om att arbeta med 
avhandlingens problemområde. Mitt personliga intresse för det väcktes i 
samband med att vårt första barn föddes i augusti 2007. Min fru blev sjuk i 
anslutning till det, och fick stora besvär att upprätthålla amningen. I 
backspegeln framstår det som självklart att bröstmjölksersättning hade varit 
ett bättre alternativ till amning i vårt fall, men det tog lång tid innan vi beslöt 
oss för att övergå till det. Jag kunde inte sätta ord på det då, men vi upplevde 
ett starkt amningstryck från sjukvårdens sida, och oroade oss dessutom för 
diffusa risker med flaskmatning. Samtidigt hade vi fullt upp med att finna 
oss tillrätta som nyblivna föräldrar. Det gick med tiden bra, min fru 
tillfrisknade och i skrivande stund har jag nyligen avslutat en längre 
föräldraledighet med vårt andra barn. Upplevelsen väckte dock flera 
sociologiska frågor kring risk och vardagsliv hos mig. När vår son började 
äta fast föda koncentrerades dessa frågor till maten. Vid den tiden var det 
också dags att välja avhandlingsämne, och mot ovanstående bakgrund blev 
det ett lätt val. Oaktat avhandlingens förtjänster och brister har det hela tiden 
känts som ett angeläget ämnesval, som jag också hoppas få arbeta vidare 
med framöver. Avhandlingen utgör ett fristående forskningsprojekt, men är 
utfört inom ramen för forskarskolan BEEGS (Baltic and East European 
Graduate School) vid Södertörns högskola, i samarbete med Sociologiska 
institutionen vid Uppsala universitet.     
 
Huddinge i april 2014 
Erik Löfmarck 
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1. På toppen av vulkanen 

Jag fyller nappflaskan med två deciliter kranvatten och värmer den i 
mikrovågsugnen på full effekt i trettio sekunder. Sedan öppnar jag luckan 
utan att först stänga av ugnen, häller i fem matskedar bröstmjölksersättning, 
skruvar på sugnappen och skakar om. Två minuter senare är flaskan tömd, 
och min son somnar under nyinköpta lakan. Jag nynnar på ”Sjörövar-Fabbe” 
under den här proceduren, och undrar om dagens ungar vet vad ”sjusärdeles” 
betyder? Jag tänker inte på att kranvattnet borde ha fått koka ordentligt, inte 
på eventuella hälsorisker med i förtid öppnade mikrovågsugnsluckor, inte på 
bröstmjölksersättningens näringssammansättning kontra bröstmjölkens, inte 
på kemikalieinnehållet i nya och otvättade textiler. Och framförallt inte på 
Bisfenol A, ett ämne som kan finnas i plastnappflaskor och eventuellt läcka 
över till innehållet för att kanske orsaka diabetes eller någon hjärt- och kärl-
sjukdom hos den som dricker det.1 Jag har hört talas om allt detta, men jag 
tänker alltså på en barnvisa. Hur kommer det sig?  

Problemet 
1986 ställde den tyske sociologen Ulrich Beck liknande frågor om livet i 
Risksamhället:  

Hur hanterar vi det hotfulla öde som vi har tilldelats och den rädsla och för-
virring som detta medför? Hur skall vi kunna få bukt med rädslan när vi inte 
kan få bukt med de bakomliggande orsakerna? Hur skall vi kunna leva på ci-
vilisationens vulkan utan att medvetet glömma den, men också utan att kvä-
vas av rädslan – och inte bara av de ångor som strömmar ur den? (Beck 1998 
[1986]: 106)   

För Beck är dessa frågor i huvudsak retoriska – något egentligt svar 
tillhandahåller han inte. Men livet går ju onekligen vidare här på toppen av 
vulkanen. Hur går det till? I vilken utsträckning uppfattar vi risker, och hur 

                               
1 Så här beskrivs Bisfenol A på Institutet för miljömedicins hemsida (Karolinska institutet): 
”BPA är ett hormonellt aktivt ämne med östrogena egenskaper. Störd utveckling av hjärnan, 
beteende och reproduktionsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer efter exponering i 
fosterlivet är några effekter som har rapporterats i djurförsök. Vilka effekter som är relevanta 
vad gäller risken för människors hälsa, samt vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter 
uppstår, är dock omdebatterat." (http://ki.se. Hämtat 2014-02-05).  
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bär vi oss åt för att inte kvävas av dem och den eventuella rädsla de ger upp-
hov till? Denna studie handlar om hur risker upplevs och hanteras i vardags-
livet, och framförallt det slags osynliga risker som är förbundna med moder-
niteten. Jag har valt att studera detta på föräldraskapets domäner, och använ-
der risker relaterade till barn och mat som huvudsakligt empiriskt exempel. 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med välutbildade mödrar i Stock-
holm och Warszawa.  

En bärande tes hos Beck är att det moderna samhället producerar risker i 
högre grad än det producerar möjligheter. Miljöpåverkan orsakad av vårt 
produktionssätt är ett klassiskt exempel på det, som också illustrerar de mo-
derna riskernas globala karaktär – de känner inga nationsgränser. Det lite 
mer vardagsnära exemplet med kemikalier i nappflaskor ovan är likaledes 
gränsöverskridande, eftersom marknaden för barnmatsprodukter är inter-
nationell. Beck gör också en stor poäng av att moderna risker i viss mån 
upplöser klassamhället. Visserligen kan de välbeställda stundtals köpa sig 
fria från riskerna, varvid ”rikedom samlas däruppe, risker därnere” (Beck 
1998: 50). Men dessa privata undanmanövrar har bara begränsad effekt, för 
”redan när det kommer till vattenförsörjningen är ju alla sociala skikt an-
slutna till samma vattenledning” (ibid.). Tesen att klass på så vis har spelat ut 
sin roll har dock kritiserats flitigt, och många studier har i polemik med Beck 
empiriskt visat att vår faktiska utsatthet för risker alltjämt har en tydlig 
klassdimension (se t.ex. Dewilde 2008; Vandecasteele 2010; Pintelon m.fl 
2011).2    

Oaktat vår faktiska utsatthet för risker är vår syn på dem kulturellt och so-
cialt situerad. Olika stater har olika syn på hur miljöproblemen bäst bör 
hanteras, och regleringen kring t.ex. kemikalier skiljer sig åt. Vad människor 
identifierar som riskabelt, liksom hur de sedan förhåller sig utifrån dessa 
identifikationer, varierar också över tid, rum och mellan olika kontexter (se 
t.ex. Douglas & Wildavsky 1982). Vidare förstärks denna variation av fak-
torer som etnicitet och kön – riskperceptionsstudier har bl.a. kunnat visa att 
vita män utgör den samhällsgrupp som anser sig minst utsatt för risker (se 
t.ex. Finucane m.fl. 2000 om ”The white male effect”). När det gäller klass 
så har studier bl.a. visat att människor som underskattar den statistiska risken 
att dö av ett visst fenomen ofta har högre utbildning och bättre inkomst än 
befolkningen som helhet. De som har det sämre ställt tenderar istället att 
överskatta samma risker (se t.ex. Bastide m.fl. 1989).    

Jag ser risk och vardagsliv som ett särskilt komplext och intressant socio-
logiskt problem. Dels mot bakgrund av ovan nämnda variation gällande 
utsatthet och förhållningssätt, som ju bl.a. medför att ovanstående fråga om 
hur ”vi” bär oss åt för att inte kvävas av riskerna kompliceras. Men också – 
och kanske främst – därför att risker ständigt utmanar vårt behov av att 

                               
2 I avhandlingen används klassbegreppet i bred bemärkelse, som synonym till social 
stratifiering utifrån bl.a. utbildningsposition och ekonomi.  
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kunna gå vidare med vardagslivet, dvs. att få tillvaron att fungera. Det blir 
inte minst tydligt för den förälder som försöker mätta ett hungrigt barn, och 
samtidigt måste förhålla sig till egna och andras föreställningar om vilka 
risker som är förbundna med födan. Föräldraskap står dessutom i ett särskilt 
förhållande till risk av åtminstone fyra skäl, som är ömsesidigt förstärkande:  

För det första medför individualiseringsprocessen i det moderna att män-
niskor förväntas ta ett större ansvar för sina liv, sedan ”traditionens bojor” 
delvis lättats. Elisabeth Beck-Gernsheim (1996) beskriver det som att livet 
nu kommit att förstås som ett planerat projekt, där livet och självet blivit 
något som individen konstant måste arbeta med och planera för. Och det 
börjar redan i barndomen – kanske redan i befruktningsögonblicket – där 
föräldrarna förutsätts göra precis allt som står i deras makt för att ge barnet 
bästa möjliga start i livet. Att identifiera och förhålla sig till risker har där-
med blivit en central uppgift för samtida föräldrar. Det sociala trycket att 
verkligen axla denna uppgift har många och stundtals svåridentifierade käl-
lor – må det vara myndigheter, massmedia, andra föräldrar etc. Idén om en 
övergripande individualiseringsprocess bör dock nyanseras något. Beck 
menar i Risksamhället att vi nu ”bevittnar en samhällsförändring inom det 
moderna under vilken människan kommer att frigöras ur industrisamhällets 
sociala former – klass, skikt, familj, könsroller...” (1998: 119 kursivering i 
original). Men även här påpekar kritiker (se t.ex. Duncan & Smith 2006) att 
Beck, liksom många andra moderniseringsteoretiker, förbiser hur socio-
ekonomiska förhållanden gör att befolkningen individualiseras i olika hög 
uträckning och i olika takt. Som bl.a. Roman & Peterson (2011) påpekar är 
individualiseringen som tydligast bland unga, välutbildade storstadsbor, och 
mödrarna som intervjuvas i denna studie tillhör denna grupp.3   

För det andra är det en omvälvande upplevelse att bli förälder. Med tiden 
växer man förmodligen in i rollen, men den relativa osäkerheten gällande 
hur man bäst tar hand om ett litet barn medför att föräldrar rimligen blir sär-
skilt sensibla för risker. Detta gör dem också till en tacksam målgrupp för de 
marknadskrafter som erbjuder olika riskminimerande produkter – t.ex. blöjor 
som inte hämmar barnets rörelseutveckling – vilket i sin tur kan underblåsa 
oron. 

För det tredje är många av de risker som är förbundna med barn och 
föräldraskap av det långtidsverkande, osynliga och därmed svårgripbara 
slaget. Farhågorna kring Bisfenol A i nappflaskor som adresserades inled-
ningsvis är ett av många möjliga exempel, men även faktorer som matens 
näringsinnehåll, allergiframkallande ämnen, barnets utveckling av sociala 

                               
3 När begreppet ”individualisering” används i avhandlingen avser jag (med Beck m.fl.) den 
övergripande sociala process varigenom individer blir mer autonoma i relation till samhället, 
kollektivet, gruppen etc. (jfr. Roman & Peterson 2011). På familjepolitikens domäner har 
dock begreppet ”individualisering” ofta en mer avgränsad innebörd, och syftar på reformer 
som gör individen mindre beroende av familjen. Jag använder istället begreppet 
”defamiliarisering” när sådana reformer diskuteras (främst i kapitel 4).   
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och kognitiva förmågor etc. faller under denna ”osynliga” riskkategori. 
Dessa risker är svårgripbara, men likväl förutsätts föräldrar hantera dem. Så 
kan t.ex. en svensk myndighet formulera sig på följande vis i en 
informationsbroschyr om kemikalier i barns vardag: ”Med den här broschy-
ren vill Kemikalieinspektionen berätta om var riskerna finns, så att du kan 
undvika dem. På så vis kan du förhoppningsvis slippa onödig oro och njuta 
mer av att vara förälder.” (Kemikalieinspektionen 2011: 4). Därpå följer en 
uppräkning av var kemikalieriskerna finns, här sammanfattad efter broschy-
rens underrubriker: sängkläder, madrass, kläder och andra textilier, skor, 
schampo, tvål, skumbad, tandkräm, badfärgkritor, badbomber, våtservetter, 
hudkrämer, hårfärger, plastförpackningar, nappflaskor, plastleksaker, kritor, 
pennor, färger, lim, smycken, smink, tillfälliga tatueringar, elektriska lek-
saker, elektriska apparater, sådant som blinkar och låter, vätskefyllda saker, 
doftande leksaker, självlysande leksaker, modellera, lekmassa, slime, 
byggsatser, sandlådor av trä, lekredskap av trä (ute), mygg- och fästing-
medel, solkräm etc. Listan fortsätter, men som synes finns riskerna snart sagt 
överallt, och att undvika dem torde vara mycket komplicerat. Det är därför 
inte säkert att detta slags information uppfyller sitt uttalade syfte: att redu-
cera onödig oro. Vidare råder det sällan enighet bland experterna avseende 
hur riskabla dessa svårgripbara risker egentligen är. Bisfenol A är t.ex. flitigt 
omdebatterat i detta avseende, och debatten kan i sig spä på oron.4 Därtill 
rapporterar medierna snart sagt dagligen om nya rön kring långtidsverkande 
och osynliga risker, inte sällan under rubriken ”forskarlarm”.  

För det fjärde blir barnen, och därmed deras föräldrar, ofta till en pro-
jektionsduk för samhälliga farhågor och problem. I januari 2011 publicerade 
den brittiske parlamentsledamoten Graham Allen (Labour), en upp-
märksammad rapport där han argumenterar för tidiga insatser riktade mot 
familjer, som ett sätt att föregripa framtida sociala problem: "The rationale is 
simple: many of the costly and damaging social problems in society are 
created because we are not giving children the right type of support in their 
earliest years, when they should achieve their most rapid development. If we 
do not provide that help early enough, then it is often too late." (Allen 2011: 
xiii). Budskapet är att föräldrar inte endast riskerar sina barns utveckling 
genom att inte vara aktiva nog i sitt föräldraskap, utan i förlängningen hela 
samhällets välstånd. Barnen är framtiden, och bristande föräldraskap sätter 
således framtiden på spel – enligt denna argumentation.  

Föräldraskap står alltså i ett särskilt förhållande till risk. Adderar vi kate-
gorin ”kön” till detta kompliceras förhållandet avsevärt. Begreppet "föräldra-
skap" kan möjligen brett definieras som "the daily experience and the larger 
meaning of having children" (se t.ex. Boulton 1983), men denna upplevelse 
och denna erfarenhet ter sig olika för mödrar respektive fäder. Dels finns det 
påfallande ofta biologiska skäl till detta, även om inte alla kvinnor som blir 

                               
4 Se t.ex. Dagens Nyheter 2014-02-04: ”Oansvarigt av staten att blåsa av bisfenol A-larmet".  
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mödrar genomgår en graviditet eller ammar. Dels omgärdas moderskapet 
respektive faderskapet av olikartade samhälleliga normer (se t.ex. Thompson 
& Walker 1989). Man kan med fog hävda att mödrar står i ett särskilt 
förhållande till risk när det gäller matning av små barn. Amningen innebär 
att mödrar ofta tillhandahåller den första födan via sina egna kroppar, eller 
åtminstone förväntas de göra det. För de mödrar som genomgår en graviditet 
(samtliga mina respondenter) är moderns roll som ”näringsdepå” åt barnet 
tydlig. Såväl den gravida som den ammande modern blir därför föremål för 
allehanda riskminimerande omsorger, t.ex. gällande vad hon själv bör äta 
respektive undvika. Vid övergången till fast föda (den tidsperiod som främst 
fokuseras här) är det vanligt att barnet fortfarande ammas. Rimligen medför 
detta att övergången till fast föda blir en specifik upplevelse för mödrar. 
Socialt betraktas dessutom mödrar i allmänhet som ”oändligt ansvariga” för 
sina barn, av både sig själva och av omgivningen (Lupton 2008) – på ett 
annat sätt än fäderna.5 Familjepolitiken gör också ofta skillnad mellan möd-
rar och fäder etc. En hel del av detta är uttryck för problematiska 
(köns)ordningar, men på teoretisk nivå utgör kvinnors övergång till föräldra-
skap av dessa skäl ett särskilt intressant fall av hur risk uppenbarar sig i var-
dagslivet. Därför har jag valt att empiriskt fokusera studien till moderskap, 
här definierat som omständigheten att samtidigt vara sedd som kvinna och 
förälder. Det är en tunn definition av moderskap, vilket är praktiskt för mitt 
syfte. Dels håller den öppet för att innebörden av att samtidigt vara sedd som 
kvinna och förälder kan variera kraftigt mellan olika kontexter (därtill saknar 
den konnotationer till biologisk reproduktion). Dels understryker den moder-
skapets sociala dimension, där individen – oaktat hur hon positionerar sig 
själv som kvinna och förälder – av omgivningen kommer att positioneras 
utifrån olika diskurser om moderskap. Det kan t.ex. handla om att omgiv-
ningen belastar henne med särskilt ansvar för barnen, eller med allehanda 
andra förväntningar kring hur hon bör agera. Som vi ska se i de empiriska 
delarna är det uppenbart att mödrarna även positionerar sig själva utifrån 
dessa diskurser. Föreliggande studie handlar dock om mödrars förhållande 
till risker, snarare än om moderskapet i sig. Den tillhandahåller inte någon 
heltäckande beskrivning av moderskapets villkor i det moderna, men är 
avgränsad till de aspekter av moderskapet som tycks inverka på riskhante-
ringen.     

 Risker och vårt förhållande till dessa är ett ämne som kan vålla het 
debatt, inte sällan med politiska förtecken. Man kan i själva verket, som 
Margareta Bertilsson (1992) gör, betrakta hela det moderna samhällets poli-
tiska utveckling i termer av risk. Bismarcks första socialförsäkringar, liksom 

                               
5 Ytterligare en aspekt är förstås den allmänna könsskillnaden i förhållande till risk som jag 
nämnde ovan, där riskperceptionsstudier visat att kvinnor generellt identifierar fler risker än 
vad män gör. Teoretiskt kan man alltså också av detta skäl förvänta sig att mödrar ägnar mer 
kraft åt att hantera risker i vardagen än vad fäder gör.   
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de moderna välfärdsstaterna med folkhemmet som paradigmatiskt exempel, 
kan förstås som försök att neutralisera internt genererade hot (hungersnöd, 
revolutioner, epidemier etc.) och omvandla dessa faror till ett komplex av 
kalkylerbara risker. Men vilka risker bör staten hantera, och vilka bör lämnas 
åt medborgarna att själva förhålla sig till? Frågan är laddad, och tycks för-
binda alla samhällsnivåer. Så har t.ex. psykiatrikern David Eberhard (DN-
debatt 2005-09-11, samt i bokform 2006) beskrivit svenskarna som en sam-
ling ”trygghetsnarkomaner”, med ett tilltagande och överdrivet kontroll-
behov. Orsaken är att själva staten lider av paniksyndrom: ”Om man […] har 
ett samhälle som är fullt med dekret och lagar som förbjuder individerna att 
göra saker som möjligen, men sannolikt inte är farliga, så räcker det för att 
säga att landet är paniksjukt.” (Eberhard 2006: 27). Det är den överbeskyd-
dande staten med sina omfattande trygghetssystem som förvandlat med-
borgarna till rädda och livsoförmögna ”trygghetsnarkomaner”, enligt Eber-
hard. I samma anda beskriver Fredrik Stjernberg (2011) ett slags ”trygg-
hets”, där försöken att eliminera alla slags risker i slutändan kan bli farliga i 
sig.  

Ovanstående kritik av vår tids upptagenhet vid risker slår onekligen an en 
ton hos många.6 Eberhards föreställning om svensken som tämligen (och 
tilltagande) ängslig förefaller utbredd – jag möter den också i mitt intervju-
material. Det finns förstås motbilder i vår samtid, där de svenska trygghets-
systemen främst anses ha ökat individens autonomi (se t.ex. Berggren och 
Trägårdh 2006). Internationellt har dock sociologer som Zygmunt Bauman 
(2007) och Frank Furedi (1997) skrivit uppmärksammade böcker om 
flytande rädsla respektive rädslans kultur, där vår tid först och främst sägs 
karaktäriseras av rädsla. Problemet med dessa studier är att de sällan under-
söker hur risksamhällets invånare själva förhåller sig till risk och rädsla. 
Istället utgår man ofta från hur risker förmedlas via media, genom förord-
ningar och av myndigheter etc., och drar slutsatser utifrån det. De frågor som 
inledde studien förblir obesvarade: Hur gör vi för att inte kvävas av rädsla? 
Och upplever vi verkligen rädslan, eller oron, som kvävande? Eftersom 
risker som sagt är kulturellt och socialt situerade bör vi också fråga oss hur 
medborgarnas relation till risk eventuellt skiljer sig åt mellan olika kontexter. 
Om Eberhard m.fl. har rätt i att svenskar är särskilt riskaversiva (det vill säga 
benägna att undvika risker) och att detta till stor del är statens fel, så borde 
man finna andra förhållningssätt till risk bland medborgarna i t.ex. Polen. 
Där har medborgarnas relation till staten sett radikalt annorlunda ut histo-
riskt, jämfört med Sverige. Vare sig kommunismen under 1900-talet, den 
nutida hyperkapitalismen eller den traumaliknande övergången (jfr 
Sztompka 2000) mellan dessa båda system torde vara någon gynnsam jord-
mån för utvecklandet av ”trygghetsnarkomani”. Det är utifrån dessa olik-
artade historiska bakgrunder jag valt undersökningsländer för studien, bak-

                               
6 Se t ex Dagens Nyheter 2005-09-17: ”Läsarstorm och hyllningskör”. 
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grunder som fördjupas i kapitel 4 (samt i den översiktliga länderbeskriv-
ningen som återfinns i bilaga 5). Komparationen mellan Sverige och Polen 
blir alltså ett sätt att nyansera tesen om den trygghetstörstande svensken. 
Men framförallt blir det med ett komparativt perspektiv möjligt att belysa 
hur riskkonstruktioner och riskhanteringsstrategier är gemensamma respek-
tive skiljer sig åt mellan två kontexter, samt att diskutera möjliga förkla-
ringar till detta.  

Genom tjugo kvalitativa intervjuer med välutbildade mödrar till små barn 
i Stockholm och Warszawa försöker jag utröna vilka risker mödrarna upp-
fattar gällande barn och föda, samt hur dessa risker kan hanteras på praktisk 
och kognitiv nivå. Jag väljer maten som empiriskt exempel i studien, 
eftersom mathållningen är en central och någorlunda väldefinierad uppgift i 
vardagslivet, samt för att matens innehåll illustrerar det osynliga och svår-
gripbara. Här, liksom på andra domäner, är vi till stor del beroende av 
expertsystem för att bedöma riskerna och hantera dem. Det är dock omstritt i 
vilken utsträckning och under vilka omständigheter vi faktiskt sätter vår tillit 
till dessa system – en aspekt som också behandlas i denna studie. Vi kan 
välja att lita till experterna i vissa avseenden, medan vi överprövar eller 
ignorerar deras rekommendationer i andra. Som Lupton (1996) noterar får 
föräldrar kostråd från en lång rad källor:  

Wisdom on the best kind and appropriate quantity of food to give to children 
is disseminated from a plethora of sources, including medical, public health 
and nutritional bodies, child welfare agencies, formal education institutions 
and popular cultural products such as books, newspaper and magazines and 
radio and television programmes on nutrition. (Lupton 1996: 41)   

Men eftersom föräldraskapet utövas i ett större slags spänningsfält (mellan 
anhöriga, andra föräldrar, förskolepersonal, läkare, barnmorskor, 
myndigheter etc.) är det inte givet hur dessa råd tas emot. Jag vill undersöka 
hur råd och kunskap förmedlas och (om)förhandlas inom detta spänningsfält. 
Ytterligare ett skäl att studera risker förknippade med just maten är att vårt 
förhållande till den är så tydligt kulturellt situerat. Olika länder har olika 
matkulturer, och det är i sig en intressant fråga hur samma slags risker 
uppfattas och hanteras utifrån sådan variation.  

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur mödrar till små barn förhåller sig till 
risker i vardagslivet, med särskild betoning på det slags osynliga risker som 
är förbundna med moderniteten i allmänhet, och med födan i synnerhet. 
Vidare vill jag undersöka vilka variationer och likheter som finns i mödrars 
förhållande till risk mellan två kulturella kontexter: Sverige respektive 
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Polen. På teoretisk nivå är syftet att bidra till den sociologiska förståelsen av 
hur risker konstrueras och hanteras i vardagslivet.  

Forskningsproblemet kommer att fördjupas i kommande kapitel. De 
huvudsakliga teoretiska begrepp som används i studien får sin bestämning i 
kapitel 3.  

Disposition 
I kapitel 2 förs en diskussion om avhandlingens metodologiska aspekter. De 
teoretiska utgångspunkter på risk och vardagsliv som jag menar har relevans 
för att närma sig avhandlingens problem presenteras i kapitel 3. Fram-
ställningen däri är utvecklad i takt med att analysen av det empiriska mate-
rialet vuxit fram, vilket har aktualiserat nya teoretiska perspektiv. Det rör sig 
alltså inte om någon komplett genomgång av forskningen kring risk och 
vardagsliv, snarare om en teoretisk förståelseram, anpassad efter materialet. 
Kapitel 4 ägnas de kontextuella aspekter i Sverige och Polen som teoretiskt 
sett bör påverka hur risker uppfattas och kan hanteras. En mer översiktlig 
presentation av de båda undersökningsländerna Sverige och Polen återfinns 
som bilaga (bilaga 5). Respondenterna gör entré i kapitel 5, som handlar om 
deras upplevelser av övergången till föräldraskap. Det är tänkt att läsas som 
ett kompletterande ”aktörsperspektiv” till kapitel 4. I kapitel 6 diskuteras 
respondenternas riskkonstruktioner kring födan, dvs. de fenomen som möd-
rarna finner riskabla gällande matning av små barn, samt den mening som 
dessa fenomen laddas med, och kapitel 7 handlar om de praktiska och kog-
nitiva riskhanteringsstrategier som mödrarna använder sig av. Kapitlet foku-
serar riskhantering kring födan, men eftersom riskhanteringen ofta innebär 
att olika slags risker vägs mot varandra och mot andra aspekter av tillvaron 
har kapitlet ett lite bredare perspektiv, som ibland går utöver frågor om mat 
och ätande. I kapitel 8, avslutningsvis, sammanfattas och diskuteras studiens 
resultat.  
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2. Metodöverväganden  

I studien undersöks mödrars riskkonstruktion och riskhantering i vardags-
livet på mathållningens domäner, med ett jämförande perspektiv i två kultu-
rella kontexter: Sverige och Polen. Det empiriska material jag använder mig 
av består av längre kvalitativa intervjuer med tjugo mödrar – tio i respektive 
land. Nedan redogör jag för de huvudsakliga metodöverväganden jag gjort. 
Framställningen kompletteras av en metodbilaga (bilaga 4) som bl.a. inne-
håller en presentation av respondenterna. Jag börjar med att diskutera det 
övergripande fall av risk och vardagsliv som studeras, liksom vad avgräns-
ningen till urbana mödrar för med sig. Därpå adresseras studiens generali-
seringsanspråk och dess komparativa ansats. Mer handfasta metodfrågor 
avhandlas därpå: utvecklandet av intervjuguide, urval och rekrytering av 
respondenter, intervjusituationens beskaffenhet samt frågor om bearbetning, 
analys och framställning. Avslutningsvis diskuteras de etiska överväganden 
jag gjort.   

Fallet och mödrarna 
I inledningskapitlet argumenterade jag för att kvinnors övergång till föräldra-
skap utgör ett särskilt intressant fall av hur risk uppenbarar sig i vardagslivet. 
Det är inte ett typfall eller ett fullt representativt fall – att bli förälder går 
utöver våra vardagliga upplevelser av risk (med Giddens kan vi betrakta 
övergången till föräldraskap som ett ”ödesdigert ögonblick”, se vidare kapi-
tel 3). Med metodologiskt språkbruk skulle man snarare kalla det ett extrem-
fall av risk i vardagslivet, åtminstone för den enskilde. Sådana fall känne-
tecknas av att de är rika på information om det studerade fenomenet, 
eftersom de kan ses som förtätade varianter av typfallet: ”They activate more 
actors and more basic mechanisms in the situation studied.” (Flyvbjerg 2006: 
13). Vi kan tänka oss många andra arenor på vilka vi kan studera hur 
människor förhåller sig till risker i vardagslivet: skolan, arbetsplatsen, 
trafiken med mera. Men kvinnors övergång till föräldraskap är ett förtätat 
fall, eftersom det accentuerar så många av de olika aspekter som vanligtvis 
lyfts fram i risklitteraturen. Det handlar om förlust och återerövrande av 
ontologisk trygghet, om rutinisering, om nödvändigheten och svårigheten att 
uppbåda förtroende för experter, om att behöva förhålla sig till en lång rad 
normer kring hur risker bör hanteras, om kön och politik med mera. 
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Mathållningen är dessutom en central del av vardagslivet, där många av 
dessa riskaspekter strålar samman. Av dessa skäl betraktar jag moderskap 
och mathållning som en särskilt lämplig arena att studera risk och vardagsliv 
på.   

De mödrar som intervjuas är huvudsakligen bosatta i de centrala delarna 
av Stockholm och Warszawa – huvudstäder i Sverige respektive Polen. Jag 
har här utgått från det sociologiska ”grundantagandet” att nya fenomen först 
manifesteras i städerna, för att sedan sprida sig till andra områden. Luis 
Wirth (1938) formulerade detta i en klassisk artikel om “urbanitet” som 
livsstil i det moderna:  

Urbanization no longer denotes merely the process by which persons are 
attracted to a place called the city and incorporated into its system of life. It 
refers also to that cumulative accentuation of the characteristics distinctive of 
the mode of life which is associated with the growth of cities, and finally to 
the changes in the direction of modes of life recognized as urban which are 
apparent among people, wherever they may be, who have come under the 
spell of the influences which the city exerts by virtue of the power of its 
institutions and personalities. (Wirth 1938: 5)   

Nu kan man dock säga att även om urbanitet är en livsstil som med tiden 
sprider sig utanför städerna så råder det stundtals mycket stor variation mel-
lan stad och landsbygd gällande arbetstillfällen, utbildningsnivå, miljö och 
offentlig service etc. Sådant kan givetvis inverka på individens förhållande 
till risk, och studiens resultat måste tolkas med hänsyn till det. Som exempel 
kan vi föreställa oss att i en omgivning med många välutbildade (stad) 
kommer livet i högre grad att ses som ett ”planerat projekt” i Beck-
Gernsheims bemärkelse, och den allmänna upptagenheten vid föräldra-
skapets risker vara större. Och där sjukvården är mindre tillgänglig (lands-
bygd) kan det konkret vara svårare att få akut hjälp vid olycksfall, och den 
faktiska riskutsattheten blir alltså något större.  

De urvalskriterier jag använde vid rekryteringen av informanter (se ne-
dan) var att de skulle bo i Stockholms eller Warszawas innerstad, och att 
deras yngsta barn vid intervjutillfället skulle vara mellan 6 och 18 månader 
gammalt. Varken utbildningsnivå eller klass har alltså ingått som urvalskrite-
rium. Utfallet har dock blivit så att samtliga mödrar är högutbildade, och ofta 
har någon eller båda av deras egna föräldrar också genomgått högre utbild-
ning. Min bedömning är att respondenterna överlag tillhör den urbana 
medelklassen i sina respektive länder. Individualiseringsprocessen är som 
sagt tydligast bland unga, välutbildade storstadsbor, men vad just medel-
klasspositionen medför i individualiseringshänseende kan man diskutera. 
Om individens klassposition i olika avseenden strukturerar hennes livsval 
och livschanser är ju detta själva motsatsen till individualisering. Man kan 
åtminstone med Val Gillies (2005) konstatera att medelklassföräldrar ofta 
uppfattar sig själva som individualiserade. De ser sig t.ex. som fria att forma 
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sina liv, och är måna om att överföra denna känsla till sina barn. Gillies 
uppmärksammar dock baksidan av valfrihetens mynt, och finner  

…high levels of worry associated with middle-class perceptions of choice 
and risk. While many conveyed a strong belief in their children as excep-
tional selves deserving of every opportunity to maximize their potential, this 
was tied to a burning sense of personal responsibility as parents to facilitate 
this development and make the right decisions. Choices, particularly around 
academic issues such as schools or subjects, were fraught with anxiety and 
apprehension and imbued with intense significance. (Gillies 2005: 850)   

Så, vi kan alltså vänta oss att respondenterna utifrån sin medelklassposition 
är något mer upptagna vid risker och känner större press att hantera dem, 
jämfört med resten av befolkningen i sina respektive länder. Moderskap i 
moderna industrisamhällen brukar vidare betecknas som särskilt intensiva – 
eller åtminstone förväntar sig omgivningen att mödrarna ska utöva ett inten-
sivt moderskap (intensive mothering, se t.ex. Hays 1996; Arendell 2000; 
Smyth 2011). Med det avses att deras liv centreras runt barnet och att mo-
dern ständigt ska vara tillgänglig för det, såväl fysiskt som emotionellt (jäm-
för diskussionen om ”oändligt ansvar” i föregående kapitel). För förvärvs-
arbetande medelklassmödrar utgör detta en särskild utmaning, eftersom 
deras ofta avancerade uppgifter i arbetslivet kräver samma slags fulla enga-
gemang. För de mödrar jag intervjuar i studien kan det därför antas vara en 
särskild utmaning att jämka samman riskhanteringen med andra aspekter av 
tillvaron – t.ex. yrkeslivet. Vi kan också vänta oss att mödrarna är 
jämförelsevis resursstarka när det kommer till att hantera risker. Ekonomiskt 
kan det handla om möjligheten att välja ekologisk odlad mat framför kon-
ventionell. Socialt kan det handla om att ha ett större kontaktnät. 
Intellektuellt kan det handla om vanan och förmågan att reflektera över ris-
ker (man kan förstås fråga sig om just denna förmåga är en välsignelse eller 
förbannelse). Vad det mer precist innebär att tillhöra den urbana medel-
klassen varierar rimligen mellan undersökningsländerna. Som vi ska se i de 
empiriska delarna är t.ex. ekonomiska begränsningar mer närvarande i det 
polska intervjumaterialet.  

Jag finner det särskilt intressant att studera den urbana medelklassen, av 
två skäl: För det första kan vi tänka oss individualiseringen som en fort-
gående process i det moderna, som över tid kommer att omfatta allt fler. 
Risksamhällets övergripande logik förstärks dessutom över tid, där riskhan-
tering blir en allt viktigare uppgift för både samhälle och individ. På så vis 
kan man säga att de mödrar jag studerar ligger i utvecklingens ”framkant” 
vad gäller nutidsmänniskans förhållande till risk. För det andra kan vi med 
Bourdieu (1984) säga att medelklassen fungerar som ett slags ”smakdomare” 
i samhället, upptagen som den är vid att skilja ut det ”smakfulla” från det 
”smaklösa”, och därigenom sig själv från massorna. De mödrar jag 
intervjuar här är på så vis delaktiga i att producera och reproducera normer 
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kring moderskap i risksamhället – normer som sedan kan få återverkningar 
utanför deras egen klassposition.  

Studiens generaliseringsanspråk och den komparativa 
ansatsen 
Ovanstående diskussion om vad fallet och mödrarna representerar för oss in 
på frågan vad föreliggande studie kan tänkas säga något om? Vid kvantita-
tiva undersökningar handlar generalisering om att utifrån ett mindre (men 
statistiskt representativt) urval studerade enheter i en population dra slut-
satser om vad som gäller för den studerade populationen som helhet. Detta 
slags empiriska generalisering är sällan eller aldrig möjlig vid kvalitativa 
studier, eftersom dessa oftast består av få fall som forskaren tolkar på djupet 
– snarare än av många fall som ”räknas på bredden”. Man kan med Marshall 
säga att ”improved understanding of complex human issues is more im-
portant than generalizability of results” (1996: 524) när det kommer till kva-
litativa studier. Jag menar dock att studien måste gå att generalisera i något 
avseende, om den uppnådda fördjupade kunskapen ska vara användbar. Den 
generalisering som är möjlig vid kvalitativa studier utgår från själva 
tolkandet, där forskaren försöker förstå och förklara det som utspelar sig i 
materialet med hjälp av teorier och begrepp. Det kan dels handla om att låta 
befintlig teoribildning kasta ljus över materialet (en deduktiv ansats), dels 
om att forskaren utifrån materialet själv försöker utveckla ny teori (en in-
duktiv ansats) för att belysa problemområdet. De flesta kvalitativa studier, så 
även denna, består i praktiken av en medelväg mellan dessa båda angrepps-
sätt. I alla händelser är det alltså teorin, snarare än empirin, som generali-
seras vid kvalitativa studier – ett slags generalisering som brukar benämnas 
analytisk eller teoretisk (se vidare Dannefjord 2005; Lindgren 2008). Det är 
via teorin som studiens resultat blir generaliserbara, och alltså kan säga nå-
got som går att överföra till andra sammanhang. Studien är empiriskt av-
gränsad till urbana medelklassmödrar i Sverige och Polen, men genom att 
studera dem kan vi förstås utveckla vår övergripande förståelse av hur risker 
upplevs och haneras i vardagslivet.        

Vad betyder ovanstående konkret, med föreliggande studie som exempel? 
Med hjälp av befintlig teoribildning försöker jag i det följande sätta in möd-
rarnas berättelser om risk, föräldraskap och mat i ett större sammanhang. 
Kan man t.ex. förstå vad de berättar om sin oro utifrån teorier om hur sjun-
kande födslotal inverkar på föräldraskapet i vår tid? Vilka historiska orsaker 
kan vi tänka oss till att viss föda tycks vara riskabel i Polen, men inte i Sve-
rige? Kan vi utifrån tidigare forskning kring riskperception förklara hur det 
kommer sig att respondenterna tycks bli mindre upptagna vid risker ju äldre 
barnen blir? Och så vidare. Det finns här inget färdigt teoribygge att utgå 



 13

från som kan belysa materialet på ett tillfredsställande sätt, och forskarens 
bidrag ligger också i att foga samman teoretiska byggstenar till en helhet. 
Där det inte går att uppbringa några byggstenar, eller där de gängse förkla-
ringarna tycks ofullständiga, försöker jag själv skapa förklarande begrepp för 
det som utspelar sig i materialet. Detta utgör ytterligare ett teoretiskt bidrag.  

Men även med analytiska generaliseringsambitioner blir det förstås inte 
oviktigt hur många respondenter man intervjuar. Ett angreppssätt är att låta 
strävan efter teoretisk mättnad avgöra detta, vilket innebär att man fortsätter 
göra intervjuer tills nya intervjuer inte längre tillför analysen något kvalita-
tivt nytt (”man har redan hört allt”): ”Theoretical saturation, in effect, is the 
point at which no new insights are obtained, no new themes are identified, 
and no issues arise regarding a category of data.” (Strauss and Corbin, 1990). 
Då är det förstås omöjligt att på förhand veta hur många intervjuer man ska 
göra. I mitt fall skulle teoretisk mättnad t.ex. kunna inträda när jag inte 
längre hittar några nya riskhanteringsstrategier, trots att jag gör fler 
intervjuer. Dithän har jag dock inte strävat, eftersom jag menar att en sådan 
urvalsprincip kan vara svår att kombinera med en strävan att gå på djupet. 
För att utveckla detta måste jag först beskriva min syn på vad intervjuer 
representerar. I analytisk mening utgör de mödrar jag intervjuat exempel på 
det fall jag studerar – mödrar till små barn som förhåller sig till risker för-
knippade med födan. Genom att studera detta fall vill jag lämna ett bidrag 
till den sociologiska teoribildningen om risk och vardagsliv. I praktiken 
skulle ett fall kunna bestå av ett enda exempel (1 intervju) och ändå sägas 
utgöra ett bidrag till forskningen – så länge exemplet förstås i relation till 
befintlig teoribildning. Men vi tänker oss även vid kvalitativa studier att fler 
exempel ger större variation och djup åt det fall vi studerar.  

Om vi ska beskriva mitt fall med formaliserat ontologiskt språkbruk kan 
vi uttrycka det som att mödrarna är agenter som handlar inom en struktur, 
och denna struktur utsätter dem också för olika saker. Att förstå ett fall på 
djupet kräver att man lär känna både agenterna och strukturen, och samtidigt 
att man förmår relatera agenternas berättelser till varandra – och till befintlig 
teori. För att lyckas med detta måste man – enkelt uttryckt – kunna hålla all 
denna förståelse i huvudet under alla delar av forskningsprocessen. Man kan 
förstås ha hjälp i detta av t.ex. programvara för tematisk analys, men tolk-
ningar, empiriska kopplingar, associationer, abstraktioner etc. äger likväl 
rum i forskarens huvud och resulterar förhoppningsvis i en samlad förståelse 
för det studerade fenomenet. Detta förhållande sätter kognitiva ramar för hur 
stort ett urval kan vara. Av just dessa skäl argumenterar Crouch & McKenzie 
(2006) för användandet av ”small size samples” vid kvalitativa studier, med 
vilket ofta avses färre än 20 respondenter. Och av detta resonemang följer att 
man måste ge upp idén om teoretisk mättnad som avgörande för urvalets 
storlek. Även med mycket avgränsade forskningsfrågor, som vi eventuellt 
skulle kunna ”mätta” med hjälp av nytt material, riskerar vi att få ett material 
som är större än vad vi kan hantera med bibehållet djup. Och min 
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forskningsfråga – hur risker i vardagen upplevs och hanteras – är allt annat 
än avgränsad. Jag har således valt att göra 10 intervjuer i respektive land, 
och detta utifrån en bedömning av vad jag intellektuellt förmår hantera, 
också med hänsyn till den tidsram som sätts av yttre omständigheter. Kanske 
kan man tänka sig att ”mättnad” snarare uppträder på aggregerad nivå, i 
forskarsamhället. Med tiden blir ett visst ämne ”utforskat”, och föreliggande 
studie är tänkt som ett bidrag till det. Å andra sidan är ju den sociala verklig-
heten föränderlig i en sådan takt att det ständigt uppkommer nya frågeställ-
ningar.  

Så, studiens (analytiska) generaliserbarhet avgörs till sist av hur väl jag 
lyckas kombinera, modifiera och utveckla teorier för att besvara dess 
problemställningar. Annorlunda uttryckt: Blir mödrarnas berättelser kring 
risk och föda begripliggjorda genom mitt sätt att skriva om dem? Det är min 
förhoppning, och mer därtill: Min yttersta ambition med studien – en 
ambition jag menar att varje sociolog bör ha – är att säga något relevant om 
hur det är att vara människa i vår tid (jfr. Wright Mills 1997).  

Eftersom studien fokuserar risk, mat och moderskap i två länder kan man 
säga att den egentligen innefattar två fall av hur risk uppenbarar sig i var-
dagslivet: ett svenskt och ett polskt. De intervjuade mödrarna handlar inom 
två olika strukturer eller kontexter, som dock har vissa överlappningar. Pre-
cis som vid teoretisk generalisering kan vi även här använda våra begrepp 
om dessa kontexter för att försöka förstå och förklara det som mödrarna 
berättar. Eller rättare: vi måste väga in det kontextuella för att nå en sådan 
förståelse. Deras subjektiva upplevelser och erfarenheter är inbäddade i ett 
sammanhang (jfr. Crouch & McKenzie 2006: 485). Med Wright Mills 
(1997) kan vi säga att hela meningen med sociologiska studier är att förstå 
detta sammanhang, och det gör man genom att länka samman individuella 
biografier med historiska och sociala faktorer. Endast på så vis blir det möj-
ligt att säga något om ”hur det är att vara människa i vår tid”. Syftet med 
studiens komparativa ansats är först och främst att tydliggöra den historiska 
och sociala dimensionen. Vi kan betrakta komparationen som ett empiriskt 
kontrastskapande, där likheter och skillnader mellan de två fallen gör det 
studerade fenomenet mer gripbart (se Brante 1989; Bergman 2005).   

Komparation är också intressant i relation till befintliga teorier. Tagna 
tillsammans utgör mina två fall ett slags kritiskt fall för vissa teorier om risk, 
alltså ett fall som utsätter dessa teorier för hårda prov (jfr Flyvbjerg 2006: 
13). Skillnaderna mellan det polska och svenska samhället gällande graden 
av tillit (se vidare kapitel 4) gör t.ex. att vi enligt gängse riskteori kan vänta 
oss att polska mödrars riskhantering är mer arbetssam än svenska mödrars. 
Och, som jag diskuterade i inledningskapitlet, om Eberhard m.fl har rätt i att 
den svenska staten genom överbeskydd gjort svenskar särskilt riskaversiva 
och trygghetstörstande borde de också framstå som sådana vid en 
komparation med polska mödrar. Föreliggande studie utgör ingen hård 
teoripröving, men jag menar att man genom länderkomparation ändå kan 
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komplicera och nyansera såväl akademiska som mer populära föreställningar 
om olika fenomen.    

Det finns en risk att man vid komparation frestas dra väl långa växlar på 
uppfattade skillnader i intervjumaterialet, och ser respondenternas berättelser 
som representativa för något ”typisk polsk” eller ”typiskt svenskt”. Det är 
förföriskt komplexitetsreducerande och påfallande enkelt att i materialet 
finna uttryck som är möjliga att tolka på det viset. Men sådan reduktion 
hamnar lätt i konflikt med ambitionen att skapa förståelse på djupet, och den 
riskerar vidare att främst reproducera vår vardagsförståelse av undersök-
ningsländerna. Utmaningen ligger alltså i att åstadkomma en balanserad 
komparation som varken gör våld på materialet eller reducerar kontexten. En 
utväg vore att uteslutande fokusera de empiriska teman som går igen i de 
båda länderna, de kontextuella skillnaderna till trots – och kanske (med 
Beck) se detta som ett uttryck för de moderna riskernas globala karaktär. Det 
finns också många sådana gränsöverskridande teman i intervjumaterialet 
som jag kommer att belysa. Men, i flera avseenden tycks de svenska och 
polska mödrarna också skilja sig åt i sitt förhållande till risk. Ofta adresserar 
mödrarna själva kontextuella aspekter på ett reflexivt vis, t.ex. då de svenska 
respondenterna talar om vad de uppfattar som statligt överbeskydd, eller när 
de polska talar om hur den förda familjepolitiken komplicerar deras ambition 
att kombinera yrkesliv och familj. När så är fallet blir kopplingen till den 
nationella kontexten så att säga grundad i materialet, eftersom den återfinns i 
respondenternas självförståelse. Det spelar då mindre roll om det ”egentli-
gen” är något annat som bättre förklarar mödrarnas upplevelser – de uppfat-
tar åtminstone själva att den nationella kontexten i något avseende strukture-
rar deras tillvaro. Andra gånger saknas sådana referenser i materialet, och det 
blir svårt att avgöra hur uppfattade skillnader mellan respondentgrupperna 
ska förstås. Ett exempel är att de polska mödrarna tycks uppfatta tillsatser i 
maten som långt mer riskabla än vad svenska mödrar gör. Materialet ger 
ingen fingervisning om hur det ska förstås, trots att jag ställt flera följd-
frågor. I sådana situationer har jag försökt formulera tentativa förklaringar, 
med hjälp av litteraturen. Ibland har jag också kunnat hänvisa till storskaliga 
attitydundersökningar och liknande som pekar i samma riktning. ”Längre” 
än så anser jag mig dock inte kunna nå med detta material, och jag betraktar 
därför studiens länderkomparerande ansats som explorativ. Den är främst 
tänkt att generera teoretiska uppslag avseende kontextens betydelse för hur 
risk och vardagsliv kan förstås, uppslag som sedan kan vidareutvecklas i 
andra studier och med andra metoder.   

Utvecklande av intervjuguide 
Hur ställer man frågor som fångar vardagslivets riskkonstruktion och risk-
hantering? Den förförståelse jag burit med mig in i forskningsprojektet är att 
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såväl riskkonstruktionen som riskhanteringen är socialt betingad. Jag tänker 
mig att den äger rum i ett slags spänningsfält, där olika faktorer inverkar på 
hur risker upplevs och kan hanteras. Det är i princip en öppen (och empiriskt 
intressant) fråga hur fältet faktiskt ser ut, men mitt syfte är inte att beskriva 
det i detalj. Idén om ett spänningsfält hjälper mig däremot att via tidigare 
forskning hitta relevanta frågeteman för intervjuerna. Vi kan med stor säker-
het säga att expertsystem har inverkan på hur vi uppfattar och hanterar ris-
ker. Vi vet också att många risker når oss via media, att det finns en mer 
eller mindre omfattande reglering kring risker i moderna samhällen, samt att 
vi söker oss till våra medmänniskor för att värdera och hantera risker. Jag 
ska utveckla dessa aspekter i kapitel 3, men att fundera över hur spännings-
fältet teoretiskt kan se ut har hjälpt mig att utforma intervjufrågor och ge 
intervjuerna viss riktning och struktur. Figur 2.1 nedan illustrerar hur jag 
initialt föreställt mig spänningsfältet.  

 
 
Figur 2.1. Ett preliminärt spänningsfält där riskkonstruktion och riskhantering äger 
rum i skärningspunkten för ett antal teoretiskt härledda faktorer. Intervjufrågorna är 
utformade med dessa faktorer i åtanke, samt för att fånga in ytterligare faktorer (här 
illustrerade med ”?”).   
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Jag har alltså formulerat en lång rad frågor utifrån detta tänkta spänningsfält, 
t.ex. om de representanter för expertsystemen man möter i föräldraskapet 
(expertis i figur 1, t.ex. barnmorskor och barnläkare), om medie-
rapporteringen gällande risker och barn (media), om möjligheter till barn-
omsorg och föräldraledighet med mera (socialpolitik), om relationen till 
närstående och andra individer (signifikanta respektive generaliserade 
andra). Med ”signifikanta andra” avses personer som har stark inverkan på 
hur en individ uppfattar och värderar sig själv och sin omvärld – inklusive de 
moraluppfattningar individen utvecklar. Det rör sig med andra ord om per-
soner som förmår socialisera individen; i praktiken brukar det handla om 
familjen och andra närstående. Med ”generaliserade andra” avses de bilder 
vi skapar oss av vad vår omgivning tycker och tänker – alltså andra män-
niskor, mer allmänt.7 Dessa bilder förmår också socialisera oss. Det kan röra 
sig om mer eller mindre flytande föreställningar om hur andra föräldrar gör, 
men också om mer sammanhängande diskurser i samhället, t.ex. gällande 
jämställdhet eller moderskap. Vidare har jag ställt frågor om hur responden-
terna uppfattar lagstiftning och kontroll gällande risker med maten (regle-
ring), samt om deras roll som konsumenter (marknad). Jag har också for-
mulerat frågor som mer förutsättningslöst ber respondenterna beskriva spän-
ningsfältet, t.ex. har jag bett dem berätta varifrån de får information om 
risker, och överlag vad de finner riskabelt i tillvaron (markerat med fråge-
tecken [?] i figur 2.1).  

Intervjuguiden (se bilaga 1) är tematiskt ordnad och inleds med frågor om 
föräldraskapet och mathållningen, fortsätter med ”historiska” frågor om 
erfarenheter under graviditet och nedkomst, vidare med frågor kring risk-
information och medierapportering och avslutningsvis frågor om respon-
dentens syn på marknaden för barnmat och närliggande produkter. Genom-
gående har jag försökt varva mer abstrakta – stundtals existentiella – frågor 
(t.ex. om upplevelsen av att bli förälder) med mycket konkreta frågor där 
respondenten ombeds berätta hur hon gör i den vardagliga praktiken (t.ex. 
frågor om vad barnet äter en vanlig dag). Syftet med att på detta vis växla 
mellan olika frågestilar har varit att stimulera det meningsskapande som jag 
menar att kvalitativa intervjuer bör betraktas som (se nedan).  

Jag har vid utarbetandet av intervjuguiden prövat och modifierat den med 
hjälp av två pilotintervjuer. Dessa har främst resulterat i att jag omformulerat 
flera frågor, då de antingen befunnits vara för snävt formulerade (”ledande”) 
eller tekniskt formulerade utifrån riskforskningens begreppsapparat, och 
därmed blivit svåra att relatera till för respondenterna.   

                               
7 Som George Herbert Mead formulerade det: "The individual experiences himself as such, 
not directly, but only indirectly, from the particular standpoints of other individuals of the 
same social group, or from the generalized standpoint of the social group as a whole to which 
he belongs." (Mead 1967: 138). Jag återkommer särskilt till detta i kapitel 7. 
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Urval och rekrytering av respondenter 

Från början var det min avsikt att intervjua 10 mödrar bosatta i Stockholms 
innerstad och 10 mödrar bosatta i Warszawas innerstad. Urvalskriteriet var 
dessutom att mödrarnas yngsta barn skulle vara mellan 6 och 18 månader 
gammalt vid intervjutillfället, eftersom barnen brukar introduceras till fast 
föda vid ca 6 månader. Denna introduktionsprocess, liksom barnets fortsatta 
”matkarriär”, ställer mödrarna inför nya risker. Därav följde nämnda ålders-
kriterium gällande barnet. I några få fall har jag frångått mina urvalskriterier: 
Gällande de svenska respondenterna är Alice inte bosatt i Stockholms in-
nerstad, men i en ”närförort”. Intervjun med henne var en pilotintervju, och 
hon rekryterades genom ”bekantas bekanta” – därav detta frånsteg från 
innerstadskriteriet. Av de polska respondenterna bor två av dem – Olga och 
Rebeka – i närbelägna pendlingsförorter till Warszawa. Båda har dock 
tidigare bott i centrala Warszawa. Dessa frånsteg föranleddes av rekryte-
ringssvårigheter i Polen, som jag strax ska återkomma till. Det mest anmärk-
ningsvärda frånsteget är dock att en av de polska respondenterna – Urzula – i 
själva verket är bosatt i Sverige. Hennes barn är dessutom något äldre än 
urvalskriteriet (det yngsta var 24 månader vid intervjutillfället). Men då 
Urzulas båda barn är födda i Polen, och hon alltså har erfarenheter av 
moderskap i båda mina undersökningsländer, föreföll en intervju med henne 
kunna bli särskilt matnyttig. Dels har hon själv direkterfarenhet av de kon-
traster jag försöker fånga, dels har hon hjälpt mig få syn på vissa skillnader 
gällande t.ex. barnhälsovårdens organisering mellan länderna. Även Urzula 
är rekryterad via bekantas bekanta, och vi har ingen tidigare relation till 
varandra. Utöver de extra upplysningar jag kunde inhämta från Urzula be-
dömer jag inte att ovanstående undantag har påverkat analysen i något av-
seende.  

De svenska respondenterna, förutom pilotrespondenterna Alice och Bir-
gitta, är rekryterade med hjälp av anslag (återfinns som bilaga 3) på barna-
vårdscentraler i stadsdelarna Södermalm och Norrmalm i Stockholm. Dessa 
respondenter har själva kontaktat mig via telefon eller e-post, och vi har 
kommit överens om tid för intervju. Liksom Alice rekryterades Birgitta 
genom ”bekantas bekanta” – jag har ingen tidigare relation till någon av 
dem. Rekryteringen av de polska respondenterna har jag fått hjälp med av en 
polsk antropologistudent (som också närvarat under intervjuerna och vid 
behov agerat tolk, se nedan). Hon har rekryterat respondenter genom ett 
slags ”snöbollsurval” i olika delar av sin bekantskapskrets, och dessutom 
annonserat på Facebook – allt utifrån mina urvalskriterier. Snöbollsurval 
brukar främst vara motiverat om respondenterna i något avseende är svåra att 
rekrytera – det kan t.ex. gälla missbrukare eller kriminella som sällan går att 
nå via mer officiella kontaktvägar (Atkinson & Flint 2001). Polska mödrar är 
förstås inte särskilt svårrekryterade generellt sett, men med tanke på det 
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geografiska avståndet, min initialt mycket begränsade kunskap om under-
sökningsfältet och mina obefintliga kunskaper i det polska språket framstod 
ett snöbollsurval som mest praktiskt. De svenska barnavårdscentralerna har 
heller inte någon direkt motsvarighet i det polska sjukvårdssystemet där 
annonsering skulle kunna ske, utan barnets hälsokontroller äger rum hos 
familjens läkare. Problemet med snöbollsurval (eller ”kedjeurval”, där 
respondenter ofta tipsar forskaren om andra respondenter) är att man riskerar 
få en tämligen homogen grupp informanter, om de ingår i samma utvidgade 
umgängeskrets:  

Indeed, if the researcher relied solely on participant-initiated referrals, only 
participants who share some social network would be reached – others ’like 
me’. The inherent danger in simple snowballing is that the social network of 
members will be limited, thus limiting the application of the findings. 
(Penrod et al 2003)   

Det är dock inte mitt eget nätverk som använts i det här fallet, så eventuell 
problematik med att forskaren studerar sina likar bottnar inte i urvalsproces-
sen. Det är heller inga av de polska respondenterna som umgås med 
varandra, vare sig privat eller i föräldragrupper och liknande. Som framgår 
av respondentpresentationen i bilaga 4 är det också ganska stor ålderssprid-
ning bland de polska mödrarna (från 24 till 47 år). Där framgår dock att hela 
min respondentgrupp är tämligen homogen – det rör sig som sagt om urbana 
och högutbildade mödrar som i de flesta fall har relativt välbetalda yrken. 
Som jag framhöll ovan är denna samhällsgrupp i sig intressant att studera. På 
analytisk nivå medför homogeniteten dessutom att materialet blir mer jäm-
förbart. De två respondentgrupperna befinner sig i två olika kontexter, och ju 
större variation det finns inom respektive respondentgrupp gällande faktorer 
som klass, kön, utbildning med mera, desto svårare blir det att säga något om 
hur de två kontexterna inverkar på riskhanteringen.    

Oavsett urvalsmetod bör man fråga sig vem som ställer upp på detta slags 
intervjuer? Man brukar tala om självselektion som ett representativitets-
problem i såväl kvalitativa som kvantitativa studier, det vill säga att de som 
ställer upp som informanter har egenskaper som gör att de skiljer sig åt från 
populationen som helhet (Baxter & Eyles 2004; Collier & Mahoney 1996). 
Ett generellt självselektionsproblem torde bestå i att personer som ställer upp 
på längre intervjuer med en främmande intervjuare är något mer utåtriktade 
än populationen som helhet. Det problemet är dock svårt att göra någonting 
åt. Men det är också min övertygelse att respondenterna i denna studie av 
olika anledningar funnit studiens tema kring barn, mat och risker särskilt 
intressant, och troligen mer så än populationen som helhet. ”Det låter som ett 
spännande forskningsprojekt!” har varit en genomgående kommentar jag fått 
före och efter intervjuerna. De flesta respondenter tycktes också vana vid att 
reflektera kring ämnet.  Jag skulle med andra ord tro att här föreligger en 
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viss självselektion. Men, jag vill med min studie försöka fånga röster om hur 
det är att leva med risker, och via självselektionen rekryterar jag troligen 
mödrar som i något avseende ser en potentiell problematik i detta. Det är 
dessa mödrar som kan berätta om livet ”på toppen av civilisationens vul-
kan”. Vid kvalitativa studier handlar urval om att välja människor som har 
vissa erfarenheter och kan berätta om dem, snarare än om att göra ett 
slumpmässigt urval ur en anonym population. Holstein & Gubrium (1995) 
förklarar skillnaden:  

Selecting people, as opposed to representativeness of populations, suggest 
that individuals, in principle, are equally worthy despite individual 
differences and therefore have worthwhile stories to tell. Although this may 
complicate the description of culture and experience writ large, it enables and 
encourages representation of diverse and complex experience. (Holstein & 
Gubrium 1995: 26)            

Intervjuarbetet i Stockholm genomfördes huvudsakligen under hösten 2010 
(se bilaga 4). Intervjuarbetet i Warszawa planerades till två omgångar, under 
en vecka i december 2011 och en vecka i januari 2012. Det visade sig svårt 
att hitta 10 respondenter som uppfyllde mina urvalskriterier och som hade 
möjlighet att träffa mig dessa datum, varför innerstadskriteriet fick stryka på 
foten i två fall. Den sista inplanerade intervjun blev dessutom inställd p.g.a. 
sjukdom, varför jag alltså endast gjort nio intervjuer i Warszawa. Intervjun 
med Urzula räknas som den tionde för att få något slags ”symmetri” mellan 
länderna, även om hon alltså inte helt uppfyller urvalskriterierna enligt ovan.  

De svenska respondenterna har erbjudits en symbolisk ersättning i form 
av två biobiljetter var (och kaffe), vilket klargjordes på rekryteringsanslagen. 
Att jag därmed riskerar att även ha rekryterat respondenter som inte först och 
främst är intresserade av att tala om studiens tema ser jag närmast som en 
fördel, givet det möjliga problemet med självselektion ovan. Inför de polska 
intervjuerna menade min medhjälpare att i förväg utlysta ersättningar, hur 
små de än må vara, strider mot polsk forskningskultur. Eftersom hon själv 
skulle ombesörja rekryteringen hörsammade jag detta, och hon föreslog att 
jag istället skulle ta med något ”typiskt svensk” att överräcka som symbo-
liskt tack, efter intervjun. De polska respondenterna fick således varsin ask 
svenska pepparkakor. Jag är medveten om att ersättningar till respondenter 
även kan anses problematiska i Sverige, och i efterhand tror jag inte att det 
hade behövts. Men när jag påbörjade rekryteringen kändes det som om jag 
begärde mycket av potentiella respondenter, dels med hänsyn till att jag 
tyckte frågorna var mycket personliga, dels med hänsyn till att jag rubbade 
deras vardagliga rutiner i föräldraledigheten. Biobiljetterna var tänkta som 
ett symboliskt tack för att de lät mig göra detta.    

Respondenterna är i framställningen omdöpta till fingerade namn, alfabe-
tiskt i den ordning som intervjuerna genomförts. De svenska respondenterna 
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kallas Alice, Birgitta, Cecilia, Diana, Evelina, Frida, Gina, Helena, Ingrid 
och Johanna. De polska kallas Kalina, Liliana, Maryna, Natalia, Olga, Pau-
lina, Rebeka, Sabina, Teresa och Urzula. En kort presentation av samtliga 
respondenter återfinns i bilaga 4.  

Intervjusituationen  
Samtliga intervjuer har genomförts på en plats och vid en tidpunkt som 
respondenten själv har valt; jag har endast framfört önskemål om att 
intervjumiljön inte bör vara alltför livlig. Det har i praktiken inneburit att vi 
träffats i respondentens bostad eller på något närliggande kafé. I samtliga fall 
har jag fått respondentens godkännande att spela in intervjun med en digital 
diktafon.  

En ofta omskriven utmaning vid kvalitativa intervjuer är att på nå-
gorlunda kort tid vinna respondentens förtroende – inte bara för forsknings-
projektet, men för intervjuaren som person. I själva verket tycks det vara en 
grundläggande princip att om personen blir accepterad så blir också forsk-
ningen accepterad (se t.ex. Franssén 2005). För mig har utmaningen främst 
bestått i att balansera forskarrollen mot föräldrarollen. Å ena sidan påbjuder 
forskningsetiken att man nogsamt presenterar syftet med forskningspro-
jektet, informerar om sekretess, frivillighet och om hur materialet kommer 
att hanteras framöver etc. Å andra sidan ville jag att respondenterna snabbt 
skulle identifiera mig som en medförälder, någon de kunde tala någorlunda 
fritt med om föräldraskapets utmaningar. Vid de svenska intervjuerna har jag 
inte uppfattat detta som särskilt problematiskt, eftersom jag är väl förtrogen 
med de kulturella koder och den praktik som omgärdar svenskt föräldraskap. 
Jag inledde med att presentera mig som forskare, och berättade om projektet 
och dess förutsättningar. Sedan berättade jag om min egen familjesituation, 
och vi kom ofta att tala informellt en stund om erfarenheter från förloss-
ningsvården i Stockholm, om förskoleutbudet, om föräldraledighet eller 
något annat, familjerelaterat. Därefter kändes det mycket enkelt att påbörja 
intervjun som ett fortsatt samtal mellan två föräldrar, om än mer strukturerat.  

De polska intervjuerna har utgjort en större utmaning härvidlag. Att be-
skriva forskningsprojektet har inte utgjort något problem, även i Polen mötte 
det stort intresse. Det mest påtagliga problemet har varit språket. Jag talar 
inte polska, vilket avsevärt försvårar både den omedelbara identifikationen 
mellan intervjuare och respondent, samt förstås det fortsatta intervjuarbetet. 
En möjlighet i en sådan situation är att låta någon annan utföra intervjuerna 
på respondenternas modersmål, eftersom samtalet då skulle kunna flyta mer 
obehindrat. Men det skulle medföra att jag ”stängdes ute” från materialet, 
eftersom en intervju är mer än det som kan dokumenteras med diktafon. Jag 
ville i möjligaste mån själv samtala med respondenterna, ställa följdfrågor, 
se deras ansiktsuttryck och bli bekant med deras livsmiljö etc. En annan 
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variant är att genomgående använda tolk, men även detta medför viss ute-
stängning och uppenbar risk för att nyanser går förlorade vid översättningen. 
Jag har istället valt att genomföra intervjuerna på engelska, men med tolk 
närvarande. Det innebär i praktiken att jag ställt frågor på engelska, och att 
respondenterna oftast har svarat på engelska, men med möjlighet att växla 
till polska vid behov. Respondenterna använde denna möjlighet i olika hög 
grad – några inte alls, andra flitigt (se presentationen av respondenter i bilaga 
4). I alla händelser utgör potentiell språkförbistring en svaghet i denna 
studie, särskilt gällande vissa tolkningar av materialet. Jag har genomgående 
försökt hantera detta genom att vid analysen be om tolkningshjälp från per-
soner i min omgivning med god inblick i polsk kultur och goda kunskaper i 
det polska språket.  

Ytterligare en utmaning vid de polska intervjuerna har bestått i att bli 
identifierad som förälder, eftersom jag inte alls är lika förtrogen med de 
kulturella koderna som omgärdar polskt föräldraskap – och omvänt. Här har 
jag ett klart outsiderperspektiv, som visserligen kan vara givande vid en 
intervju (t.ex. genom ett ”naivt” ifrågasättande av sådant som tycks självklart 
i den egna kontexten) men som likväl försvårar den ömsesidiga identifika-
tionen. Som exempel är polska fäder knappast föräldralediga alls, och jag har 
inför intervjuerna känt mig föranledd att förklara det svenska systemet med 
föräldraledighet, att jag och min fru delat lika på denna och att jag därför har 
stor egen erfarenhet av att ta hand om och mata ett litet barn i vardagen. Det 
är möjligt att detta – och det förhållandet att jag är man – gjort mig till en 
ännu större outsider i respondenternas ögon, det är svårt att avgöra. Men jag 
upplever ändå att jag kommit nära merparten av de polska respondenterna. 
De har berättat lika öppet om svårigheter och oro som deras svenska med-
mödrar gjort. Jag upplever att min polsktalande ”fältassistent” – själv erfaren 
intervjuare – varit till stor hjälp härvidlag. Hon bidrog ofta aktivt och med-
vetet till att försöka skapa en avslappnad stämning inför intervjuerna.        

Intervjuerna har varat mellan 60 och 100 minuter. Det kan tyckas väl kort 
för att gå på djupet. Men eftersom de föräldralediga respondenterna i flera 
fall haft sitt yngsta barn med sig vid intervjutillfället – eller i de fall de ord-
nat barnpassning av något slag av detta skäl haft begränsat med tid – har det 
varit svårt att göra längre intervjuer. Jag har innan intervjuerna förhört mig 
om hur mycket tid vi haft till förfogande, och sedan anpassat mina frågor 
efter det. En intervjus kvalitet kan förstås inte mätas i tid – det handlar istäl-
let om vad som blir sagt, och vad man sedan gör av det i analysen. Jag har 
kunnat ge respondenterna gott om tid att utveckla sina svar, och vi har i de 
allra flesta fall hunnit med de olika teman som intervjuguiden innehåller. 
Vid analysen har utmaningen snarast bestått i att sortera och tolka den stora 
mängd information som intervjuerna gav – alltså ett överskottsproblem sna-
rare än ett underskottsproblem. De få intervjuer som resulterat i mindre in-
nehållsrika svar har troligen påverkats mer av intervjuarens eller responden-
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tens dagsform än av tidsbrist – meningsskapandet (se nedan) har helt enkelt 
inte riktigt kommit igång.  

Det ska också sägas att jag inte gör anspråk på att ha utfört djupintervjuer 
i traditionell mening. Snarare rör det sig om vad vi med James Holstein och 
Jaber Gubrium (1995) kan kalla ett slags aktiva intervjuer. Denna syn på 
intervjuteknik tar visst avstånd från den vanliga förståelsen av forsknings-
intervjun, där man förenklat tänker sig respondenten utgör en behållare full 
av svar, som intervjuaren på ett varsamt (och därmed ofta tidskrävande) sätt 
ska försöka tappa på innehåll. Är intervjuaren inte varsam med hur frågor 
ställs förutsätts det finnas risk att materialet “kontamineras” och blir vinklat:  

The vessel-of-answers view cautions interviewers to be wary of how they ask 
questions, lest their manner of inquiry bias what lies within the subject, 
which otherwise is available for truthful and accurate communication 
(Holstein & Gubrium 1995: 8). 

 Att tala om bias förutsätter dock att man tänker sig att svaren finns där fär-
diga, redan innan intervjutillfället: ”a preformed, pure informational com-
modity that the interview process might somehow contaminate” (s. 18). Det 
är inte någon särskilt realistisk syn på vad intervjuer egentligen är. Om man 
istället ser intervjun som en arena för meningsskapande mellan intervjuare 
och intervjuperson får intervjuaren en något annorlunda roll än den som ska 
försöka tappa behållaren på innehåll. Intervjuarens roll blir istället att för-
söka få igång respondentens ”narrativa produktion”, i det här fallet att ge 
mening åt risk och matning av små barn i vardagslivet: 

The consciously active interviewer intentionally, concertedly provokes 
responses by indicating – even suggesting – narrative positions, resources, 
orientations, and precedents for the respondent to engage in addressing the 
research questions under consideration” (s. 39).  

Nedan ett intervjuutdrag som exemplifierar hur jag ibland försökt ”provo-
cera” fram narrativa positioner:    

Erik: Hur är det med mor- och farföräldrar? Är de involverade?  

Ingrid: Inte så mycket när det gäller mat, eller ja, min uppfattning om mat har 
jag nog från min egen mamma, jag tycker det är väldigt viktigt med hemla-
gat. Och sedan, min mans mamma är barnsköterska själv, jobbar på ett barn-
sjukhus.  

Erik: Hur fungerar det?  

Ingrid: Jo, det har faktiskt varit jättebra, jag har en bra relation till henne, så 
att hon har lagt sig i rätt saker, hon har kunnat ge oss råd när han har varit 
sjuk, men inte, hon har inga åsikter direkt.   
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Erik: Kan du påminna dig om att folk har lagt sig i fel saker?  

Ingrid: ...Nej. Ja, mina föräldrar tycker jag lägger sig i både det ena och det 
andra, men inte så att det har stört mig, så.    

Att som i detta utdrag uttryckligen fråga respondenten huruvida någon har 
lagt sig i fel saker är ett sätt att aktivera tankar om detta slags problematik 
hos respondenten – föranlett av att hon själv beskriver hur hennes svärmor 
lägger sig i ”rätt” saker. Ingrid vidgår efter viss eftertanke att hennes 
föräldrar faktiskt lägger sig i både det ena och det andra, men att hon inte 
upplever det som ett stort problem. Med en mer traditionell syn på intervju-
teknik skulle man förmodligen vilja formulera frågan öppnare, t.ex. ”hur 
upplever du att människor omkring dig förhåller sig till ditt föräldraskap”? 
Det är dels ett omständligare sätt att fråga (och kräver förmodligen många 
följdfrågor), men framförallt underskattar det respondentens narrativa kom-
petens. Respondenterna är utvalda i egenskap av mödrar, och det innebär att 
jag betraktar dem som komptenta att berätta om sina liv (jfr Holstein & 
Gubrium 1995: 25) och hur de förhåller sig till risk. De är således inte att 
betrakta som manipulerbara i bemärkelsen att ”ledande” frågor skulle få dem 
att svara på ett visst sätt. Så kan t.ex. Ingrid i exemplet ovan kvalificera sin 
initiala bedömning av att hennes föräldrar lägger sig i, till att detta inte utgör 
något problem. Det är dock en balansgång, där det handlar om att försöka 
lyfta fram olika perspektiv som respondenten kan förhålla sig till. Och i det 
avseendet kan den begränsade intervjutiden ha utgjort ett problem, på så vis 
att jag senare under analysarbetet grämt mig över att jag inte prövade fler 
perspektiv.  

Ett givande grepp som jag använt under intervjuerna var att presentera 
respondenterna för tidningsartiklar med s.k. ”forskarlarm”. Respondenterna 
fick under ett par minuter bekanta sig med ett par kopior av artiklar som 
handlar om risker med Bisfenol A, och ombads sedan berätta vilka tankar 
detta väckte. Oftast kände de igen risken och kunde berätta hur de reagerat 
när de först hörde talas om den, samt vilka åtgärder de eventuellt vidtagit. 
Jag ser detta intervjumoment som ett led i att underlätta meningsskapande 
och locka fram narrativa positioner. I bilaga 4 återfinns fler detaljer om 
exempelartiklarna och hur de användes. Resultatet av artikeldiskussionerna 
är utspridda i analysen, eftersom de alltså främst användes i syfte att 
generera tankar om både risker och riskhanteringsstrategier. Det finns inget 
specifikt avsnitt i studien som diskuterar respondenternas syn på just media. 
Inte heller deras syn på t.ex. internet eller föräldraskapslitteratur diskuteras 
specifikt. Dessa aspekter adresseras förstås ändå på olika ställen i det 
följande, men det sker i sammanhang där dessa ”yttre” fenomen blir 
relevanta i något avseende. I fokus för framställningen står mödrarna, deras 
livsbetingelser, deras riskkonstruktioner och deras riskhanteringsstrategier.  
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Bearbetning, analys och framställning  
I omedelbar anslutning till respektive intervju har jag sammanställt ett slags 
fältanteckningar med preliminära intryck. Främst har det rört sig om teore-
tiska uppslag jag fått under intervjun, eller om beröringspunkter med tidigare 
intervjuer. Intervjuerna har jag sedan själv transkriberat ordagrant – inklu-
sive pauser, tvekan, skratt och andra uttryck möjliga att notera i skrift. Under 
analysen har jag trots detta fått återvända till ljudfilen ibland, eftersom ton-
fallet stundtals spelar stor roll för hur det sagda ska tolkas (t.ex. vid bruket 
av ironi).  

I framställningen har jag på några få ställen tillåtit mig språkliga juste-
ringar av intervjucitaten för läsbarhetens skull, men bara där det varit nöd-
vändigt och utan att innebörden ändrats. Där jag förkortat någon del av ett 
intervjucitat, t.ex. vid längre utvikningar från ämnet, används […]. Ord i 
kursiv stil innebär att respondenten själv betonar dem i intervjun. De polska 
intervjucitaten återges på engelska, alltså det språk intervjusvaren avgavs på 
(direkt eller via tolk). Att jag inte översatt dem till svenska beror dels på att 
några nyanser ofta går förlorade vid översättning, dels på att två olika språk 
gör det enklare för läsaren att identifiera respondenternas olika nationalitet.          

Nästa steg i analysen har varit genomläsning av utskrifter och tillhörande 
fältanteckningar, varvid jag nedtecknat nya tankar och kommentarer i mar-
ginalen. Jag tror att det efterföljande praktiska kodningsarbetet underlättats 
av att jag på så vis lärt känna materialet. Kodningen har utförts med hjälp av 
en enkel programvara för kvalitativ dataanalys (QDA Weft). Med hjälp av 
den har jag först markerat (kodat) de många manifesta teman som finns i 
materialet, t.ex. konkreta beskrivningar av vilken mat respondenterna försö-
ker undvika att barnen äter, eller redogörelser för hur de anpassat sin var-
dagliga praktik utifrån specifik riskinformation de tagit del av. Detta 
”materialnära” kodningsarbete var tidsödande, men relativt okomplicerat på 
ett analytiskt plan, och krävde inte särskilt mycket tolkning. En större utma-
ning var att i nästa steg tematisera allt det som ligger latent i materialet. Här 
har jag använt mig av både deduktiva och induktiva angreppssätt, alltså dels 
sökt efter teman härledda ur litteraturen, dels härlett nya teman ur empirin.  
Ett exempel på teoretiskt härledda teman utgörs av ”uttryck för ontologiskt 
trygghet” (Giddens 1997), som används när respondenten på olika sätt be-
skriver sin känsla (eller brist på känsla) av att allting kommer ordna sig. Ett 
exempel på empiriskt härledda teman utgörs av munskänkens strategi – en 
riskhanteringsstrategi där bra mat för vuxna likställs med bra mat för barn. 
Jag har i materialet funnit att flera respondenter resonerar så kring barn-
maten, och att detta resonemang tycks förenkla riskhanteringen (se vidare 
kapitel 7).  

En utmaning vid kodningsarbete och tematisering är att avgöra när man är 
färdig. När det gäller teoretiskt härledda teman gäller det förstås att leta i 
materialet tills man inte tycker sig hitta fler uttryck för det aktuella temat. 
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När de gäller induktivt härledda teman får man pröva sig fram tills man 
tycker sig ha begreppsliggjort de olika mönster man finner i materialet på ett 
meningsfullt sätt. Det handlar bl.a. om att väga konkretion mot abstraktion – 
ett tema kan ofta delas upp i fler underteman, och flera befintliga teman kan 
ofta abstraheras till ett nytt, mer övergripande. Den viktigaste kvalitets-
kontroll jag använt mig av under arbetet är att löpande utsätta texten för den 
”organiserade skepticism” som den akademiska seminarieformen utgör. Men 
vad som är att betrakta som meningsfullt måste i slutändan läsaren avgöra.  

En med det ovanstående förbunden utmaning vid kvalitativa studier ligger 
i att man ofta kan hitta fler teman i ett material än det rimligen går att göra 
reda för i en någorlunda koncentrerad framställning. Samtidigt vill man inte 
reducera materialets variation alltför mycket. Man måste på något vis för-
söka bedöma vilka teman som är genomgående i materialet, respektive vilka 
som utgör (möjligen intressanta) enskildheter. Som Katarina Jacobsson 
(2008: 173) påpekar brukar siffror och räknande vara laddat inom kvalitativa 
studier, möjligen som ett led i avståndstagandet gentemot vad man uppfattar 
som den kvantitativa traditionens variations- och kvalitetsreducerande siffer-
exercis. Men att räkna förekomsten av olika fenomen är förstås ett alldeles 
utmärkt sätt att bättre förstå sitt material (se även Alasuutari 1995). Mot den 
bakgrunden har jag använt mig av ett slags ”tröskelvärde” när jag valt ut de 
teman som adresseras i framställningen. De riskkonstruktioner och risk-
hanteringsstrategier som diskuteras i studien återfinns i minst fem av de 
tjugo intervjuerna. Det är ett värde som å ena sidan skulle kunna vara lägre, 
men viss försiktighet i de analytiska anspråken är alltid av godo, och de 
teman som diskuteras bör verkligen vara brett representerade i materialet. 
Dessutom är det bättre att diskutera färre teman på djupet, än fler teman mer 
ytligt. Å andra sidan kunde värdet ha satts högre, men en stor poäng med ett 
kvalitativt angreppssätt är ju att visa på den variation som förekommer på 
det studerade fältet. Jag har prövat mig fram till denna avvägning, där viss 
kvantitativ medvetenhet förhoppningsvis borgar för ”kvalitativ kvalitet”.  

Apropå siffror och räknande inom kvalitativa studier så innefattar fram-
ställningen två tabeller (tabell 4.2 och 4.3 i kapitel 4) där jag analyserat 
kvantitativa data från World Values Survey för att belysa hur medel-
klasskvinnor i Sverige respektive Polen kan väntas skilja sig åt när det gäller 
t.ex. generaliserad tillit. I anslutning till dessa tabeller beskrivs hur jag gått 
tillväga.    

Etiska överväganden 
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm har ombetts pröva detta pro-
jekt, men funnit att det ej innehåller data av det slag som gör att det ska etik-
prövas. Likväl tar jag förstås etikfrågor på största allvar, och i bilaga (bilaga 
2) finns den information som respondenterna har fått om dessa frågor. Av 
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den framgår hur anonymitet säkerställs och hur materialet hanteras framöver 
etc. I korthet har allt intervjumaterial anonymiserats så att inga uppgifter 
som riskerar identifiera enskilda respondenter framgår. När respondenterna 
berättat något som kan identifiera dem ”bakvägen” har jag uteslutit denna 
information från materialet.  

Utöver anonymitetsfrågan bör man också beakta att intervjusituationen i 
sig kan upplevas påträngande i olika bemärkelser. Redan det faktum att den 
ena parten ställer frågor och den andre förväntas svara innebär att intervjuer 
är maktasymmetriska till sin natur. Beroende på hur intervjuaren förhåller 
sig till asymmetrin kan respondenten uppleva den som mer eller mindre 
obehaglig. De steg jag medvetet tagit för att motverka sådant obehag är först 
och främst att starkt understryka frivilligheten i respondenternas deltagande, 
även vad gäller enskilda delar av intervjuerna. Före intervjuerna har jag där-
för betonat att respondenterna när som helst kan avbryta intervjun, eller välja 
att ”passa” på enskilda frågor utan att det ifrågasätts. Ingen av responden-
terna har dock utnyttjat denna möjlighet. Vidare har jag försökt skapa ett gott 
samtalsklimat under intervjuerna, bland annat genom att i förväg understyrka 
att intervjufrågorna saknar ”rätta” svar och att jag själv finner flera av de 
aspekter som adresseras komplicerade att förhålla mig till i det privata. I ett 
gott samtalsklimat ligger också att låta respondenterna tala till punkt. Det 
kan vara frestande (och ibland är det också nödvändigt) att leda tillbaka 
respondenten till ”ämnet”, men samtidigt måste hon få uttrycka de tankar 
och associationer som frågor och följdfrågor föder. Som intervjuare vet man 
förstås inte heller i förväg vilka ”stickspår” som kan visa sig verkligt rele-
vanta. Av detta skäl har jag också avslutat varje intervju med att fråga om 
det var något mer de trodde eller önskade att jag skulle fråga dem om. I 
några fall har respondenten då återvänt till någon aspekt under intervjun, 
som för att understryka att denna engagerar henne särskilt. Några har istället 
lyft diskussionen till ett mer generellt plan, som för att sammanfatta vad vi 
talat om. Och ytterligare ett par har fört in nya aspekter. I samtliga fall har 
det känts som en mycket bra avslutning på intervjun, vad gäller just 
möjligheten att få tala till punkt.        

Ytterligare en aspekt av det goda samtalsklimatet är att man bör vara ly-
hörd för hur respondenten verkar må under intervjun. Detta har varit särskilt 
viktigt när mödrarna haft sina barn med sig, som då och då har behövt till-
syn. Jag har i förväg understrukit för respondenterna att pauser inte utgör 
något som helst problem, och flera intervjuer har också innehållit sådana.  

Jag har ovan försökt redogöra för de metodologiska överväganden jag 
gjort. I någon mån blir varje metoddiskussion ett slags försvar, där författa-
ren försöker föregripa förmodade invändningar. Det ligger i forskningens 
natur att man i efterhand finner att man kunde ha gjort flera saker an-
norlunda. I de delar av analysen där jag själv finner luckor i mitt material 
försöker jag öppet redovisa det, samt om möjligt ta hjälp av befintlig teori-
bildning på området för att täcka dem. Av det följer att studien egentligen 
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rymmer fler teoretiska spår än vad som ryms i den teoridiskussion som nu 
följer. Nedan presenteras dock de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet diskuteras ett antal teoretiska perspektiv på risk. 
Forskningsfältet är enormt och interdisciplinärt.8 Varje vetenskaplig disciplin 
som intresserar sig för osäkerhet i någon form har utvecklat något slags risk-
analys. Det är långtifrån alla analyser som har relevans för denna studie, och 
min teorianvändning är underordnad studiens syfte.9 Kapitlet är utvecklat i 
växelspel med materialinsamling och analys, där tidigare forskning föranlett 
mig att ställa vissa intervjufrågor, och där svaren sedan gett upphov till nya 
frågor – som i sin tur har aktualiserat nya teoretiska spår osv. Den riskteori 
som lyfts fram och diskuteras nedan är alltså utvald i syfte att kasta ljus över 
mitt empiriska material, utifrån forskningsproblemet. Kapitlet är disponerat 
för att stegvis ringa in detta problem, och det inleds med en diskussion av 
begreppet risk och hur det definieras i studien. Därefter diskuteras risk som 
samhälleligt fenomen, främst utifrån den risksociologi som utvecklats i rela-
tion till Ulrich Becks bok Risksamhället från 1986. Samhälleliga expert-
system har en central roll i detta risksamhälle – inte minst på mitt empiriska 
fält, där riskerna i hög grad är osynliga – varför jag sedan ägnar ett eget 
avsnitt åt dessa system. Därpå byter jag perspektiv en aning och diskuterar 
risk i relation till samhälleliga försök att reglera det mänskliga i allmänhet, 
och föräldraskapet i synnerhet. Slutligen följer en diskussion kring risk, var-
dagsliv och rationalitet, där jag främst diskuterar hur vi kan förstå fenomenet 
risk när det uppenbarar sig i livsvärlden (jag återkommer till begreppet livs-
värld nedan, det är mer eller mindre synonymt med ”vardagsliv”).  

I syfte att inte överlasta detta kapitel har jag gjort vissa avgränsningar i 
det. Kapitlet avhandlar alltså risk, med ett avsmalnande fokus på risk och 
vardagsliv. Det finns åtskilligt skrivet om risk i relation till den specifika del 
av vardagslivet som föräldraskapet utgör, liksom om den än mer specifika 
del av föräldraskapet som rör moderskap, risk och mathållning, alltså denna 
studies empiriska exempel. Relevanta bidrag på dessa områden adresseras 
vid behov i de empiriska kapitlen. Jag ser denna studie som i första hand ett 
bidrag till forskningsområdet risk och vardagsliv – inte till familjesociologin 

                               
8 En sökning på ordet ”risk” i Google Scholar ger ungefär 3 070 000 träffar, att jämföras med 
ordet ”class” som ger 3 020 000 eller ”gender” som ger 1 950 000. Sökningen utförd 2011-10-
10. Google Scholar är en internetbaserad söktjänst för vetenskapliga publikationer: 
http://scholar.google.se. 
9 Se t.ex. Renn 1992 eller Zinn & Taylor Gooby 2006 för en översiktlig genomgång av 
riskforskningen.  
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eller till ”food studies”. Moderskap och mat utgör här främst empiriska 
exempel på den mer övergripande frågan om hur man lever med det 
oönskade som möjligt utfall.              

Riskbegrepp 
Det effektivaste ordet träffar alltid en aning vid sidan om, enligt en av Artur  
Lundkvists aforismer. Den passar väl in på begreppet risk. När mina respon-
denter uttryckligen ombads definiera ”risk” lyfte de visserligen fram 
”osäkerhet” eller ”fara” av något slag, men det är i princip ingen respondent 
som spontant har använt ordet under intervjuerna. Man kan fråga sig hur 
detta kommer sig, men en tolkning är att begreppet har tämligen dramatiska 
konnotationer i vardagligt språkbruk och därmed känns främmande på 
familjelivets domäner. Vi ska återkomma till respondenternas definitioner i 
slutet av kapitel 5, men på mitt empiriska fält (matning av små barn) tycks 
begreppet i alla händelser ligga någorlunda ”långt från erfarenheten” för att 
använda Clifford Geertz (1976) uttryck. På så vis träffar det ”en aning vid 
sidan om”. Analytiskt kan det vara en fördel om de begrepp man använder 
inte kommer överlastade med vardaglig förståelse. Det blir då något enklare 
att hantera den dubbla hermeneutikens problem, dvs. att den värld som fors-
karen tolkar består av en mängd aktörer som själva redan har tolkat världen i 
fråga. Detta problem går inte att slutgiltigt komma runt, men med väl-
definierade och någorlunda ”rena” analytiska begrepp kan man åtminstone 
försöka säga något som förmår överskrida vardagskunskapen. Problemet är 
dock att riskbegreppet är tämligen överlastat på teoretisk nivå – det saknar 
en allmänt accepterad definition. Etymologiskt lär det härröra från 
italienskans ”risco” som betyder ”det som skär”, vilket åsyftar de maritima 
skär eller grynnor som plågade medeltidens handelsskepp. För att skydda 
skeppslastens ägare mot ”risk”, dvs. mot ekonomisk förlust vid förlisning, 
utvecklades embryot till våra moderna försäkringssystem (se Ewald 1991). I 
svenska språket är de tidigaste beläggen för ordet ”risk” från 1600-talet.10  

I Nationalencyklopedin (se även Sundqvist & Lettel 2007) definieras 
”risk” som möjligheten att något oönskat ska inträffa. En snarlik definition 
används här, och jag ska strax återkomma till den. Det finns som sagt ingen 
gemensamt accepterad riskdefinition bland alla de discipliner som sysslar 
med risk. Terje Aven & Ortwin Renn (2009) finner åtminstone tio olika 
definitionsformuleringar när de inventerar risklitteraturen, t.ex. kan risk de-
finieras som (1) den förväntade förlusten, som (2) sannolikheten för ett ne-
gativt utfall, som (3) en kombination av sannolikheten för att en viss hän-
delse inträffar och händelsens konsekvenser eller som (4) en situation eller 

                               
10 Enligt 1922 års upplaga av Elof Hellquists etymologiska ordbok, digitalt tillgänglig på 
http://www.runeberg.org.  
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en händelse där något som människor värdesätter (vilket kan inkludera 
människoliv) står på spel och där utfallet är osäkert. Den sistnämnda defini-
tionen (4) finns i flera varianter (just denna är hämtad från Rosa 1998, cite-
rad av Aven & Renn 2009) och är vanlig inom samhällsvetenskaperna. För-
fattarna lyfter fram flera fördelar med den. För det första kan den omfatta 
såväl positiva som negativa utfall – här finns ingen betoning av det 
oönskade, och definitionen kan således användas för t.ex. hasardspel eller 
extremsporter också, där människor frivilligt sätter något på spel och hoppas 
på ett positivt utfall. För det andra accentuerar den osäkerhet snarare än t.ex. 
sannolikheter (jfr. definition 2 och 3 ovan). Det är gott och väl, eftersom vi 
förstås kan uppleva risker utan att ha en aning om vad den exakta sanno-
likheten i själva verket är. Möjligen går sannolikheten att räkna ut, men för 
samhällsvetare är det mycket opraktiskt med en så snäv definition, om vi vill 
studera risk som ett upplevt fenomen i livsvärlden. För det tredje adresserar 
den att något står på spel, snarare än att peka ut de möjliga konsekvenserna 
som risker. Det är en fördel, eftersom det ofta förblir okänt för oss vilka de 
eventuella konsekvenserna faktiskt är när vi konfronteras med risker.  

Problemet som Aven & Renn ser med definitionen är dock att risk blir till 
en händelse, vilket är missvisande. Risk står i relation till en händelse (eller 
en aktivitet), men kan aldrig vara händelsen i sig. Mycket förenklat: risken 
med att köra bil är inte att köra bil, utan bilkörning står i relation till att råka 
ut för en bilolycka – vilket gör bilkörning till en riskfylld aktivitet. Vidare 
menar Aven & Renn att en riskdefinition måste inkorporera just det för-
hållande att vi sällan känner till hur mycket som står på spel. De föreslår 
därför följande definition: “Risk refers to uncertainty about and severity of 
the consequences (or outcomes) of an activity with respect to something 
humans value.” Den används t.ex. i Erika Walls avhandling (2010). En när-
liggande variant finns också formulerad på svenska: ”Risk är möjligheten, 
eller upplevelsen av möjligheten, att mänsklig handling eller andra händelser 
leder till konsekvenser som påverkar något som människor värdesätter” 
(Olofsson & Rashid 2009: 22).11  

Jag ser dock två problem med Avens & Renns föreslagna definition. I en 
risksociologi som vill nå bortom vardagserfarenheten, men utan att helt 
fjärma sig från den, verkar det för det första orimligt att inkludera positiva 
utfall. I vardagligt språkbruk använder vi oftast ordet ”risk” inför negativa 
utfall och ordet ”chans” inför positiva. ”Man måste våga ta risker” är visser-
ligen en positivt laddad maxim, men det handlar snarare om att livet blir 
outhärdligt komplicerat och livschanserna begränsade om varje risk ska 
undvikas till varje pris. Som Luhmann (2002) påpekar: ”[O]ne does have to 
permit, and that means ’risk’, actions that can in principle cause avoidable 
loss, provided that the estimate of the possible degree of loss appears 

                               
11 Definitionen är hämtad från Renns tidigare arbeten och saknar som synes tillägget kring hur 
mycket som står på spel. 
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acceptable (2002: 13). Risken är alltså inget självändamål. Tulloch & Lupton 
(2003: 32 ss.) tolkar dock det frivilliga risktagandet som t.ex. ridning, våg-
surfning eller alkoholintag innebär som just detta: att risk också kan vara 
positivt i sig. Risker tillför säkerligen en spännande dimension till dessa och 
andra aktiviteter, men jag föreställer mig ändå att den dimensionen alltid är 
underordnad något annat: frihetskänslan, känslan av att bemästra elementen, 
eller ruset. Det ska dock sägas att det frivilliga risktagandet vid t.ex. bergs-
bestigning kan skänka en känsla av kontroll över risker som man kanske 
saknar i det vardagliga, och på så vis fungera i ett slags terapeutiskt syfte. 
Men då är det frivilliga risktagandet snarast att betrakta som en 
riskhanteringsstrategi i sig, ett sätt att leva med alla de övriga risker man inte 
kan kontrollera i samma utsträckning. Tar vi bort dessa kvaliteter från det 
frivilliga risktagandet och istället sätter risken i främsta rummet blir det 
mycket svårt att förstå varför någon skulle ägna sig åt dessa aktiviteter. De 
framstår då som närmast suicidala. Risk definierat som möjligheten att något 
oönskat ska inträffa inkluderar dessutom det positiva utfallet, så att säga 
”omvänt” – möjligheten att det inte inträffar. Men den övergripande frågan 
för denna studie är som sagt hur man lever med det oönskade som möjligt 
utfall.  

För mig är det i själva verket det oönskade som gör risk till ett intressant 
sociologiskt fenomen. Jag menar att risk är en central komponent i den 
mänskliga olustkänsla som sociologer ofta har försökt få grepp om och hitta 
rötterna till. Med C. Wright Mills ord:  

Nutidsmänniskan tycker ofta att tillvaron är full av försåt. Hon upplever att 
hon inte kan bemästra sina bekymmer inom det dagliga livets ramar, och den 
känslan är ofta helt riktig: Vad den vanliga människan är direkt medveten om 
och vad hon strävar efter begränsas av det privata kretslopp hon rör sig i. 
Hennes utblick och förmåga omfattar endast närmiljöer som arbete, familj, 
bostadsområde, i andra omgivningar rör hon sig osäkert och förblir åskådare. 
(Wright Mills 1997 [1959]: 23)   

Sociologins ansvarsfulla uppgift blir då, enligt Wright Mills, att hjälpa 
nutidsmänniskan till en ”insiktsfull överblick över vad som händer i världen 
och över vad som kan hända henne själv” (s. 25). Man kan möjligen tycka 
att denna programförklaring är väl ambitiös och en smula romantiserad, men 
för mig handlar sociologi i hög utsträckning om att söka beskriva och för-
klara det som ”skaver” i livsvärlden.    

För det andra är Avens & Renns definitionsformulering onödigt komplex. 
Man kan uppfatta risken som stor eller liten, man kan missta sig och uppfatta 
risker där de faktiskt inte existerar, eller omvänt. Saker kan vara oönskade i 
olika hög grad. Risk kan i alla händelser definieras som möjligheten att 
något oönskat ska inträffa. Hur människor upplever och hanterar denna 
möjlighet är en empirisk fråga. Vad denna definition däremot saknar är en 
betoning av att risker kräver något av oss, en känsla av att vi i någon ut-
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sträckning kan och bör försöka påverka utfallet. Risker ställer oss inför ett 
val av något slag. Som Renn (1992) själv påpekar: ”If the future is either 
predetermined or independent of present human activities, the term risk 
makes no sense” (1992: 56). Och när vi väl har gjort detta val förlorar risken 
något av sin laddning. Eller som Tulloch & Lupton (2003) finner i sina 
studier av hur människor definierar risk: ”Once this choice has been made, 
however, there is a sense of fatalism about what may then happen, a loss of 
control over the outcomes.” (2003: 36).   

 
För denna studie gör jag därför ett litet tillägg till riskdefinitionen: Risk är 
den krävande möjligheten att något oönskat ska inträffa. Men mera precist 
vad vi uppfattar att risker kräver av oss, samt hur starkt kravet upplevs, är en 
empirisk fråga.  

Den aspekt som förmodligen uppmärksammats mest inom risk-
forskningen är att senmoderna risker i huvudsak är ogripbara för oss. Beck 
(1998) påpekar detta redan i sin första tes i Risksamhället, där han kon-
staterar att riskerna existerar  

…först och endast genom (den vetenskapliga respektive ovetenskapliga) 
kunskapen om dem. Genom denna kunskap kan de förändras, förminskas 
eller förstoras, överdrivas eller bagatelliseras och är så till vida i viss ut-
sträckning öppna för sociala definitionsprocesser. (s. 33, kursivering i origi-
nal)  

Jag vill studera hur dessa definitionsprocesser äger rum i livsvärlden, och 
vad slags riskhantering de därmed ger upphov till. Ytterligare två begrepp 
har således en central roll i denna studie och måste få en närmare bestäm-
ning: riskkonstruktion respektive riskhantering. Med riskkonstruktion avses 
att ett fenomen uppfattas som riskabelt, samt den mening som fenomenet 
därmed får. Med riskhantering avses hur individer förhåller sig utifrån en 
viss riskkonstruktion, alltså hur de handlar och/eller tänker.  

Det är inte alls säkert att konstruktion och hantering alltid kommer efter 
varandra i temporal bemärkelse. När en risk hanteras innebär det ibland att 
den rekonstrueras. En person som just tagit körkort kommer troligen att vara 
nervös när hon för första gången ger sig ut i trafiken på egen hand. Sålunda 
kör hon försiktigt, och klarar sig kanske utan olyckor. Med tiden växer 
hennes självförtroende bakom ratten, och trafiken ter sig inte längre lika 
skrämmande. Risken med bilkörning har på så vis rekonstruerats, genom att 
man framgångsrikt hanterat den. På liknande sätt kan man växa in i rollen 
som förälder: man ser att barnet växer och klarar sig bra, kanske tack vare 
den omsorg man ger det, varpå risker förbundna med t.ex. barnmat re-
konstrueras. Det kan förstås också fungera på omvänt vis, i de fall då det 
oönskade faktiskt inträffar. Har vi råkat ut för en bilolycka får det troligen 
konsekvenser för hur vi senare uppfattar trafikrisker. Inom den psykologiska 
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riskforskningen talar man om hur signalvärdet hos en viss olycka eller kata-
strof kan påverka hur risken kommer att uppfattas av allmänheten (Slovic 
2000; Sundqvist & Lettel 2007). En enskild flygolycka har lågt signalvärde – 
ett fåtal sådana per är att räkna med på global nivå. Men de ”flygolyckor” 
som inträffade i New York den 11 september 2001 hade skyhögt signal-
värde, och kom att rekonstruera risken med flygresor (samt en rad andra 
risker), varpå flygresandet minskade dramatiskt för en tid. En enskild bil-
olycka har lågt signalvärde i allmänhetens ögon, och ändrar inte den all-
männa synen på trafikrisker. Men för den drabbade är signalvärdet högt, och 
man kommer troligen att uppfatta bilkörning som farligare. På politisk nivå 
är kanske överlappningen mellan riskkonstruktion och riskhantering allra 
tydligast. Politiken kan ses som en arena för riskartikulation, vilket är 

 …ett sätt att gå händelserna i förväg, att föregripa och rama in ett specifikt 
händelseförlopp med avsikt att styra tolkningen av en viss framtida händelse 
och i viss mån skapa kontroll över dess konsekvenser […] Artikulationen av 
risk kan, och syftar ofta till att, påverka förhållandet mellan människor och 
samhällets organisation. (Sundqvist & Lettel 2007: 4)  

Man kan alltså säga att på politisk nivå är riskkonstruktionen en central del 
av riskhanteringen.  

Erika Wall (2010) argumenterar för begreppet ”riskförståelse” i sin av-
handling, främst som ett alternativ till begreppet ”riskperception”. Wall tar 
spjärn mot den individcentrerade, psykologiska riskforskning som fokuserar 
individuell kognition eller perception (främst förknippad med Paul Slovic). 
Empiriskt visar Wall att individer med samma riskperception (dvs. som 
identifierar samma risker) skiljer sig åt i hur de tolkar och förhåller sig till 
dessa risker, utifrån de olika meningsstrukturer de befinner sig i. Med 
meningsstruktur avses bl.a. tidigare erfarenheter, individuell/kollektiv orien-
tering, platsanknytning och social skiktning. Jag finner dock att även risk-
förståelse blir ett väl individcentrerat begrepp för just mitt syfte, även om det 
gör sig utmärkt i Walls studie. För henne betecknar det ”hur individen kon-
kretiserar olika fenomen och ger dem mening i social interaktion” (2010: 8). 
Jag menar att begreppet riskkonstruktion kan innefatta allt detta, men även 
de fenomen som har mening utan att vi själva deltar i meningsskapandet – 
alltså risker som ”sociala fakta” i Durkheims bemärkelse, eller som ”sociala 
representationer” för att tala med socialpsykologerna. Risker kan som sagt 
konstrueras av andra än oss själva, och i någon mån bli tvingande. Ett kon-
kret exempel är lagen om bilbältesanvändning: det spelar ingen roll hur man 
personligen bedömer risken att hamna i en bilolycka, det är i alla händelser 
olagligt att köra bil utan bälte. Ett möjligen mindre konkret exempel, som vi 
ska återkomma till i de empiriska kapitlen, är att andra människors menings-
skapande om barnmat och risker kan leda till konflikter. Vardagslivets risk-
konstruktion äger rum på många olika nivåer mellan individen och sam-
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hället, och i kapitel 6 försöker jag beskriva hur den ser ut på mitt empiriska 
fält. Liksom riskkonstruktionen är riskhanteringen socialt betingad. Den 
äger rum i ett socialt sammanhang där vi är både beroende och begränsade 
av våra medmänniskor, av myndigheter, av sjukvårdsprofessionerna, av 
lagstiftningen etc. I kapitel 7 beskriver jag riskhanteringen genom att be-
greppsliggöra ett antal praktiska och kognitiva riskhanteringsstrategier som 
mödrarna använder. 

Jag studerar alltså risk på vardagslivets domäner. Begreppet ”vardagsliv” 
är här mer eller mindre synonymt med begreppet ”livsvärld”, vilket betecknar 
den värld som människor subjektivt upplever sig leva i (se t.ex. Berger & 
Luckmann 1967; Brante m.fl. 1998). I dagligt tal tänker vi oss nog att 
”vardagsliv” främst betecknar de rutiniserade delarna av denna värld. Men 
även om vardagslivet förstås innefattar mycket som är rutiniserat så 
inbegriper det även vad Giddens kallar ”ödesdigra ögonblick”, dvs. ”ögon-
blick då man måste fatta avgörande beslut eller ge handlingarna en inrikt-
ning” (1997: 276). Det kan vara att föda barn, att få en medicinsk diagnos, att 
bli våldsamt förälskad, eller för all del att se tvillingtornen i New York störta 
samman den 11 september 2001. Dessa företeelser är inte dussinartade, och 
de ödesdigra ögonblicken utmanar därmed rutinen – likväl hör de 
vardagslivet till. Jag ska återkomma till de ödesdigra ögonblicken längre 
fram, här vill jag endast understryka att begreppet ”vardagsliv” inte bör om-
fatta något mindre än den värld som människor subjektivt upplever sig leva i.     

Riskontologi  
Med tanke på de många förståelser av begreppet ”risk” som cirkulerar inom 
vetenskaperna (liksom i samhället i övrigt) bör det vara på sin plats att här 
säga något om den ontologi som min användning av riskbegreppet vilar på.12 
Mer precist är frågan hur ”konstruktion” står i relation till ”fakticitet” eller 
”verklighet” i studien? Med risk definierat som den krävande möjligheten att 
något oönskat ska inträffa tas som synes ingen hänsyn till huruvida ett visst 
fenomen är genuint farligt eller ej. Det räcker i själva verket med att någon 
uppfattar en risk för att det sociologiska fenomenet risk ska föreligga, och 
vara möjligt att studera.  

Brian Wynne (1996) har påpekat att riskforskningen ofta dras med en 
oproblematiserad uppdelning i verkliga respektive socialt konstruerade 
risker. Giddens (1997) gör t.ex. en poäng av att fokuseringen på risker i det 
senmoderna livet saknar direkt koppling till den faktiska utbredningen av 
livshotande faror (1997: 140). Detta slags indelning förutsätter dock att 
naturvetenskapen – experterna – teoretiskt skulle kunna tillhandahålla något 

                               
12 Med ”ontologi” avses här antaganden om vad som finns respektive inte finns, dvs. hur 
verkligheten är beskaffad.  
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slags facit över den faktiska utbredningen av livshotande faror, ett facit som 
vi lekmän sedan kunde använda för att utvärdera riktigheten i våra risk-
konstruktioner och riskhanteringsstrategier. Wynne menar att Giddens (och 
även Beck) reproducerar en tämligen modernistisk dikotomi mellan natur 
och samhälle, som bortser från att även expertkunskapen är kulturellt och 
socialt situerad. Det är i sig något som många lekmän faktiskt har insett:  

The vernacular, informal knowledge which lay people may well have about 
the validity of expert assumptions about real-world conditions – say, about 
the production, use or maintenance of a technology – is also an important 
general category of lay knowledge that is usually systematically under-
recognized. (Wynne 1996: 59)  

Giddens är visserligen väl medveten om att expertkunskapen är under stän-
dig omförhandling, men föreställningen om en objektiv verklighet möjlig att 
avtäcka och beskriva precis som den är dröjer sig kvar. På samhällelig 
(politisk) nivå är det överhuvudtaget vanligt att den tekniska inramningen av 
risker uppfattas som neutral eller objektiv, medan de beslut som följer av 
denna inramning förmodas vara en fråga om värdering. Vetenskap och 
politik förmodas på så vis vara strikt åtskilda (se Sundqvist & Lettel 2007; 
Jensen & Sandøe 2002). Det är en uppdelning vi ska återkomma till och 
problematisera längre fram, här vill jag endast understryka att studien 
handlar om socialt konstruerade och hanterade risker, men påståendet att ett 
fenomen är socialt konstruerat är inte synonymt med påståendet att fenome-
net också är mindre verkligt. Jag vill snarast påstå det omvända: fenomen 
blir verkliga först då de uppfattas och hanteras människor emellan. För att 
förtydliga denna ontologiska position ska jag nedan utveckla vad jag avser 
med ”verkligt”.      

   Peter Berger och Thomas Luckmanns kunskapssociologiska klassiker 
The Social Construction of Reality (1967) handlar om hur saker kommer att 
gälla som sanna, dvs. som verkliga, i ett samhälle. Det teoretiska tänkandets 
betydelse i denna process överdrivs tämligen ofta (inte minst av teoretikerna 
själva), vilket Berger och Luckmann ville rätta till:  

The theoretical formulations of reality, whether they be scientific or 
philosophical or even mythological, do not exhaust what is ”real” for the 
members of a society […] In other words, commonsense “knowledge” rather 
than “ideas” must be the central focus for the sociology of knowledge. It is 
precisely this “knowledge” that constitutes the fabric of meanings without 
which no society could exist. (Berger & Luckmann 1967: 15)  

Denna ”meningsväv” innefattar också sådant som normer, värderingar, kul-
tur, vetenskaper etc., och det är alltså inte möjligt för någon människa, inte 
heller för vetenskapsmän, att helt träda ut ur denna väv. Den verklighet som 
finns är socialt konstruerad – någon annan verklighet är inte tillgänglig för 
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oss. Vetenskapen bidrar dock ofta till att rekonstruera den, men det sker så 
att säga ”inifrån”. Idag vet vi att den geocentriska världsbilden var felaktig, 
men den var förstås fullständigt verklig och sann för medeltidsmänniskan.     

Två saker blir särskilt värda att notera för risksociologin: för det första att 
betydelsen av den kunskap om verkligheten som expertsystemen erbjuder, 
jämte betydelsen av annan kunskap, verkligen måste bli en empirisk fråga 
för riskforskningen. Det kan förefalla självklart att vi tyr oss till expert-
systemen för att t.ex. värdera kemikaliernas farlighet, men vilka andra (kun-
skaps)källor spelar in i denna värderingsprocess? Och hur hanterar man 
motstridig riskinformation? Dessa frågor står i fokus för de empiriska ka-
pitlen. För det andra kan man byta ut ordet ”reality” mot ”risk”, och ”real” 
mot ”risky” i första delen av ovanstående citat från Berger & Luckmann, och 
det blir tydligt att risksociologin i princip är inbäddad i kunskapssociologin: 
The theoretical formulations of risk, whether they be scientific or 
philosophical or even mythological, do not exhaust what is ”risky” for the 
members of a society.  

Vi ska återkomma till vardagsvetandet mot slutet av kapitlet. 
Avslutningsvis några ord om vad det kunskapsmässigt innebär att verklig-
heten är ”socialt konstruerad”. Jag läser Berger och Luckmanns text som ett 
kunskapssociologiskt inlägg – boken handlar som sagt om hur saker kommer 
att gälla som sanna eller verkliga i ett samhälle och inte om denna verklig-
hets fysiska (egentliga) beskaffenhet. Men om vår kunskap är socialt kon-
struerad innebär det också att den är relativ, ett förhållande som fortfarande 
tycks besvära vetenskapssamhället. I t.ex. Nationalencyklopedin under upp-
slagsordet reflexivitet skriver Thomas Brante: ”Kunskapsteoretiskt för-
knippas reflexivitet inom filosofin framför allt med relativismen och även 
postmodernismen, uppfattningen att all kunskap är socialt avhängig. Om all 
kunskap är relativ måste även just detta påstående om kunskapens relativitet 
vara relativt, vilket leder till en självmotsägelse.” Det är en klassisk in-
vändning mot relativism och konstruktivism, men påståendet om kunskapens 
relativitet utgör knappast någon självmotsägelse: Ja, även denna ”kunskap 
om kunskapen” är socialt avhängig, bl.a. i det att den kräver vissa överens-
kommelser kring vad begreppet ”kunskap” står för om den ska kunna 
kommuniceras. Jag finner det helt oproblematiskt att leva med, på samma 
sätt som jag gissar att matematiker kan finna sin verksamhet meningsfull, 
trots vetskapen att matematiken bygger på axiom som aldrig slutgiltigt kan 
”bevisas” (t.ex. antagandet att ett plus ett är två). Eller, som Berger och 
Luckmann uttrycker det:  

Within the frame of reference of sociology as an empirical science it is 
possible to take this reality as given, to take as data particular phenomena 
arising within it, without further inquiring about the foundations of this real-
ity, which is a philosophical task. (1967: 19)  
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Så sker alltså med fenomenet risk i denna studie, och vi ska nu övergå till att 
diskutera risk som samhälleligt fenomen. 

Risk och risksamhälle 
Sociologernas intresse för risk tog ordentlig fart med publiceringen av Ulrich 
Becks moderna klassiker Risksamhället 1986.13 Becks grundtanke är att 
dagens samhälle producerar risker i högre takt än det producerar möjligheter. 
Den tekniska utveckling och den ekonomiska tillväxt som är utmärkande för 
det moderna industrisamhället för med sig kvalitativt nya risker – miljö-
förstöring är kanske det tydligaste exemplet – som inte kan hanteras med 
industrisamhällets logik. Istället för teknisk utveckling och tillväxt blir det 
riskhanteringen som kommer att driva samhällsutvecklingen – därav 
begreppet ”risksamhälle”.   

Man kan visserligen säga att sociologerna alltid har studerat risker. Den 
moderna tyska sociologin (Weber, Tönnies, Simmel m.fl.) uppstod t.ex. ur 
ett krismedvetande om djup klassmässig, konfessionell och regional splitt-
ring i Tyskland vid slutet av 1800-talet. I Sverige, där sociologiämnet kom 
att etableras först vid mitten av 1900-talet, var ämnets utveckling under 
”rekordåren” starkt pådriven av de statliga ambitionerna att bringa de sociala 
riskerna under slutgiltig kontroll (se Ahrne 2007). Men risker har socio-
logiskt betraktats som konsekvenser för människorna i det framväxande 
moderna, inte som detta samhälles överordnade logik. Det är dock, som 
Margareta Bertilsson (1992) visar, fullt möjligt att betrakta riskhantering 
som något alldeles centralt redan i den unga moderniteten. ”Den sociala 
frågan” blev akut på 1800-talet och utgjorde den första verkligt moderna 
faran. När idén om välstånd och rikedom åt alla på allvar slog rot riskerade 
hungersnöd och missväxt att leda till (arbetar)revolutioner mot samhälls-
strukturen i sig. Faran – risken för revolution – blir på så vis intern, till skill-
nad från exempelvis digerdödens härjningar där hotet kom utifrån och inte 
tolkades i strukturella termer. Oro, upplopp och kravaller av olika slag har 
förstås alltid förekommit, men de har inte alltid varit samhällsomstörtande. 
Bismarcks första socialförsäkringar, liksom de moderna välfärdsstaterna 
med folkhemmet som paradigmatiskt exempel, kan förstås som försök att 
neutralisera det internt genererade hotet och omvandla faran till ett komplex 
av kalkylerbara risker. Som Ewald (1991) påpekat syftar alla försäkrings-
system till att reducera risken och göra den hanterbar – från medeltidens 
sjöfartsförsäkringar och framåt. Det moderna projektet kan i själva verket 
sägas vila på denna möjlighet att ”chansa” – systemet med aktiebolag, där 

                               
13 En sökning i Google Scholar på artiklar som innehåller orden "risk" och "sociology" mellan 
1966 och 1986 ger 34 700 träffar. Samma sökning för perioden 1986 till 2006 ger 348 000 
träffar. 
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den enskildes ekonomiska och juridiska ansvar begränsas, är bara ett 
exempel.  

När det gäller den sociala frågan kan man invända att beskrivningen 
närmar sig det cyniska: massorna ska hållas lugna så att rikedoms-
produktionen kan fortsätta ostört. Det har givetvis funnits gott om humani-
tära drivkrafter bakom välfärdsstatens expansion också, inte minst sedan 
arbetarna själva vunnit inflytande över politiken. Men oavsett om det är 
revolutionen eller hungern i sig som uppfattats som det verkliga hotet kan 
välfärdssystemen förstås som riskreducerande åtgärder inför en internt gene-
rerad fara. Mer precist kan man med Bertilsson uttrycka det som att 
”försäkringsskyddet utgör den strukturella handlingsram som det moderna 
välfärdssamhället utvecklat i syfte att på en och samma gång hantera imma-
nenta risker utan att stoppa produktionshjulen” (1992: 26). Och det är risker 
av mångahanda slag: ohälsa, arbetslöshet, reproduktionsproblem etc. Ofta är 
det mycket mer konkreta hot än en annalkande revolution som sätter käppar i 
produktionshjulen, t.ex. en arbetsplatsolycka. Bertilsson menar (liksom 
Beck) att det moderna produktionssättet i sig driver på riskhanteringen. I 
komplicerade system är det ofta oklart vem som egentligen ska bära risken. 
Är det t.ex. fabriksarbetarens, fabriksägarens eller maskinkonstruktörens fel 
om arbetaren skadas under produktionen? Kostnaderna för sådana risker 
måste ingå i kalkylerna för all produktion, och det sker genom försäkringar 
av olika slag (ibid. s. 27). På detta och andra sätt är den sociala frågan alltså 
satt under systematisk kontroll. Det handlar dock om kontroll snarare än om 
någon slutgiltig lösning, för som Bertilsson påpekar kan den sociala frågan 
”inte lösas en gång för alla inom ramen för det moderna samhällsbygget, 
eftersom den utgör en del av själva konstruktionen” (1992: 27 original-
kursivering). Istället handlar det om en balansgång för att upprätthålla 
produktionen, där jämlikhet och frihet ligger i varsin vågskål. Det är en 
balansgång som innebär att risker produceras fortlöpande och att dessa 
hanteras genom utvecklade system för riskreducering och riskspridning. 

I Becks risksamhälle har dock riskhanteringen brutit samman. Det sker 
därför att moderniseringen är autonom, i bemärkelsen att riskerna som driver 
den framåt är oförutsedda. De samhälleliga riskkalkyler som de samhälleliga 
säkerhetssystemen vilar på kommer således att slå fel, och när systemen 
bryter samman tar vi fullt ut steget in i risksamhället. Beck är tydlig med att 
vi inte fullt ut lever i risksamhället ännu, men vi kan redan ana konturerna av 
denna dystopi. ”Den ekologiska frågan” har seglat upp jämsides med den 
sociala (jfr. Bertilsson 1992) och ofta förstärker de varandra i ömsesidig 
växelverkan, inte sällan med ”draghjälp” från ekonomiska risker. Ett företag 
kan t.ex. minska sin ekonomiska risk genom att lägga ut delar av pro-
duktionen på entreprenad till ett låglöneland, vilket ger bättre marginaler och 
ökad personalflexibilitet vid efterfrågenedgångar. För arbetstagaren leder 
denna globalisering istället till en ökad ekonomisk risk. Pierre Bourdieu 
(1997) går så långt att han kallar den nya anställningsotryggheten för ”ett 
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uttryck för en ny form av dominans som baseras på skapandet av ett 
permanent och allmänt otrygghetstillstånd, vars syfte är att tvinga arbetarna 
till lydnad, dvs. till att acceptera exploatering” (1997: 117). Riskfördelning 
är knappast något nollsummespel, där riskreduktion alltid sker på någon 
annans bekostnad. Men risker kan förstås förflyttas socialt, och en under-
liggande tes hos Beck är just att västvärlden kommer att lägga ut även sina 
risker på entreprenad till tredje världen: ”Det globala risksamhällets pro-
letariat bosätter sig i skuggan av fabriksskorstenarna, bredvid raffinaderierna 
och de kemiska fabrikerna i tredje världens industriella centrum. […] Det 
finns en systematisk ’attraktion’ mellan extrem fattigdom och extrema 
risker.” (Beck 2000: 58). I risksamhället kommer alltså fördelningen av 
risker att utgöra den överordnade strukturerande principen, i än högre grad 
än nu. Vår tid kännetecknas dock också av reflexiv modernisering vid sidan 
av den autonoma moderniseringen, vilket innebär att vi blivit medvetna om 
riskerna med det moderna projektet – vilket för Beck betyder att vi inte är 
bortom räddning. I det följande använder jag begreppet ”risksamhälle” som 
en dimension av samhället här och nu. Men vi lever förstås i andra 
samhällen också: industrisamhälle, informationssamhälle, klassamhälle, 
konsumtionssamhälle, manssamhälle etc.14  

Inte heller i västvärldens vardag fördelas riskerna lika mellan människor. 
Och även i de fall människor ställs inför likartade risker så varierar våra 
upplevda och faktiska möjligheter att hantera dem. Tulloch & Lupton (2003) 
finner intressanta skillnader därvidlag i sina jämförande studier av hög-
utbildade representanter för ”den nya ekonomin” (IT-ingenjörer etc.) respek-
tive industriarbetare (inom bilindustrin) av mer traditionellt slag i Stor-
britannien. Båda grupperna såg dystert på den framtida brittiska arbets-
marknaden, och båda beskrev ett klart samband mellan omvälvningarna på 
en globaliserad arbetsmarknad och den rädsla, oro och osäkerhet som en 
individualiserad arbetsmarknad för med sig. De högutbildade gav dock ut-
tryck för dubbla narrativ gällande detta: ett ”individuellt optimistiskt” av-
seende de egna möjligheterna att dra nytta av dessa osäkerheter, samt ett 
”allmänt dystopiskt” gällande hur andra, sämre rustade individer riskerar att 
hamna i fattigdom, kriminalitet, familjeupplösning etc. (Tulloch & Lupton 
2003: 78). För egen del ansåg de sig kunna reducera risker genom att dra 
nytta av sin utbildning och sin förmåga att hitta rätt information – ett slags 
proaktivt förhållningssätt till risk. Industriarbetarna befann sig istället inuti 
de högutbildades dystopia, och upplevde sig inte ha några möjligheter till 
riskreduktion i relation till arbetslivet. Informationen de hade tillgång till och 
tog del av var lokal nyhetsrapportering och de bulletiner som arbetsgivaren 
då och då presenterade på företagets hemsida. Ett slags reaktivt förhållnings-

                               
14 Det ligger bortom denna avhandlings ambitioner att försöka säga något om det innevarande 
risksamhällets betydelse, kontra dessa andra samhällsdimensioner. Risk är en central del av 
livet i det moderna, men exakt hur central den är låter jag alltså vara osagt.    
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sätt till risk, med andra ord. Så, även om de risker som dessa grupper upp-
lever är likartade, så är ”…the tellers of these risk biographies [are] 
differently situated as the subjects and objects of their tales, however much 
they are (equally) aware of the sources and expenditures of power” (Tulloch 
& Lupton 2003: 79). De urbana, välutbildade medelklassmödrar jag inter-
vjuat ger också ofta uttryck för liknande dubbla narrativ. Det handlar kanske 
inte om att ”dra nytta” av osäkerheten, men om en stark tilltro till den egna 
förmågan att hantera riskerna. Och att andra individer kan ha betydligt svå-
rare att klara av detta.  

Tulloch & Lupton finner få exempel i sina intervjuer på att vardagslivets 
risker kopplas samman med externa faktorer. Hos Beck återfinns ett par 
tydliga ”syndabockar” i form av storindustri, vetenskap och statsmakter, men 
i Tulloch & Luptons studie framhåller risksamhällets invånare sig själva som 
autonoma aktörer med möjlighet att fatta rationella beslut om vilka risker de 
ska ta i det privata. Eller, i den mån de tagit risker, så menar de sig inte fullt 
ut ha känt till att det faktiskt rört sig om sådana. Dessa medborgare ”do 
appear to have taken on the tenets of individualization as they are described 
by Beck in representing crises, fears and anxieties as self-produced and 
individual problems, the products of ‘personal biography’” (2003: 38). Dock 
förändras alltså detta individualiserade perspektiv på risk när intervjuerna 
kom att handla om hur andra medborgare förhåller sig till risk. Då 
politiseras riskerna, och kopplas bl.a. samman med social ojämlikhet och 
välfärdsstatens nedmontering etc. (2003: 39). Som vi ska se i de empiriska 
delarna identifierar dock mina respondenter externa faktorer i hög grad, 
samtidigt som de uppfattar sig själva som autonoma aktörer.  

Efter denna korta exposé över riskfrågans historia torde det vara på sin 
plats att precisera vilken tid vi nu befinner oss i. Beck menar att västvärlden 
befinner sig i den andra (eller reflexiva) moderniteten (se t.ex. Beck & Lau 
2005). För att förstå vad den innefattar måste vi först och främst förstå vad 
som kännetecknar den första moderniteten. Denna kulminerade i 1960-talets 
industrisamhälle, och utgjordes av en rad institutioner som upprätthöll var-
andra, t.ex. nationalstaten, kärnfamiljen, löpande-band-fabriken (fordism), 
välfärdsstaten och den icke-ifrågasatta vetenskapen. Denna institutionella 
stuktur vilade på en differentierande, dikotom logik som drog skarpa gränser 
mellan olika grupper (t.ex. vi/dom), föremål (t.ex. telefon/kamera) och 
aktiviteter (arbete/fritid) etc, varigenom det också blev möjligt att tillskriva 
makt och ansvar på ett tämligen otvetydigt sätt. På sätt och vis är detta en 
karikatyr av rationaliteten i det moderna, där ”var sak har sin plats” och hela 
existensen går att lägga till rätta och inordna i prydliga kategorier. Det blir 
dock alltmer uppenbart att denna dikotoma logik inte längre är giltig – och 
förmodligen har den aldrig varit det. Saker och ting är inte ”antingen eller”, 
utan ofta ”både och”. Natur går inte enkelt att skilja från samhälle, vetenskap 
från icke-vetenskap, krig från fred, manligt från kvinnligt etc. Denna insikt 
har föranlett en del teoretiker, t.ex. Zygmunt Bauman, att tala om samtiden 
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som ett postmodernt samhälle – alltså att vi lagt moderniteten bakom oss. 
Becks invändning är dock att modernitetens principer fortfarande tillämpas 
och att de grundläggande institutionerna består. Vi har inte rört oss bortom 
dessa, även om de har transformerats. Det är just utifrån spänningen mellan 
den första modernitetens logik och institutioner å ena sidan, och den andra 
modernitetens ifrågasättande och radikala tvivel kring desamma som vår 
samtid måste förstås. Detta synsätt är förstås särskilt fruktbart i relation till 
Becks egen risksamhällestes, där industrisamhällets produktionssätt skapar 
risker som vi inte kan lösa med hjälp av industrisamhällets logik. Men, som 
vi ska se i de empiriska kapitlen är idén om två moderniter som i vissa av-
seenden skaver mot varandra också givande när man vill förstå vad mödrar 
berättar om risk och vardagsliv. Med Anthony Giddens (1997: 274) kan man 
också benämna vår tid ”senmodern”, där modernitetens grunddrag alltså 
radikaliserats och globaliserats.  

Att utgå från övergripande teorier om vad som karaktäriserar ”väst-
världen” är dock inte oproblematiskt i en studie som omfattar Sverige och 
Polen. Spänningen mellan två moderniteter går att återfinna i båda länderna, 
men som en konsekvens av ländernas olikartade historia tar den sig olika 
uttryck. Det gäller inte minst frågan om ”individualisering” som diskuteras 
mer utförligt i kapitel 4.            

Risk och ontologisk trygghet 
Becks fråga som inledde denna studie – hur vi kan leva på civilisationens 
vulkan – får ett slags svar hos Anthony Giddens, och det stavas ontologisk 
trygghet. Det betecknar den grundläggande ”känslan av att det finns en kon-
tinuitet och ordning i händelserna, inklusive sådana som inte befinner sig 
inom direkt synhåll för individen” (Giddens 1997: 275). Denna trygghet, 
eller tillit, fungerar också som ett slags ”avskärmningsmekanism i för-
hållande till risker och faror i den omgivande handlings- och interaktions-
miljön” (ibid. s 52). På så vis utgör tilliten den viktigaste komponenten i den 
”skyddshinna som alla normala individer bär på som ett medel för att kunna 
gå vidare med sina vardagliga aktiviteter” (ibid.). Giddens tänker sig att 
eftersom vår omvärld i så hög grad är medierad, och eftersom vi besitter för-
mågan att kalkylera, skulle man kunna förvänta sig att vi paralyserades av 
oro inför alla de faror vi kommer i kontakt med, på ett eller annat sätt. Men 
skyddshinnan stänger ute det negativa, till förmån för ett slags generaliserat 
hopp:  

Den skyddande hinnan är snarare en känsla av ’overklighet’ än en stark 
övertygelse om trygghet: på den praktiska nivån sätter den handlande [in-
dividen] parentes om möjliga händelser som skulle kunna hota hans kropps-
liga eller psykiska integritet. (ibid. s 53)  



 43

Det händer att ett eller annat förmår perforera hinnan, men den läker strax 
igen. Giddens jämför med hur den som just bevittnat en bilolycka ofta slår 
av på hastigheten en stund, för att strax åter accelerera (jämför diskussionen 
om olyckors signalvärde ovan).  

För vuxna individer i det senmoderna samhället förutsätter den onto-
logiska tryggheten en tillit till expertsystem (se nedan). Men, menar 
Giddens, den tilliten kan aldrig ersätta den ömsesidighet eller intimitet som 
personliga relationer erbjuder, vilket skapar en ny form av psykisk sårbarhet. 
Giddens ser det som ett slags alienation, ”därför att inträngandet av de 
abstrakta systemen – och framförallt expertsystemen – i alla aspekter av 
vardagslivet underminerar de tidigare existerande formerna av lokal 
kontroll” (ibid. s. 166). Man kan förstås fråga sig om den lokala kontrollen 
verkligen var större under någon annan era, t.ex. den förmoderna, eller om 
det bara är de abstrakta systemen som bytt skepnad (t.ex. hur natur-
vetenskapen trängt undan religionen som förklaringsgrund på vissa 
domäner). Men oavsett vilket så tror jag för det första att Giddens ”skydds-
hinna” bättre bör beskrivas som ett ”semipermeabelt membran” (eller 
liknande), eftersom vi faktiskt släpper igenom och tar till oss en hel del av 
den riskinformation vi omges av. Människor förefaller tämligen medvetna 
om att man inte kan gardera sig mot alla upptänkliga hot, och det finns också 
en klar skepsis gentemot expertsystemen – vid sidan av tilliten. Jag vill alltså 
tillskriva individen ett större mått av reflexivitet när det gäller att förhålla sig 
till hot än vad Giddens gör (vilket är märkligt, med tanke på att Giddens 
brukar framhålla just reflexiviteten som ett särdrag hos det senmoderna 
självet). ”Reflexivitet” används i lite olika betydelser inom samhälls-
vetenskaperna, men här avser begreppet ”förmåga och benägenhet att be-
trakta sig själv utifrån”. Det kan användas om både enskilda individer och 
om hela samhällen. Reflexivitet är alltid social till sin natur, vilket för oss in 
på att jag för det andra menar att Giddens gör en alldeles för skarp bodelning 
mellan vår tillit till expertsystemen å ena sidan, och ”det sociala livet” å den 
andra. Det abstrakta måste på något vis inordnas med det konkreta, det 
vardagsnära, om livet ska kunna gå vidare. Vi måste jämka samman expert-
kunskapen med vardagskunskapen, ”forskarlarmen” på löpsedlarna med våra 
vardagliga rutiner. Min utgångspunkt är att detta inordnande i sig är en social 
process – vilken kräver mellanmänsklig tillit – och jag vill studera hur den 
går till.   

Ett annat generellt drag i det moderna som Giddens lyfter fram är kon-
trollen över tiden – intimt förbundet med reflexiviteten. När föreställningen 
om ödet försvunnit, och när det förflutna lättat sitt grepp om framtiden, kan 
denna betraktas som öppen. Det blir då möjligt – eller rent av nödvändigt – 
att föreställa sig kontrafaktiska utvecklingsförlopp och att göra risk-
bedömningar. Giddens talar om detta som ”koloniseringen av framtiden”. 
(1997: 136). Det är en mödosam verksamhet för alla (och en lönsam verk-
samhet för vissa – t.ex. försäkringsbolagen). Men om vi begrundar att alla de 
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åtgärder som människor vidtar i denna kolonisering faktiskt vidtas i nuet, 
skulle vi istället kunna hävda det omvända: det är den osäkra framtiden som 
koloniserar nuet. Beck tycks vara inne på liknande tankar: ”I risksamhället 
förlorar det förflutna sin makt över samtiden. I dess ställe träder framtiden, 
och därmed också något ickeexisterande, konstruerat, fiktivt som ’orsak’ till 
dagens upplevelser och handlingar” (Beck 1998: 48). Frågan är då om det 
spelar någon roll vad det är som koloniserar vad? Jag menar att Giddens 
”framtidsfokus” leder honom till att överbetona de ödesdigra ögonblickens 
betydelse dvs. ”ögonblick då man måste fatta avgörande beslut eller ge 
handlingarna en inriktning” (1997: 276), vilket i sin tur medför att han förbi-
ser riskhanteringens processuella karaktär. Giddens tänker sig att de ödes-
digra ögonblicken (ett frieri, ett beslut om skilsmässa, att få resultatet av en 
läkarundersökning etc.) står i en särskild relation till risker, eftersom de 
efterföljande konsekvenserna kan bli tämligen omfattande. Om vi föreställer 
oss att den komplicerade riskhanteringen på så vis äger rum vid specifika 
tillfällen – ögonblick – blir det också ett rimligt betraktelsesätt att det är 
framtiden som koloniseras. Nuet förblir disponibelt för andra aktiviteter – 
utom just i de ödesdigra ögonblicken. Men betänker vi att människor ofta 
också är involverade i en rad långsiktiga och riskreducerande processer är 
det snarare nuet som förefaller vara koloniserat. Att träna regelbundet, äta 
hälsosamt, pensionsspara, använda solkräm, borsta tänderna, fullgöra sina 
arbetsuppgifter respektive sörja för en god inomhusmiljö är bara några 
exempel på tämligen rutiniserade aktiviteter, som alla har klart risk-
reducerande inslag. Att nära ett litet barn är förstås ytterligare ett exempel på 
en sådan process. Det kan kännas nog så ödesdigert att välja nappflaska, men 
det är bara ett i raden av alla riskreduceringsmoment som denna process 
innefattar.  

Med ovanstående synsätt blir riskerna, eller snarare riskinformationen, 
närmast till ett slags varsel om det oönskade. Det ligger nära till hands att dra 
paralleller mellan hur man i bondesamhället kunde ta t.ex. kometer för jär-
tecken på förestående katastrofer, och hur vi i industrisamhället förhåller oss 
till forskarlarm i media. Jag ska återkomma till vad dessa varsel fyller för 
övergripande funktion, liksom till hur riskerna ändrat karaktär i det moderna, 
när risk och biomakt diskuteras nedan. Först ska jag säga något om hur 
riskerna är kunskapsmässigt organiserade i vår tid. 

Risk och expertsystem: Om riskernas kunskapsmässiga 
organisering 
Det brukar ibland framhållas att nutidsmänniskan förlorat förmågan att med 
sina sinnen avgöra huruvida livsmedel är tjänliga eller ej. Datumstämpeln – 
snarare än innehållets doft och smak – får avgöra när mjölkförpackningen 
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gjort sitt.15 Eller riktigare, det är tilltron till de egna sinnena som i så fall gått 
förlorad. Till en del handlar det förstås om att vi i det moderna ofta befinner 
oss många produktionsled bortom livsmedlens ursprung – ett slags för-
främligande med andra ord. Men som Kraus m.fl. (1992/2009) konstaterar är 
våra amatörtoxikologiska kapaciteter i alla händelser otillräckliga när det 
kommer till de kemiska substanser som helt enkelt undandrar sig vår 
observation. Här är vi i händerna på toxikologerna och den omfattande sam-
hälleliga reglering som omger allt kemiskt. Vår ontologiska trygghet upprätt-
hålls här, som på många andra områden, delvis med hjälp av expertsystem. 
Med ”expertsystem” avses ”alla system av expertkunskaper som bygger på 
procedurer och regler som kan överföras från individ till individ” (Giddens 
1997: 274). Läkarvetenskapen är ett expertsystem, liksom luftfarten, arkitek-
turen och livsmedelsproduktionen etc. Som småbarnsförälder möter man ofta 
expertsystemen i form av barnmorskor, barnsköterskor, förskolepersonal, 
barnläkare etc. – jag använder den övergripande beteckningen välfärds-
professionella för dessa personer i det följande. Det är alldeles nödvändigt 
att vi sätter vår tillit till expertsystemen om vi vill upprätthålla vår onto-
logiska trygghet, och som Giddens (1996: 81) påpekar är det förtroende vi 
hyser för dem av ett ”ansiktslöst” slag (ansiktslösa åtaganden är det begrepp 
Giddens använder, där ett ”åtagande” är något man gör när man sätter sin 
tillit till något). Det är inte främst till de enskilda individer som representerar 
expertsystemen vi litar när vi t.ex. kliver ombord på ett flygplan eller lägger 
oss under läkarens skalpell, utan just till de procedurer och regler som det 
aktuella expertsystemet består av. Samma slags ansiktslösa förtroende hyser 
vi (i varierande grad) till alla slags abstrakta system som omger oss, t.ex. det 
monetära systemet. Giddens skiljer ansiktslösa åtaganden från åtaganden 
med ansikte. Det senare betecknar förtroende baserat på direkta inter-
aktioner, släktskap, grupptillhörighet etc. Jag ska återkomma till det ansikts-
lösa förtroendet i de empiriska delarna, men i praktiken finns det förstås gott 
om tillfällen där vår tillit till expertsystemet kan underblåsas eller under-
grävas av direkta interaktioner. Den som möter en berusad läkare i 
operationssalen lär trots allt känna viss oro. Som Giddens påpekar har 
expertsystemens representanter därför särskilda sätt att föra sig:  

Vid tillgångspunkterna (i expertsystemen – t.ex. en operationssal, min anm.) 
brukar de åtaganden med ansikte som binder in lekmannaaktörer i tillits-
relationer ofta ådagalägga trovärdighet och hederlighet, som kopplas till en 
attityd av ’business as usual’ och orubbligt lugn. (Giddens 1996: 85)  

Ovanstående bild av allmänhetens förhållande till expertis och vetenskap kan 
kompliceras avsevärt, vilket är syftet med detta avsnitt. Inte sällan framställs 
nutidsmänniskor i allmänhet, och föräldrar i synnerhet, som så oerhört be-
                               
15 Se t.ex. Konsumentföreningen Stockholm (2009): ”Rapport från en slaskhink. 
Attitydundersökning - Maten vi slänger”.                                                                                                                  
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roende av expertsystemen att de inte ens förmår ta vara på ackumulerad 
erfarenhet. Så här beskriver t.ex. Peter Sichrovsky det moderna föräldra-
skapet:  

Experience becomes unimportant and hints from one´s parents or 
grandparents are no longer up to the level of modern theorists; bringing up a 
child has been declared a science and can therefore be studied and above all 
taught. (Sichrovsky citerad i Beck & Beck-Gernsheim 1995)  

Skepsisen mot de egna föräldrarnas råd går igen i mitt intervjumaterial. Jag 
tror dock inte att den endast bottnar i en enkel värdering av hur pass upp-
daterade föräldrarnas kunskaper är. Dels kan man förstås ta till argument om 
förlegade kunskaper för att hantera föräldragenerationens förmaningar, om 
de upplevs som stressande. Dels finns det en levande föreställning om att 
den föräldrageneration som fick barn på 1960- och 1970-talen var alltför 
auktoritetsbunden på sin tid (med amning på bestämda klockslag etc.).        

Som Rolf Lidskog (1996) påpekar kan man visserligen säga att veten-
skapen utgör det huvudsakliga kunskapsparadigmet i västvärlden, men det 
innebär inte att allmänheten nödvändigtvis uppfattar vetenskapen som en 
trovärdig källa till relevant kunskap. Snarare kännetecknas vår syn på veten-
skap av ambivalens. Lidskog tänker sig att denna ambivalens är ett sentida 
påfund, vilket man kan diskutera – det är svårt att finna belägg för att 
allmänheten verkligen var mer vetenskapstroende förr (även om auktoritets-
tron kanske var större). Snarare hävdar ju t.ex. Giddens (1997) att tilliten till 
expertsystem är särskilt utmärkande för senmoderna samhällen. Det spelar 
dock mindre roll för framställningen här. Lidskog lyfter fram tre förklaringar 
till denna vetenskapens bristande auktoritet. För det första råder det snart 
sagt alltid oenighet och osäkerhet inom vetenskapssamhället kring hur det 
egentligen är. När något lyfts fram som farligt går det nästan alltid att hitta 
någon som hävdar motsatsen. Detta ger såväl politiker som allmänhet ett 
visst svängrum vad gäller handlingsalternativ. Intimt förknippat med detta 
grundläggande förhållande är, för det andra, att vetenskapens egen re-
flexivitet har utsträckts till vetenskapen själv, och därmed undergrävt dess 
sanningsanspråk. Det har skett ett slags avmystifiering av vetenskapen, där 
man erkänner dess historiebundenhet och ingen sanning betraktas längre som 
evig eller omöjlig att ifrågasätta.  Vetenskapen blir därmed mer beroende av 
sin omgivning för att upprätthålla sin legitimitet. För det tredje har vi också 
den medborgerliga självreflexivitet som ofta sägs känneteckna livet i det 
moderna. När traditionens bojor lossar blir det möjligt att distansera sig från, 
och reflektera över, den sociala praktiken:  

In modernity, this reflexivity consists of social practices being constantly 
examined and reformed in the light of incoming information received about 
them, thus altering the constitution of them. (Lidskog 1996: 43; jfr Giddens 
1997)  
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Vetenskapen blir till en social praktik bland de övriga sociala praktiker som 
tar vårt omdöme i anspråk. Sammantaget innebär ovanstående att människor 
har goda möjligheter att helt enkelt ignorera vetenskapens riskbeskrivningar. 
Det ska dock inte läsas som att man ignorerar vetenskapen som sådan, utan 
mer att man håller öppet för olika tolkningar (ibid. s. 44). Detta förstärker 
riskernas sociala karaktär – vi måste söka oss till andra för att värdera och 
hantera dem.  

Lidskog (1996) förstår senmoderna risker på samma sätt som Beck m.fl., 
dvs. som avlägsna och ogripbara för oss lekmän – vetenskapen blir då till ett 
slags medborgarnas känselspröt. Men han uppmärksammar också att det inte 
rör sig om någon direktkontakt mellan vetenskap och allmänhet, den är alltid 
medierad i någon utsträckning. De förmedlande länkarna mellan vetenskap 
och allmänhet är många. Först och främst tänker vi kanske på experterna 
(som ju uppstår först i relation till lekmän – inom själva vetenskapssamhället 
är det sällan rimligt att tala om experter, min anm.). Deras uppgift är, något 
förenklat, att konvertera vetenskapliga resultat så att de blir kompatibla med 
allmänhetens tankesätt. Intresseorganisationer, företag och myndigheter 
fyller ofta samma funktion: de överbryggar glappet mellan vetenskap och 
allmänhet. Detta glapp förstärks dock av att vetenskapssamhället i sig är 
påfallande differentierat – det rör sig snarare om flera vetenskapssamhällen – 
med stora kommunikationsproblem sinsemellan. Och även i de fall då ett 
slags vetenskaplig samsyn uppnås inom ett begränsat område kommer denna 
att dekonstrueras och omförhandlas när den överförs till ett nytt socialt 
sammanhang.16 De förmedlande länkarna gör alltså något mer än att bara 
förmedla: ”Rather, these actors are creators of knowledge which re-
formulates the scientific perspective.” (Lidskog 1996: 46).  

Till de problematiska dragen i relationen allmänhet - expertsystem hör 
förstås också att allmänhetens försanthållanden stundtals avviker från 
experternas (enkelt uttryckt: allmänheten gör ibland felaktiga risk-
bedömningar, om vi utgår från att experternas är riktiga). Denna aspekt har 
flitigt uppmärksammats av den i huvudsak psykologiska riskperceptions-
forskningen (se t.ex. Fischhoff m.fl. 1982, Sjöberg 2002, Slovic 1987), och 
resultaten av sådana studier kan förstås ligga till grund för hur samhällelig 
riskinformation och riskreglering bör utformas. Kraus m.fl. (1992/2009) har 
t.ex. visat att allmänheten är långt mindre benägen att ta hänsyn till hur dos 
och exponeringsgrad17 påverkar kemikalierisker, än vad experterna är. Kemi-
kalier betraktas ofta som antingen farliga eller ofarliga av lekmän – att 
utsättas för giftiga eller cancerframkallande substanser anses skadligt, 
oavsett omfattning. Kraus m.fl. lyfter fram två alternativa förklaringar till 

                               
16 De omdebatterade resultaten från FN:s klimatpanel IPCC torde vara ett bra exempel på 
detta. Se t.ex. Ingmar Nordins debattartikel i Svenska Dagbladet 2009-11-10: ”FN:s 
klimatpanel är inte vetenskaplig”.  
17 Dos: Hur stor koncentrationen är av det skadliga. Exponeringsgrad: Hur mycket man utsätts 
för det skadliga.  
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detta. Antingen kan det vara så att lekmän utgår från den ”kontaminerings-
modell” som antropologer funnit i många kulturer, och vars essens är att 
föremål som kommer i kontakt med varandra också överför sina egenskaper 
till varandra. Har man exponerats för något är man smittad, oavsett om-
fattning. Kemikaliernas osynlighet förstärker förstås bara den känslan – de 
går inte att tvätta bort med något synligt resultat. Eller, enligt en annan och i 
mina ögon komplementär förklaring, kan det vara så att lekmän likställer 
kemikalier med smittsamma virus eller bakterier. Kraus m.fl. ”skyller” i så 
fall detta bl.a. på Rachel Carson (vars bok ”Tyst vår” från 1962 brukar be-
tecknas som startskottet för den moderna miljörörelsen) och andra miljö-
pionjärer som ibland drog paralleller mellan cancerogener och infektions-
sjukdomar när de målade bilder av framtida cancerepidemier. Den sam-
hälleliga riskreglering som ofta stipulerar att det inte finns någon ofarlig nivå 
för exponering mot cancerogener förstärker bara detta (ibid.).  

I en studie av människors syn på klimatförändringarna konstaterar 
Bostrom m.fl. (1994: 969) följande: 

Although respondents believed that climate change is a threat and favored 
action to address it, their flawed mental models restricted their ability to 
distinguish between effective and ineffective strategies. One particular con-
cern is that laypeople may waste their energies on ineffective actions, such as 
conscientiously refusing to use spray cans, while neglecting such critical 
strategies as energy conservation. 

De felkällor – eller bias – som kan förklara skillnader mellan lekmän och 
expertis är intressanta i sig, och som sagt viktiga att ta hänsyn till i den sam-
hälleliga riskregleringen. Vi ska återkomma till dem mot slutet av kapitlet. 
Men, för det första, även om människors riskkonstruktioner och 
riskhanteringsstrategier skulle visa sig felaktiga respektive ineffektiva i re-
lation till att reducera hotet från ett visst fenomen – t.ex. klimatförändringar 
– så kan de vara effektiva i relation till att reducera den stress som individen 
upplever inför detta hot. Dessutom finns det sällan något givet svar på hur 
olika risker bör vägas mot varandra. Ortwin Renn (1998:65) uttrycker det så 
här:  

People are willing to suffer harm if they feel it is justified or if it serves other 
goals. At the same time, they may reject even the slightest chance of being 
hurt if they feel the risk is imposed on them or violates their other attitudes 
and values […] Context matters.  

Det är alltså inte självklart vad som är att betrakta som rationellt respektive 
irrationellt beteende när det handlar om att leva med risk. Expertsystemen 
blir på så vis en riskinformationskälla bland övriga potentiella källor.  

För det andra, riskperceptionsstudierna tenderar att tillskriva individerna 
ett minimum av reflexivitet och aktörskap, förmodligen som en konsekvens 
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av i huvudsak kvantitativa metodval. När människors riskbedömningar be-
handlas som utfall av ett antal oberoende variabler blir det svårt att utläsa 
något om aktiva riskhanteringsstrategier – alltså hur människor faktisk gör 
för att leva med risk (om detta handlar kapitel 7). Jag betraktar expert-
systemen som en central del i det spänningsfält jag beskrev i kapitel 2, ett 
spänningsfält som inverkar på hur risker förbundna med barn och mat upp-
levs och hanteras. Det är dock inte givet att människor uppfattar expert-
systemen som överordnade andra delar i detta spänningsfält.  

Jag ska nu övergå till att diskutera själva ”spänningen” i spänningsfältet, 
alltså hur man teoretiskt kan förstå att risker kräver någonting av oss. Det ter 
sig naturligt att vi inte vill komma till skada i olika avseenden, och därmed 
uppstår förstås ett slags krav. Men på samhällsnivå är risker därtill moraliskt 
laddade. Att individen i olika avseenden ska förhålla sig till risker är ett 
samhälleligt krav, och det är detta krav jag adresserar nedan – bl.a. med 
hjälp av Michel Foucaults idé om biomakt.    

Risk och biomakt 
Beck-Gernsheim (1996) lyfter fram är att livet numera, som en konsekvens 
av individualiseringsprocessen, måste förstås som ett planerat projekt (där ett 
ökat riskmedvetande förstås blir en central del, min anm.). Utgångspunkten, 
om än förenklad, är bekant: I det förindustriella samhället var livschanserna 
mer eller mindre givna på förhand, beroende på var i den sociala hierarkin 
man råkade bli född. Dessutom tillskrev man ofta utfallet av dessa livs-
chanser en högre makt. Men i den industrialiserade, sekulariserade världen 
har våra livsbanor delvis frigjorts från de ”bojor” som tradition, normer, 
religion, omgivningens förväntningar och sociala band utgör. Livet och 
självet blir något som individen konstant måste arbeta med och planera för. 
Det gäller förstås även föräldraskapet, eller snarare barndomen:  

According to this new doctrine of childhood, parents can make an essential 
contribution to the healthy progress of a child, indeed can lay the foundation 
for all of its later destiny by appropriate care and education […and] the 
success of the child is defined as the private duty and responsibility of the 
parents/the mother. And the duty reads the same everywhere: the parents 
must do everything to give the child ’the best start in life’. (Beck-Gernsheim 
1996: 142-3)  
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Det är en paradoxal individualisering som tycks föra med sig att det sociala 
trycket18 från kollektivet i själva verket ökar. Man kan kanske hävda att 
ansvaret har individualiserats, men inte kravspecifikationens utformning.19 
Vi ska strax återkomma till maktfrågan.  

Denna ”barndomens doktrin” förstärks ytterligare av (minst) två faktorer: 
för det första av att födslotalen sjunkit markant i det moderna. De för-
hoppningar och ambitioner, liksom den oro och omsorg som föräldrar ”in-
vesterar” koncentreras nu till färre barn. Eftersom dessa investeringar blir 
mer riskabla när de sprids på färre barn kan man säga att avkomma är ett 
slags bristvara i västvärlden (ibid).20 Beck & Beck-Gernsheim (1995: 128 
ss.) menar att den moderna synen på barnuppfostran, där barnet anses kräva 
särskild omvårdnad och uppmärksamhet, fick fäste i de bredare folklagren 
först under 1800-talet. Denna syn accentuerades dock kraftigt under 1950- 
och 1960-talen, då utvecklingen inom psykologi, medicin och pedagogik etc. 
tycktes visa att barnets framtid faktiskt kan skapas, fysiska och psykiska 
handikapp överkommas etc. Bristande omvårdnad i detta avseende kom att 
jämställas med försämrade livschanser. Med rekordårens allmänna eko-
nomiska uppsving blev det också möjligt för många föräldrar att ge sina barn 
allehanda specialiserat stöd, och i de progressiva välfärdsstaterna tillhanda-
hölls det inte sällan av staten. Beck & Beck-Gernsheim menar att ut-
vecklingen ökat trycket på föräldrarna att faktiskt ta vara på dessa möjlig-
heter: ”It is no longer enough to accept the child just as it is, with its physical 
and mental peculiarities or even deficiencies.” (Ibid: 129). De noterar dock 
att det gjorts få försök att studera hur detta tryck, dessa riktlinjer, faktiskt 
upplevs och hanteras i vardagen.  

För det andra förstärks barndomens doktrin av att den ”medicinska 
blicken” (jfr Johannisson 2004) med hjälp av röntgen, ultraljud, genetik etc. 
letat sig allt längre in i våra kroppar, och därmed tidigarelagt startpunkten för 
det planerade livsprojektet: ”Care for children need no longer be restricted to 
the time after birth; it can begin much more purposefully even before that.” 
(Beck-Gernsheim 1996: 144). Lupton (1999) beskriver hur det ofödda barnet 
diskursivt har separerats från modern, och konstruerats som ett riskobjekt i 
                               
18 Begreppet socialt tryck används här synonymt med det mer durkheimianska ”moraliskt 
tryck”. Durkhiem betraktar moralen som ett socialt faktum, existerandes utanför individen i 
form av normer och de sanktioner som ska säkerställa att de efterlevs. Dessa normer kan 
ibland vara institutionaliserade genom lagstiftning, men är det långt ifrån alltid. 
 
19 Individualiseringen har också andra slags riskimplikationer, t.ex. de rent ekonomiska risker 
som är förbundna med parrelationer och föräldraskap: “Greater fluidity in intimate 
relationships, which have given more choice to individuals in partnering, have also 
transformed the economic dependence on men that women have traditionally experienced 
from a possible form of protection into a much more straightforward risk.” (Lewis 2005: 53). 
 
20 Bristvara i emotionell bemärkelse. Låga födslotal kan förvisso utgöra ett samhällsproblem, 
men här handlar det om att varje enskilt barn blir föremål för intensivare omsorger i små 
syskonskaror.    
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sig självt, föremål för allehanda samhälleliga omsorger. Modern hålls där-
med ansvarig för två kroppar – två riskobjekt – vilket Weir beskrivit som en 
”återmoralisering av graviditeten” (citerad i Lupton 1999: 63). DNA-
tekniken uppenbarar också genetiska risker. Beck-Gernsheim tecknar en 
dystopi där ansvarsfulla föräldrar, redan innan barnet blir till, måste fråga sig 
själva om deras genetiska uppsättning verkligen kan tillfredställa samtidens 
krav, eller om de istället borde söka efter lämpliga donatorer (1996: 144). 
Och på samhällelig nivå blir frågan hur sociala respektive genetiska risker 
kommer att vägas mot varandra i framtiden? Beck-Gernsheim anar kon-
turerna av en diskursiv kamp mellan samhällsvetare och genetiker, där upp-
märksamhet, finansiella resurser, politiskt erkännande, åtgärder och priorite-
ringar står på spel.21  

Det finns ett underliggande kritiskt stråk i ovanstående beskrivning, lik-
som i många texter om risk. Hos Beck är udden främst riktad mot den in-
dustriella moderniteten (vårt sätt att leva), men i andra texter är det svårt att 
utläsa mot vem kritiken egentligen riktar sig. Bauman betecknar t.ex. hela 
samhället som ett ”arrangemang avsett att hålla tillbaka den potentiellt des-
armerande och inkapaciterande skräcken för faran, att tysta ned farhågor för 
sådant som inte kan eller bör förebyggas effektivt, om den sociala ordningen 
ska bevaras” (2007: 12). I texter om risk och föräldraskap kommer (väl-
färds)statens omsorger ofta i fokus (jfr Beck-Gernsheim ovan), men det är 
ingen entydig hierarkisk maktutövning som skildras. Jag menar att Beck-
Gernsheims förståelse av livet som ett planerat projekt sätter fingret på några 
av individualiseringens konsekvenser, men hennes riskmedborgare tycks 
tämligen ofria, och man frågar sig alltjämt hur individualisering kan medföra 
att det sociala trycket ökar? Ett möjligt svar hittar vi hos Foucault, vilket jag 
ska söka utveckla nedan.  

I denna studie undersöker jag hur riskhanteringen äger rum i skärnings-
punkten för ett antal faktorer, alltså i ett slags spänningsfält eller maktfält, 
som inverkar såväl på vilka risker vi uppfattar som på de strategier vi an-
vänder oss av för att hantera dem. Foucaults begrepp ”biomakt” tycks mig 
tämligen kompatibelt med denna idé om ett spänningsfält. Biomakt är ett 
slags makttyp som fått fäste sedan 1700-talet, och vars mål och medel är att 
reglera befolkningen. Biomaktens källor ska dock inte förstås i invanda 
hierarkiska termer, där en central statsapparat disciplinerar medborgarna 
genom lagstiftning. Istället utgör den en underkategori till den övergripande 
regementalitet (eller governmentality) som Foucault menar är maktens kärna 
i moderna västerländska samhällen (Foucault 2008a). Från att furstens su-
veränitet haft just suveräniteten som sitt (cirkulära) ändamål, där det ”goda” 
är den folkliga laglydnad som medför att fursten kan behålla sitt fursten-
döme, började istället mer uttalat ekonomiska ändamål framskymta i 1600-

                               
21 Hon citerar bl.a. en vetenskapsredaktör som argumenterar för att hemlöshet främst bör 
bekämpas på genetisk nivå, eftersom många hemlösa lider av fysiska och psykiska handikapp.  
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talets idéer om hur staten bör styras.22 Statsmakt reduceras inte längre till en 
fråga om att härska över ett territorium, utan om att på bästa sätt arrangera 
eller styra det komplex av människor och föremål som uppehåller sig inom 
det.  

Det vill säga: de föremål som styrningen måste uppehålla sig vid är just 
människor, men människor i sina relationer, band och kopplingar till föremål 
och rikedomar, resurser, försörjningsmedel, territoriet med sina specifika 
egenskaper; klimat, bevattning, jordmån och så vidare; människor i sina för-
hållanden till andra föremål som vanor, seder, sätt att handla och tänka och så 
vidare; och slutligen människor i relationer till föremål som olyckor och 
motgångar såsom svält, epidemier, död och så vidare. (Foucault 2008: 191)  

Denna styrning går inte att åstadkomma enkom (eller ens främst) genom 
lagstiftning, utan den kräver att subjekten förmår reglera sig själva. 
Utvecklingen innebär att befolkningen träder fram som ett tydligt subjekt, 
som det yttersta målet för statens styrning: ”I kontrast till suveräniteten har 
styrningen inte som sitt mål styrningen i sig själv, utan befolkningens väl-
färd, förbättringen av dess villkor, ökningen av dess välstånd, livslängd, 
hälsa.” (Foucault 2008: 199). Det är här biomakten eller snarare biopolitiken 
utkristalliserar sig, vars centrala uppgift är att reglera befolkningen i olika 
avseenden. Hur reglerar man födslotalen? Vad gör man åt levnadsvillkoren i 
storstäderna eller den allmänna hygienen? Etc. Nu utvecklas observations-
tekniker (däribland statistiken) för att få grepp om dessa problem, men fram-
förallt kommer snart sagt all samhällsorganisation att på olika sätt medverka 
i regleringen (Foucault 2008b). Biomaktens källor ska alltså förstås som 
utspridda över hela samhället, inte minst kan de sökas hos biomaktens pri-
mära subjekt – befolkningen. Kopplingen mellan biomakt och risk (eller 
snarare vår riskhantering) är alltså att vårt intresse av att undvika det 
oönskade inte endast kan förstås som en basal mänsklig instinkt, eller lik-
nande. Det faktum att vi bryr oss om hur det går för såväl oss själva som för 
våra medmänniskor kan inte reduceras till en fråga om egenintresse och/eller 
empati. Intresset ligger inbäddat i hela samhällets organisering. Som jag 
framhöll ovan kan vi se det som att ansvaret för livsprojektets utformning 
har individualiserats, men det innebär ökade krav att faktiskt axla detta an-
svar, och frågan om vad som är ansvarsfullt är på intet sätt individualiserad. 
Så kan man förstå att det kollektiva trycket snarast tycks öka i 
individualiseringens tidevarv.  

Ett av biomaktens effektivaste tillhyggen är rädsla eller oro. Att formulera 
något som en risk blir i det perspektivet också ett sätt att paketera rädsla – i 
syfte att befolkningen ska reglera sig själv. Rädsla har paketerats på olika 
sätt i olika tider. Etnologen Jochum Stattin (2006) använder begreppet 

                               
22 Foucault tecknar denna utveckling med hjälp av en omfattande ”anti-machiavellisk” 
litteratur som jag inte avser att fördjupa mig i här.     
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”rädsletraditioner” när han talar om hur rädslan (oavsett föremål) formuleras 
och kommer till uttryck i olika tider – dvs. hur den paketeras. Det svenska 
bondesamhällets rädsletraditioner handlade om det okända i form av 
magiska krafter och övernaturliga väsen (jfr. ”onda ögat” resp. näcken) där 
naturen var farlig i sig, medan rädsletraditionerna idag ofta handlar om vårt 
eget våld mot naturen och medmänniskorna (jfr klimatförändringar resp. 
gatuvåld).23 Inskolningen i dessa traditioner ser också olika ut, där barnen 
förr skulle bringas till lydnad genom hot och straff, och känna till vad som 
hände om de inte lydde (”pappa ger dig stryk om du gör så”). Idag lär sig 
barnen snarare känna en mer diffus ängslan eller oro om de gör fel, och 
rädslans föremål har blivit mindre konkreta (”pappa blir ledsen om du gör 
så”). Stattin menar att bondesamhällets invånare i själva verket bättre ansåg 
sig veta vad de hade att frukta, jämfört med nutidsmänniskan (s. 157). Man 
bör också hålla i minnet att mycket av det vi idag avfärdar som ren vid-
skepelse var verkligt för bondesamhällets invånare. En annan skillnad, som 
har att göra med kyrkans försvagade maktställning, är att andliga och själs-
liga frågor stod i centrum för bondesamhällets rädsletradition (”du drabbas 
av en förbannelse”), medan dagens rädslor ofta tar sig kroppsliga och 
materiella uttryck (”du drabbas av cancer”). Men det handlar främst, som 
Stattin konstaterar, om att rädslans orsaker och uttryck har ändrats: 
”skräcken för det osynliga, okontrollerbara och okända är densamma” (s. 
158).24 Förr traderades rädslan via kyrka och folklore, idag främst via expert-
system och massmedia.   

Det vore förstås felaktigt att hävda att rädsletraditionernas enda funktion 
är att reglera befolkningen. Stattin menar att folkloren ofta hade en under-
sökande och förtydligande funktion inför det vaga och oklara. Jag menar att 
vi kan läsa mycket av dagens riskjournalistik på liknande sätt, där komplice-
rade samband och eventuella risker kan reduceras till rubriker av typen 
”Dålig syn kan göra dig tjock”.25 Expertsystem och massmedia kan dock inte 
”fylla i” kunskapsluckorna lika effektivt som folkloren förmådde, för vi 
ställer numera andra slags krav på vad vi accepterar som kunskap. Det vaga 
och oklara förblir på så vis ofta vagt och oklart för oss, kanske i högre grad 
än för människan i bondesamhället. Men då som nu kan rädslan användas för 
att reglera befolkningen. Rädslan för djävulen var inte oviktig för kyrk-
samheten (och kyrkans intäkter) förr i världen, och rädslan för cancer är inte 
oviktig för folkhälsan (och statens utgifter) idag. Reglering är som mest 
effektiv då den är proaktiv, och alltså i förväg förmår människor att handla 
(eller avstå från att handla) på ett visst sätt. För att lyckas med det måste den 

                               
23 Detta utesluter förstås inte att bondesamhällets invånare också kände mycket konkret oro 
över att skörden skulle slå fel eller att fysiska skador skulle komma att inverka på 
arbetsförmågan etc. Här åsyftas dock rädsletraditioner kring det vaga och oklara i tillvaron.    
24 Vi kan också konstatera att föreställningen om en domedag dröjer sig kvar, även om den 
numera förstås som en annalkande global (miljö)katastrof av något slag.     
25 Aftonbladet 2008-09-11. 
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som reglerar göra anspråk på att ha insikter om, och något slags kontroll 
över, kausala samband: ”A leder till B, men vi erbjuder C som skydd mot 
B”.  

Varsel, skrock, omen och järtecken etc. kunde förr användas för att göra 
anspråk på sådan insikt och kontroll. Ett exempel är ”Vädersolstavlan” från 
1535, som hänger i Storkyrkan i Stockholm. Den lär ha beställts av re-
formatorn Olaus Petri, och det s.k. halofenomen26 den skildrar togs som ett 
illavarslande järtecken i samtiden. Det är ingen slump att den hänger i 
kyrkan, som en påminnelse om en förestående domedag och kyrkans er-
bjudande om frälsning. Moderna risker har samma funktion i vår tid, de 
utgör ett slags varsel inför det ödesdigra. Att artikulera risk blir på så vis ett 
led i att reglera befolkningen. Kanske kan vi betraktas kvällstidningarnas 
löpsedlar med ”forskarlarm” som ett slags moderna vädersolstavlor.    

 

Vädersolstavlan i Storkyrkan i Stockholm, samt Aftonbladets löpsedel 2014-02-05. 
Foto: Wikimedia Commons samt författaren.   

Så, hur ska man förstå biomakt på mitt empiriska fält? Begreppet “den nya 
folkhälsan” (the new public health) används ibland för att beteckna ut-
vecklingen från 1970-talet och framåt, då man i snart sagt alla västliga 
industriländer27 kunnat skönja ett tilltagande fokus på befolkningens över-
gripande hälsa (Petersen & Lupton 1996). Det handlar till stor del om 
livsstilsfrågor (kost, fetma, motion etc.) men även om en tilltagande risk-
medvetenhet. Den nya folkhälsan är en av biomaktens samtida inkarnationer:  

The new public health can be seen as but the most recent of a series of 
regimes of power and knowledge that are oriented to the regulation and 

                               
26 Ett halofenomen är ett optiskt fenomen i atmosfären.  
27 Dessa idéer nådde även Polen på 1970-talet, men av skäl som jag återkommer till i nästa 
kapitel fick de långt ifrån samma genomslag där.  
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surveillance of individual bodies and the social body as a whole. (Petersen & 
Lupton 1996: 3)  

I en intervjustudie av australiensiska mödrar visar Lupton (2008) hur dessa 
budskap om ansvarstagande från bl.a. den medicinska professionen, diverse 
hälsobefrämjande myndigheter och media internaliseras av mödrarna själva. 
Dessutom utövar mödrarna ett socialt tryck gentemot andra mödrar att leva 
upp till ”det ansvarsfulla moderskapet”. Genom ett komplext och samman-
hängande nätverk av diskurser, praktiker och maktrelationer både positio-
neras de, och positionerar de sig själva och sina medmödrar, som helt och 
hållet ansvariga för sina barns hälsa:  

The nature of the power relations contributing to this network is rendered 
largely invisible because of the ideal of the ”good mother” – the selfless 
woman who lavishes unstinting care and attention upon her children – that 
underpins dominant discourses that give meaning to mothering beliefs and 
practices. (Lupton 2008: 126)  

Vardagslivets riskhantering bör alltså förstås inom ramen för detta ”nätverk” 
och dess maktrelationer. Nätverket sätter gränser för vilka riskhanterings-
strategier som blir möjliga, och det upprätthåller också själva normen om att 
riskerna alls måste hanteras:  

Risk is a pivotal discourse in strategies of normalization, used to gloss the 
potential for deviations from the norm. To be designed “at high risk” 
compared with others is to be singled out as requiring expert advice, 
surveillance and self-regulation. (Lupton 1999: 61)  

Att biomakten i hög grad utövas genom internalisering innebär inte att risk-
hanteringen är konfliktfri – tvärtom. Lidskog (1996: 47) har som utgångs-
punkt att riskkonflikter uppkommer då olika aktörer har olika perspektiv på, 
intressen i, och förståelser av ett visst fenomen. Skiljelinjerna kan ofta skära 
tvärs igenom en lokal gemenskap; det kan t.ex. handla om hur en viss 
industriell aktivitet ska tolkas i risktermer. Så kan t.ex. jordbrukare intill en 
fabrik ha ett helt annorlunda slags riskperspektiv på produktionen, jämfört 
med fabriksarbetarna själva. Detta är ett flitigt förekommande slags risk-
konflikter, och återfinns bl.a. i den svenska debatten om slutförvar av utbränt 
kärnbränsle (där inställningen inom en viss kommun förstås kan variera 
kraftigt mellan medborgarna, se Sjöberg 2001). I den här förståelsen av risk-
konflikter står aktörer mot aktörer, och kärnan handlar om att avgöra vilka 
risker som är, respektive inte är, acceptabla. Den framhåller också risk-
hanteringen och riskkonflikterna som tidsmässigt avgränsade: de kopplas till 
ett beslut som eventuellt kan fattas vid ett visst ögonblick (att avveckla 
produktionen, att inte gräva ned kärnavfallet etc.).  
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Idén om biomakt i relation till vardagsliv och föräldraskap komplicerar 
ovanstående förståelse något. För det första: Aktörer står mot aktörer här 
också, men som Lupton (2008) visar ovan, också i en tämligen komplex 
relation till åter andra aktörer och andra sociala fenomen. Man kan fråga sig 
om begreppet biomakt kanske skymmer mer än vad det klargör, men som en 
övergripande maktontologi – makten i vårt samhälle är inte hierarkisk och 
har ingen entydig källa – blir det användbart vid en studie som denna. Be-
greppet håller öppet för att många skilda faktorer, på delvis skilda onto-
logiska nivåer och med helt olika ursprung, inverkar på vår relation till risker 
i vardagslivet. För det andra implicerar biomakt en förståelse där risk-
hanteringen sprids ut över tid – den kan inte förstås som bunden till specifika 
ögonblick (jfr. Giddens ödesdigra ögonblick), utan måste istället ses som 
något vi ständigt ägnar oss åt. Vardagslivets riskhantering är som sagt i hög 
grad processuell till sin karaktär. Jag ska nu avsluta detta kapitel med att 
diskutera ytterligare ett par teoretiska aspekter av hur denna process bör 
förstås. 

Risk, vardagsliv och rationalitet 
Med begreppet ”vardagsliv” avses som sagt den värld som människor 
subjektivt anser sig leva i. Ett möjligen mer akademiskt begrepp för detta är 
”livsvärld”; jag finner dem mer eller mindre synonyma. Dock uppfattar jag 
att den tidsliga dimensionen är något tydligare i begreppet vardagsliv. Det 
implicerar en viss upprepning och rutinisering (var dag), även om vardags-
livet också innefattar mycket som faller utanför rutinen, eller åtminstone 
rubbar den. Dit hör risker, och jag beskrev i inledningskapitlet hur de på så 
vis utmanar vårt behov att ”gå vidare” med vardagslivet. Med Berger och 
Luckmann (1967: 23) betraktar jag den värld som människor subjektivt 
anser sig leva i som socialt konstruerad:  

The reality of everyday life […] presents itself to me as an intersubjective 
world, a world I share with others. This intersubjectivity sharply 
differentiates everyday life from other realities of which I am conscious. I am 
alone in the world of my dreams, but I know that the world of everyday life is 
as real to others as it is to myself. Indeed, I cannot exist in everyday life 
without continually interacting and communicating with others.  

Vi uppfattar alltså vardagslivet som något vi delar med andra – det är socialt 
till sin natur. Risker är ett av alla de fenomen som uppträder i detta var-
dagsliv, och vi kan således konstatera att vi i någon mån måste interagera 
och kommunicera med våra medmänniskor också om risker. Men de 
fenomen som uppträder i vardagslivet (bilar, risker, känslor, Zlatan etc.) 
uppträder inte av sig själva – de måste ges intersubjektiv mening för att 
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kunna kommuniceras, dvs. de måste konstrueras. Berger och Luckmann 
kallar denna process objektifiering, genom vilken subjektiva mänskliga 
uttryck och intryck kommer att manifesteras som objekt (fenomen). Som 
exempel kan vi ta det mycket subjektiva obehag som jag kan känna inför 
möjligheten att något oönskat ska inträffa vid ett givet tillfälle. Detta obehag 
har över tid objektifierats, och därmed givits intersubjektiv mening, med 
t.ex. ordet ”rädsla”. Och själva möjligheten att något oönskat ska inträffa har 
i sin tur objektifierats som ”risk”. Genom att något objektifieras blir det 
möjligt för andra människor att förstå vad jag menar, trots att de inte har 
upplevt exakt samma obehag vid exakt samma tillfälle. Det är genom 
objektifiering som vardagslivet kan sträcka sig bortom det omedelbart när-
varande, bortom det jag direkt upplever genom mina sinnen: ”The reality of 
everyday life is not only filled with objectivations; it is only possible 
beacuse of them.” (Ibid. s. 35). 

I exemplet med rädsla och risk ovan sker objektifieringen med språkliga 
medel (orden ”rädsla” respektive ”risk”), men mer symboliska varianter är 
också vanliga. Vi kan tänka oss att ett kranium trätt på en påle invid en för-
giftad vattenkälla signalerar till nästa besökare att det finns en risk förbunden 
med att dricka ur just denna källa. Och Vädersolstavlan som diskuterades 
ovan signalerar att något fasansfullt eventuellt är i antågande. Språket är 
dock det överlägset effektivaste mediet för objektifiering i samhället. Berger 
och Luckmann definererar det som ”a system of vocal signs” (s. 37). Språket 
är effektivast, inte endast därför att det kan konstruera symboler som är 
ytterligt abstrakta i förhållande till vardagserfarenheten, men också därför att 
det via språket blir möjligt att när som helst och var som helst åkalla dessa 
symboler och presentera dem som objektivt existerande objekt. (Ibid.). Via 
språket kommer vardagsverkligheten alltså att innefatta långt mer än det som 
är närvarande här och nu. Framtida händelser är ett av många exempel, och i 
den mån de är oönskade kan de åkallas här och nu med begreppet ”risk”.  

Språket bygger upp meningsstrukturer (eller ”semantiska fält”) för olika 
delar av vardagslivet. Vår vardagliga förståelse av t.ex. ”risk” bygger på 
(och förutsätter) en lång rad andra begrepp som vi i princip skulle kunna 
sortera fram, även om det vore omständligt. Via meningsstrukturen kan den 
kollektiva erfarenheten objektifieras, och därmed bevaras och byggas på. På 
så vis uppstår en socialt delad kunskapsmassa (”a social stock of 
knowledge”) som gör det möjligt för oss att interagera med varandra. Den 
innehåller förstås en del teoretisk kunskap (t.ex. vattnets kokpunkt), men 
också sådant som moral, trosföreställningar, myter, ordspråk etc. Kort sagt: 
”det som alla vet”, eller bör veta, i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. I 
kapitel 6 som handlar om riskkonstruktioner ska vi bl.a. se hur denna socialt 
delade kunskapsmassa delvis skiljer sig åt mellan Sverige och Polen, när det 
gäller risker med maten. 

Ofta tar vi riktigheten i vår vardagskunskap för given: ”The validity of 
my knowledge of everyday life is taken for granted by myself and others 
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until further notice, that is, until a problem arises that cannot be solved in 
terms of it.” (S. 44). Detta förgivettagande bygger på att vi har möjlighet att 
jämföra våra tolkningar av verkligheten i direkt interaktion med andra, alltså 
med andra människors tolkningar. Detta interagerande blir förstås särskilt 
angeläget för oss när ett problem uppstår som inte tycks kunna lösas inom 
ramen för vår egen vardagskunskap. Hur man som nybliven mor bäst ska 
nära ett litet barn är ett bra exempel på ett sådant problem. Föräldraskapets 
riskkonstruktion och riskhantering måste alltså på detta vis förstås som 
socialt betingad.   

Mycket av den kunskap vi tillämpar i vardagslivet är praktiskt orienterad, 
i bemärkelsen att den är fokuserad på sådant vi behöver behärska för att 
kunna gå vidare med livet. Jag kan t.ex. använda den dator jag skriver detta 
vid, och jag vet vem jag ska kontakta om den slutar fungera. Men jag har 
endast dimmiga begrepp om hur en dator fungerar under skalet. Det har 
hittills inte varit nödvändigt för mig att ta reda på det, men om jag vore 
tvungen så vet jag vilket slags böcker jag bör läsa. Berger och Luckmann 
kallar detta slags kunskap (om hur man når kunskap) för receptkunskap (s. 
42). Vilken grad av receptkunskap vi besitter varierar mellan olika kontexter. 
Som nybliven förälder kan det t.ex. vara svårt att orientera sig bland de 
kunskapskällor som eventuellt kan tillhandahålla de råd man behöver. 
Kunskapen är inte jämt fördelad i samhället, olika individer och grupper 
besitter olika slags kunskap:  

I do not share my knowledge equally with all my fellowmen, and there may 
be some knowledge that I share with no one. I share my professional 
expertise with colleagues, but not with my family, and I share with nobody 
my knowledge of how to cheat at cards […] The social distribution of 
knowledge thus begins with the simple fact that I do not know everything 
known to my fellowmen, and vice versa, and culminates in exceedingly 
complex and esoteric systems of expertise. (s. 46)  

Den stress kring risker som nyblivna föräldrar kan uppleva handlar teoretiskt 
alltså om mer än osäkerhet gällande hur specifika risker ska förstås och 
hanteras – den handlar också om osäker “receptkunskap” på ett övergripande 
plan: Vem ska jag lyssna till? När ska jag lyssna till andra, och när ska jag 
lita till något slags intuition? Etc.         

Som jag framhöll ovan är expertsystemen centrala för vår relation till risk. 
Den tidiga psykologiska riskperceptionsforskningen intresserade sig som 
sagt för hur och varför den vardagliga förståelsen av risk ibland avviker från 
experternas förståelse. Enkelt uttryckt ville man ta reda på varför folk ibland 
gör felaktiga riskbedömningar och således kommer att hantera risker på ett 
”felaktigt” sätt. Man kom därför att uppmärksamma de mentala strategier 
som människor mer allmänt använder sig av för att ta ställning till informa-
tion av olika slag. Sådana strategier kallas kognitiva heuristiker (se vidare 
Olofsson 2009: 45, Renn 1998: 58). Ett exempel på en sådan heuristik är 
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tillgänglighet, och den medför att fenomen som är bekanta för oss genom 
erfarenhet, minnen eller förmedlade via omgivningen framstår som mer 
sannolika än vad mer svårtillgängliga fenomen gör. Som en konsekvens 
kommer den som har varit med om en viss typ av olycka att bedöma risken 
för detta slags olyckor som större, jämfört med hur andra bedömer den. Jag 
argumenterade ovan för att allmänhetens riskkonstruktioner och 
riskhanteringsstrategier ibland kan vara ”felaktiga”, om vi utgår från att 
experternas är riktiga, men att det i praktiken inte finns något givet svar på 
vad som är rätt och fel.  Människor kan väga in andra aspekter de värdesätter 
i sina riskkonstruktioner, och människor kan hitta strategier som reducerar 
stress – utan att egentligen minska själva risken. Anna Olofsson (2009: 63) 
sammanfattar riskperceptionsforskningens utmaningar så här:  

Alla människors riskperception, även experternas, är baserad på mentala 
modeller och påverkas av subjektiva, sociala och kulturella antaganden och 
bedömningar. För att förstå och hantera risker måste vi därför undersöka dem 
utifrån hur olika människor i olika sammanhang upplever dem.  

När det kommer till risker förbundna med teknik av olika slag har den 
psykologiska riskforskningen noterat att lekmän uppfattar risker olika, be-
roende på vilken specifik kontext det rör sig om. Renn (1998a, 1998b) ur-
skiljer fyra övergripande ”semantiska bilder” av risk i olika tekniska kon-
texter. Dessa bilder utgör ett slags komplexitetsreducerande heuristiker som 
hjälper individen att förhålla sig till den ofta komplexa riskinformationen. 
Renn beskriver dem som  

…powerful guides to help individuals to navigate through an abundance of 
often contradicting information and provide a rather efficient method to 
balance the time for collecting and processing information with the personal 
need for orientation and attitude formation. (Renn 1998b: 55)  

Damoklessvärdet är en semantisk bild där risken uppfattas som en lur-
passande fara, ett slumpartat hot med stor katastrofpotential. Denna bild 
gäller främst för komplexa tekniska system, t.ex. ett kärnkraftverk. Hur stor 
sannolikheten för en katastrof egentligen är vägs sällan in, utan det är själva 
katastrofens omfattning som skrämmer. Pandoras ask förstår istället risker 
som ett slags långsamma dräpare (”slow killers”), som osynliga hot mot den 
egna hälsan. Den gäller alltså för teknikrisker som får effekt på lång sikt, och 
där det endast är ett fåtal som drabbas åt gången. Luftföroreningar är ett 
tydligt exempel, men även tillsatser i mat och kemikalier i vardagliga pro-
dukter betraktas på detta vis. Denna semantiska bild är därför särskilt intres-
sant på mitt empiriska fält. Den kännetecknas av att information snarare än 
direkt erfarenhet av riskerna står i fokus, och kräver av oss att vi sätter vår 
tillit till de institutioner som hanterar riskerna. Om denna tillit rubbas brukar 
det leda till ett omfattande skuldbeläggande av institutionen ifråga, t.ex. en 



 60 

industri, en livsmedelsproducent eller en myndighet. Den tredje bilden – 
Athenas våg – är en bild av risker som en fråga om kostnader vägda mot 
intäkter. Det är dock främst när det kommer till monetära risker (t.ex. i 
försäkringssystem) som lekmännens riskuppfattningar närmar sig detta 
teknokratiska synsätt – alltså risk som en avvägning mellan kostnad/insats 
och eventuell vinst. T.ex. hälsorisker eller ekologiska risker vägs inte på 
detta vis, i vardagen. Däremot kan man säga att Athenas våg stundtals för-
stärker Pandoras ask, där monetära risker gör oss mer vaksamma kring lång-
siktiga risker som man eventuellt kan ställas till svars för i ett senare skede. 
Ett bra exempel på detta är de “stämningskulturer” som främst återfinns i 
anglosaxiska länder. Furedi och Brown (1999: 75) beskriver hur rädslan för 
att själv bli stämd (och därmed drabbas av ekonomisk förlust) kan få aktörer 
att underblåsa andras rädsla eller oro. Det räcker med att läsa den inledande 
varningstexten i valfri amerikansk instruktionsbok för att känna igen detta. 
Och det spelar mindre roll hur farligt det aktuella fenomenet faktiskt är:  

Regardless of the actual number of cases, every sector of society has become 
more and more nervous about the potential risks they face from 
compensation seekers. Professional bodies now regularly warn their members 
of the risk of litigation. 

Framväxten av “stämningskulturer” är ett intressant perspektiv på risk och 
vardagsliv, vars implikationer dock inte adresseras vidare i studien. Varken 
Sverige eller Polen präglas ännu av någon tydlig stämningskultur.    

Den fjärde bilden – Hercules bild – betecknar de (teknik)risker man aktivt 
söker upp, där risktagandet är frivilligt och graden av risk kontrollerbar. Det 
kräver upparbetade färdigheter av olika slag för att undvika faran. Dykning 
som hobby kan vara ett exempel. Det frivilliga risktagandet ligger dock 
bortom denna studies intresseområde, se diskussionen om riskbegrepp ovan.     

Gerd Gigerenzer (2008) sätter heuristiker i relation till två andra centrala 
konceptualiseringar av hur människor uppfattar och löser problem – logiken 
respektive sannolikhetsläran. Logiken är inriktad på att bevara det som är 
”sant” i en stegvis process, där ingenting får vara motsägelsefullt. 
Sannolikhetsläran är en ”mildare” form av logik, som betonar att vi ofta 
måste chansa utifrån bristfällig information, men då söker reda på så mycket 
som möjligt om sannolikheten (t.ex. med hjälp av statistik). I båda fallen 
handlar det om att optimera utfallet. När vi däremot använder heuristiker 
försöker vi inte optimera, utan istället hitta en lösning som är bra nog – dvs. 
ger ett utfall över en viss tröskel. Heuristiker är särskilt tillämpliga vid  

…situations in wich people need to act fast (rarely a concern for logical 
models of the mind), the probabilities or utilities are unknown, and multiple 
goals and ill-defined problems prevent logic or probability theory from 
finding the optimal solution. (Gigerenzer 2008: 20)  
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Med undantag för att vi kanske inte alltid behöver agera särskilt skyndsamt i 
vardagslivets riskhantering så passar beskrivningen väl in på det fält jag 
studerar: Att leva med senmoderna risker, som ju ofta är diffust artikulerade 
och dessutom ofta kommer i konflikt med andra saker vi människor värde-
rar, är ett bra exempel på när heuristiker alltså kan vara tillämpliga.   

Utöver tillgänglighet, som jag redan nämnt ovan, finns det en uppsjö 
olika heuristiker beskrivna i litteraturen, och jag återkommer till några av 
dem när det är påkallat av den empiriska analysen. Girgenezers forskning 
handlar om att utröna i vilka sammanhang som heuristiska beslutsmodeller 
är rationella. Jag kommer inte att göra några bedömningar av huruvida risk-
konstruktionerna och riskhanteringsstrategierna är verkligt rationella (enligt 
något mått) i min analys, men jag menar att vi ändå bör förstå dem i termer 
av sociala eller kulturella heuristiker (se även Balkin 1998, Baily & Hutter 
2006). Vi konstruerar dem tillsammans, vi lånar dem av varandra (de ingår i 
den socialt delade kunskapsmassan) och de underlättar på så vis vårt förhål-
lande till risk. Dessutom, vad vi uppfattar som rationellt varierar över tid och 
rum. Man kan tala om en kulturell rationalitet, Baily & Hutter (2006) be-
skriver hur denna ”is derived from the broader cultural meaning systems in 
the society and is the manner in which a particular group defines what might 
be ’sensible’ behavior. Such sensible behavior is governed by the norms, 
beliefs and values that hold the group together” (2006: 467). Att ”det ratio-
nella” varierar över tid och rum blir tydligt i de empiriska delarna. I en 
forskningsöversikt efterlyser Ortwin Renn (1998) fler studier som söker 
förklara risktagande i olika kontexter, och som identifierar kulturella be-
tydelser och konnotationer kopplade till olika ”riskarenor”. Min förhoppning 
är att föreliggande studie kan bidra till detta pussel på vardagslivets arena, 
med moderskap och mat som empiriskt exempel.   

Avslutningsvis några ord om rationalitetsföreställningar och risk-
forskning. Som Jens Zinn (2008) påpekar är uppdelningen i objektiv kunskap 
å ena sidan, och trosföreställningar och ideologier å den andra, något som 
ger upphov till kontroverser såväl inom riskforskningen som inom den sam-
hälleliga riskregleringen. När det kommer till att konstruera risker åter-
speglas denna dikotomi i uppdelningen experter respektive lekmän, och när 
det gäller riskhanteringsstrategier återspeglas den främst i uppdelningen 
rationella respektive irrationella strategier. Zinn menar att man, genom att 
studera risk på empirisk nivå, kan skönja ett slags mellanstrategier (in 
between strategies), som varken är fullt ut rationella eller irrationella. 
Resonemanget liknar Gigerenzers ovan:  

In everyday life, there is rarely enough time and knowledge available for 
fully rational decision-making. Therefore, strategies such as trust, intuition 
and emotions are of central importance to individuals’ risk-balancing 
activities. (Zinn 2008: 446)  
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I de empiriska kapitlen ska vi se hur detta uppenbarar sig, och på vilket sätt 
dessa ”mjukare” värden är viktiga, på mitt empiriska fält. Föreliggande 
studie utgör förhoppningsvis ett bidrag till den teoretiska förståelsen av risk 
och vardagsliv, men jag tror också det är av intresse för såväl experter och 
riskreglerare av allehanda slag att överbrygga den föreställda dikotomin 
mellan det ”rationella” och det “irrationella” i vårt förhållande till risk. Tar 
man inte hänsyn till hur riskinformationen faktiskt uppfattas och omvandlas i 
livsvärlden riskerar den att falla på hälleberget. Som Zinn (2008: 447) for-
mulerar det:  

While experts may prescribe cognitive-rational strategies as the most 
effective response to risk, if they do not acknowledge and recognize the 
importance of non-rational and in between approaches then it is likely that 
individuals will disregard their advice or absorb and transform it within their 
own beliefs about and responses to risk and the potential benefit of strategies 
combining different elements and approaches will be lost.   

Att risker tolkas och omtolkas i ett socialt sammanhang understryks inte 
minst inom det riskforskningsperspektiv som kallas ”social förstärkning av 
risk” (social amplification of risk, SAR nedan). Inom SAR undersöker man 
främst hur de ”objektiva” risker som experterna beskriver kommer att för-
stärkas eller försvagas i samhället, och alltså uppfattas på ett annorlunda sätt 
av lekmännen (se t.ex. Kasperson m.fl. 1988). Det är en lång rad sam-
hälleliga faktorer som påverkar detta, t.ex. medielogiken, människors er-
farenheter, kulturella och politiska värden, organisatoriska beslut, heuristiker 
etc. Dessa faktorer fungerar som ”filter”, inte helt olikt hur en ljudsignal 
påverkas när den färdas genom en förstärkare. Perspektivet ligger ganska 
nära denna studies syn på risker, men jag har likväl valt att inte tillämpa det, 
av två skäl: För det första är mina primära ”undersökningsenheter” 
människor i deras vardagliga relationer – inte riskerna i sig, eller hur de 
moduleras i samhället. För det andra är jag inte intresserad av hur risk-
konstruktionerna och riskhanteringsstrategierna förhåller sig till något slags 
objektiva risker.  
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4. Moderskapskontexter i Sverige och Polen  

I detta kapitel beskrivs moderskapets kontextuella inramning i form av en 
länderjämförelse mellan Sverige och Polen. Det är en selektiv och i huvud-
sak deskriptiv framställning. Jag har främst tagit fasta på de kontraster 
mellan länderna som bör ha relevans för hur mödrarna uppfattar och hanterar 
risker. Först diskuteras hur de för studien centrala begreppen risksamhälle 
respektive individualisering kan förstås när det gäller Sverige och Polen. 
Generella samtidsdiagnoser kompliceras ofta när de konfronteras med 
komparativ empiri. Är det rimligt att beskriva båda mina undersöknings-
länder som risksamhällen? Och i vilken utsträckning är individualiserings-
tesen tillämpbar i en postkommunistisk kontext? Därpå adresseras de sam-
tida födslotalen i de båda länderna, mot bakgrund av den förda familje-
politiken. Det för i sin tur in på en diskussion om hur individens relationer 
till familj, kyrka och stat historiskt kommit att skilja sig åt mellan Sverige 
och Polen, samt kring de former av tillit och misstro som dessa relationer 
kan ge upphov till. Det senare har särskild relevans för hur individen för-
håller sig till risker. Kapitlet avslutas med en kort översikt av de mer 
konkreta arrangemang som omgärdar moderskapet i de båda länderna, 
gällande sjukvård, mödravård, föräldrautbildning, föräldraledighet och barn-
omsorg.  

Som komplement till detta kapitel återfinns en översiktlig presentation av 
undersökningsländerna i bilaga 5. Det i huvudsak strukturella perspektiv 
som utvecklas nedan kompletteras av den mer aktörsinriktade beskrivning 
som följer i kapitel 5, och som är baserad på respondenternas berättelser om 
övergången till moderskap.  

Risksamhälle och individualisering i Sverige och Polen  
I föregående kapitel konstaterades att ”det rationella” varierar över tid och 
rum. Denna insikt är tydligare artikulerad i det kulturteoretiska perspektivet 
på risker än i den risksamhällesanalys som förknippas med Beck. Den enkla 
utgångspunkten hos det kulturteoretiska perspektivets pionjärer Mary 
Douglas och Aaron Wildavsky (1982) är att det som människor värderar blir 
avgörande för vad de uppfattar som riskabelt – och vad människor värderar 
varierar mellan olika kulturer. Douglas och Wildavsky (1982: 8) visar hur 
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den sociala konstruktionen av risker därmed blir avgörande för frågor om 
hur samhället ska organiseras:  

Each form of social life has its own typical risk portfolio. Common values 
lead to common fears. […] Risk taking and risk aversion, shared confidence 
and shared fears, are part of the dialogue on how to best organize social 
relations. For to organize means to organize some things in and other things 
out. 

Så kan vi t.ex. betrakta de existerande välfärdsstaternas utformning som ett 
uttryck för detta; deras olika utformning skyddar medborgarna mot olika 
slags risker (se t.ex. Svallfors 2004).  

Om vi enbart tog avstamp hos risksamhällesteoretikerna skulle vi t.ex. 
kunna säga att både Sverige och Polen är moderna industrisamhällen, där 
medborgarna utsätts för de kvalitativt nya risker som uppstår i dessa. Vidare 
kan vi säga att dessa medborgare är i händerna på expertsystem. De 
kulturella skillnader som finns mellan länderna blir mindre centrala utifrån 
risksamhällestesen, som sätter det ekonomiska produktionssättet i första 
rummet. Detta produktionssätt driver dessutom på globaliseringen, som bl.a. 
medför att människor i olika samhällen kan komma att omfatta samma 
värden. Sålunda skulle de komma att uppfatta och hantera risker på ett lik-
artat sätt. Det är heller inte svårt att underbygga en sådan förståelse 
empiriskt. I mitt intervjumaterial är det delvis samma barnmatstillverkare 
som diskuteras i de båda länderna, samma internationella kostråd, samma 
sociala nätverk på internet (Facebook) som används. Mödrarna lever i lik-
nande urbana sammanhang, köper samma klädmärken, har sett samma filmer 
som de refererar till etc. I många avseenden upplever de också samma slags 
risker och hanterar dem på likartat sätt. Många av de kontextuella skillnader 
vi kan se mellan länderna och som adresseras i detta kapitel (t.ex. gällande 
tillgången till barnomsorg och sjukvård) kan vi dessutom förklara med att 
industrisamhällets avkastning har fördelats olika inom och mellan dessa 
länder. Det är fortfarande rimligt att betrakta både Sverige och Polen som 
risksamhällen. Men, dels får de ekonomiska skillnaderna konsekvenser för 
riskhanteringen, och därför adresseras dessa nedan. Dels skiljer sig de polska 
och svenska mödrarna åt i sin relation till risker på sätt som inte endast kan 
förstås utifrån övergripande ekonomiska faktorer. Analysen måste därför 
även väga in kulturella skillnader av det slag som adresseras i detta kapitel, 
t.ex. synen på jämställdhet, familjebildning och graden av tillit i samhället 
etc.  

Innan vi går vidare vill jag återvända till diskussionen om biomakt som 
fördes i föregående kapitel, och sätta den i relation till Polens kommunistiska 
arv. Begreppet ”den nya folkhälsan” brukar som sagt användas om ut-
vecklingen i de västliga industriländerna sedan 1970-talet, där folkhälso-
arbetet kommit att fokusera livsstilsfrågor med ambitionen att inympa ett 
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riskmedvetande hos befolkningen. Det är således en viktig aspekt av 
medborgarnas relation till risker i dessa länder, och jag ser det som ett 
konkret uttryck för den lite svepande tesen att människor förväntas ta ett 
större ansvar för sina liv i det moderna (jfr Beck-Gernsheim 1996). Frågan är 
dock hur Polen passar in i en sådan historieskrivning? Förvisso fick dessa 
tankar också ett visst politiskt fäste i Polen på 1970-talet, som vid denna tid 
präglades av något ökad öppenhet för ”västliga” influenser bland de styrande 
(Ostrowska 1996). Bland annat fick den medicinska sociologin en starkare 
ställning i Polen på 1970-talet och involverades i att utveckla folk-
hälsopedagogiskt material om vikten av en hälsosam livsstil, med mera. 
Världshälsoorganisationen (WHO) hade dessutom gott anseende i Östeuropa 
generellt, och deras nya direktiv kring ett mer holistiskt folkhälsoarbete vann 
visst gehör hos hälsomyndigheterna (ibid.). Men, jämfört med 
västeuropeiska länder gjorde Polen få insatser för att förmå befolkningen att 
ta större individuellt ansvar för den egna hälsan. Istället betraktades 
folkhälsa alltjämt som något man primärt uppnådde genom befolkningens 
kontakter med sjukvården. Vid en större enkätundersökning 1995 (alltså ett 
par år efter kommunismens fall) befanns denna reaktiva hälsoattityd vara 
intakt hos befolkningen. Hellre än att anamma en hälsosam livsstil ”i förväg” 
var taktiken istället att uppsöka en läkare så snart det uppkommit något 
symptom på ohälsa.  Ostrowska (1997) hänför detta till att polacker allmänt 
värderar trivsel i nuet högre än utsikten att leva ett långt liv, och menar att 
det måste växa fram en medelklass av västligt snitt innan det blir möjligt att 
popularisera idén om hälsosamma livsstilar. Man kan säga att ett slags 
”fatalistiskt hälsohabitus” dominerade i det kommunistiska Polen, vilket 
rimligen hänger samman med bristekonomins hårda vardag. (Ostrowska 
1997, refererad i Cockerham 1999: 164). För den som försökte anamma en 
hälsosammare livsstil var valmöjligheterna klart begränsade, t.ex. gällande 
födan:  

The food consumed was determined more by what was available than by 
personal choice over a range of options. Although the diet was nutritionally 
adequate, it was unbalanced by an excess of carbohydrates and fatty meats, 
shortages in fresh fruits and vegetables in winter months, and a lack of 
variety. (Cockerham 1997: 125)  

Kommunismens sista årtionde präglades av enorma ekonomiska problem, 
med matransoneringar och hyperinflation. 1990 var det sammantagna folk-
hälsoläget i Polen det sämsta under hela efterkrigstiden (Ostrowska 2001).  
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Idag har den polska folkhälsopolitiken klart preventiva ambitioner.28 Det 
nationella hälsoprogrammet som sträcker sig mellan 2007 och 2015 har som 
ett av sina huvudmål att främja en hälsosam livsstil bland befolkningen 
(WHO 2012). Mycket förenklat kan man kanske säga att Polens kommu-
nistiska arv ”försenade” det slags folkhälsopolitik som vill förmå risk-
samhällets invånare att reglera sig själva. Men den medelklass av västligt 
snitt som Ostrowska efterlyste ovan är nu på plats – mina respondenter 
tillhör denna – och för dess medlemmar är riskhantering en central syssla. 
Som vi ska se i kapitel 6 är mina polska respondenter bl.a. höggradigt intres-
serade av att deras barn ska grundlägga sunda livsstilar. Inte heller i detta 
avseende blir det därför problematiskt att betrakta mina undersökningsländer 
som risksamhällen, givet att kulturella skillnader fortfarande beaktas.   

Kulturella skillnader komplicerar dock idén om en övergripande 
individualiseringsprocess, som ju är intimt förknippad med risksamhälles-
tesen. Enkelt uttryckt blir frågan huruvida individualiseringen är lika långt 
gången i de båda undersökningsländerna? Det korta svaret är ”nej”, om vi 
t.ex. utgår från resultaten i World Values Survey, ett pågående forsknings-
projekt som via enkäter till medborgarna undersöker hur sociokulturella, 
moraliska, religiösa och politiska värderingar varierar och förändras världen 
över. Genom faktoranalys av resultaten har man funnit två dimensioner som 
tycks strukturera svaren i de olika länderna på ett övergripande plan (se 
Inglehart & Welzel 2005). Den ena sträcker sig mellan polerna traditionella 
värden respektive sekulärt-rationella värden.29 Dimensionen återspeglar 
religionens roll i samhället, och därmed sammanhängande frågor. I länder 
som hamnar nära den traditionella polen återfinns en traditionell syn på 
familjen, med restriktiv syn på t.ex. skilsmässor och abort etc. De präglas 
också ofta av nationell stolthet och hierarkisk maktutövning. Länder som 
placerar sig nära den sekulärt-rationella polen uppvisar motsatta hållningar i 
dessa frågor, alltså sådana värden vi sätter samman med individualisering. 
Den andra dimensionen sträcker sig mellan överlevnadsvärden respektive 
självförverkligandevärden.30 Var länderna placerar sig här återspeglar deras 
ekonomiska utveckling. I avancerade industrisamhällen har medborgarna 
slutat oroa sig för sin omedelbara överlevnad, och kan istället ägna sig åt 
mindre akuta saker – som att ”förverkliga sig själva” eller fundera över 

                               
28 Befolkningens hälsa har också förbättrats avsevärt sedan kommunismens fall, 
medellivslängden ökade från 71 till 76 år mellan 1990 och 2011. I Sverige ökade den från 78 
till 82 år under samma period (WHO 2013). Svenskar lever alltså alltjämt längre, men 
förbättringarna har varit jämförelsevis större i Polen än i Sverige. Dock dras Polen med stora 
hälsoskillnader inom befolkningen, där bl.a. utbildning spelar stor roll. Som exempel kan 
nämnas att trettioåriga polska kvinnor med eftergymnasial utbildning kunde vänta sig att leva 
fem år längre än jämnåriga kvinnor som endast gått ut grundskola år 2008. I Sverige var 
motsvarande gruppskillnad tre år. (WHO 2012).  
 
29 Traditional values respektive Secular-rational values i original.  
30 Survivial values respektive Self-expression values i original.  
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”livskvalitet”. Även detta är hållningar vi förknippar med individualisering. 
Med hänsyn tagen till att variationen inom länderna kan vara mycket stor 
kan man alltså läsa resultaten i World Values Survey som ett (trubbigt) mått 
på övergripande individualisering.  

Figur 4.1 visar hur Sverige på så vis kan sägas vara världens mest 
individualiserade land (i övre högra hörnet), medan Polen placerar sig nära 
mitten. Att ländernas placering också återspeglar det historiska arvet blir 
tydligt när man ser hur de grupperar sig, t.ex. att tidigare kommuniststater 
befinner sig nära varandra. Polen skiljer dock ut sig något från den gruppen, 
som främst återfinns i den övre vänstra delen. Det återspeglar kyrkans starka 
ställning – även under kommunisttiden – och en jämförelsevis bättre eko-
nomisk utveckling.   

 

Figur 4.1. “The World Values Survey Cultural Map”, baserad på data från 1999-
2004. Framtagen av Inglehart & Welzel (2005), återskapad för Wikimedia 
Commons.   

I kapitel 2 beskrev jag hur de urbana medelklassmödrar jag intervjuar kan 
väntas vara mer individualiserade än befolkningen som helhet, i sina respek-
tive länder. Utifrån mitt material är det också tydligt att såväl svenska som 
polska mödrar uppfattar livet som ett ”planerat projekt”, vilket är ett av 
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individualiseringens främsta kännetecken. Riskhantering blir därmed en 
central uppgift för dem. Men medan svenska mödrar i modern tid kan sägas 
ha genomgått en individualiseringsprocess där normer och politik förändrats 
kontinuerligt – utan särskilt tvära ”brott” och i (någorlunda) takt med 
varandra – är situationen en annan för mödrar i det postkommunistiska 
Polen. Många polska kvinnor har sedan kommunismens fall anammat 
”västliga” normer gällande yrkesliv och karriär – de vill utbilda sig och ”för-
verkliga sig själva” på arbetsmarknaden. Det är en del av det planerade pro-
jektet. Men som vi ska se nedan medför inte minst den förda familjepolitiken 
att ambitionen stundtals blir svår att kombinera med moderskap. Och de 
samhälleliga normerna kring bl.a. moderskap och jämställdhet är dessutom 
seglivade och traditionella, vilket ytterligare försvårar saken. Mina polska 
respondenter kan på så vis sägas befinna sig i ett sammanhang där deras 
individualiserade självförståelse skaver mot andra ordningar, t.ex. 
familjepolitik och genusordningar. I de empiriska delarna återfinns också 
många exempel på att detta stundtals är frustrerande. Givetvis upplever även 
svenska mödrar hur individualiseringen skaver mot annat – de upplever sig 
t.ex. bära ett större ansvar för barnen än vad deras män gör, och de har 
stundtals svårt att hantera omgivningens föreställningar om ett ”gott” 
moderskap. Men, utifrån den komparativa genomgång av moderskapets yttre 
förutsättningar som nu följer verkar det vara en större utmaning för polska 
mödrar att jämka samman en individualiserad självförståelse med den yttre 
kontexten. Man kan (med stöd i bl.a. World Values Survey ovan) se det som 
ett uttryck för att den övergripande individualiseringsprocessen inte varit lika 
genomgripande i Polen som i Sverige.  

Vad kan vi teoretiskt förvänta oss av ovanstående resonemang? Å ena 
sidan att såväl svenska som polska mödrar upplever att de bör hantera risker, 
men att denna hantering blir mer mödosam i Polen än i Sverige. Å andra 
sidan kan strukturella begränsningar ibland låta respondenterna utdefiniera 
vissa risker från hanteringen – de går helt enkelt inte att göra någonting åt. 
Därmed kan möjligen den faktiska utsattheten öka, men på ett kognitivt plan 
tillåter det individen att ”gå vidare” med vardagslivet.31 Jag finner åtskilliga 
exempel på detta i mitt material. Vidare är vardagslivets riskhantering en 
social process, och det är inte givet att den underlättas av en 
individualiseringsprocess som frigör individen från sociala band (jfr 
diskussionen om risk och biomakt ovan). Som exempel kan vi begrunda hur 
nyblivna mödrar ibland finner sig stå i förnyat beroendeförhållande till sina 
egna mödrar, vilket kan vara mer eller mindre frustrerande beroende på hur 
relationen hittills har tett sig. Det är således en öppen fråga hur mödrarna 
upplever vardagslivets riskhantering.  

                               
31 Det är en variant av den riskhanteringsstrategi jag kallar ”avvägning”, se kapitel 7. Den 
tillgrips även av svenska mödrar.  
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Barnafödande och familjepolitik 

I kapitel 3 berörde jag kortfattat den utveckling där barn blivit en ”bristvara” 
i västvärlden, varvid föräldrars förhoppningar, ambitioner, oro och omsorg 
kommit att koncentreras till färre barn. Att fundera över risker blir genom 
detta förhållande en särskild angelägenhet i moderna föräldraskap. På sam-
hällsnivå utgör barnbristen också en utmaning, eftersom låga födslotal i en 
åldrande befolkning är samhällsekonomiskt kostsamt.32 2011 var det inget 
EU-land som nådde upp till den fertilitetsnivå där befolkningen reproduce-
ras.33 Genomsnittet för EU-28 var 1.6 födda barn per kvinna år 2011. Sverige 
låg väl över detta genomsnitt med 1.9 barn per kvinna, medan Polen låg väl 
under det, med 1.3 barn per kvinna (se tabell 4.1).  

Tabell 4.1 Demografisk översikt för Sverige, Polen och EU-28 (medeltal). 
År 1999 inom parentes.34 

 

 Sverige Polen EU-28 

Befolkningsmängd, miljoner 
invånare (2013)

9.5 38.5 19 

Antal barn per kvinna (2011)  1.9 (1.5)  1.3 (1.4) 1.6 

Andel barn födda utanför äkten-
skapet, procent (2011)

54.3 (55.3) 21.2 (11.7) 38.9 

 

Statistiskt sett är barn alltså en något större bristvara i Polen än i Sverige, men 
det är rimligen för små skillnader för att eventuella skillnader i förhållandet 
till risker mellan mina två respondentgrupper ska kunna förklaras utifrån det. 
Däremot kan skillnader i födslotal återspegla skillnader i mer övergripande 
villkor för familjebildning mellan länderna – t.ex. i samhälleliga normer 
avseende familjebildning eller i konkret tillgång på barnomsorg – vilket i sin 
tur kan inverka på individens relation till risker. Jag ska därför försöka 
beskriva dessa villkor nedan, med avstamp i fertilitetsnivåerna.     

Så, vad förklarar fertilitetsskillnaderna mellan Sverige och Polen? Under 
1980-talet tillhörde Polen de högfertila länderna i Europa, dock med stora 
kontraster mellan stad och landsbygd – i städerna har födslotalen legat under 
reproduktionsnivån sedan 1963. Efter revolutionen 1989 sjönk födslotalen 

                               
32 En åldrande befolkning kräver stora resurser i form av sjukvård och pensioner. 
Utomeuropeisk invandring kan till en del kompensera låga födslotal, men i de flesta 
europeiska länder är dagens nivåer inte i närheten av att kompensera låga födslotal fullt ut 
(Frejka & Sobotka 2008). 
33 Ca 2.1 födda barn per kvinna i utvecklade länder med låg generell dödlighet krävs för att 
befolkningen ska reproduceras. 
34 Data från Eurostat. 
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kraftigt och under lång tid. Först framåt 2000-talets mitt avstannade ut-
vecklingen och vände försiktigt uppåt.35 Den övergripande förklaringen 
bakom nedgången (som återfinns i hela det forna östblocket) är de kraftfulla 
socioekonomiska omstruktureringar som följde efter kommunismens 
sammanbrott. Under kommunisttidens arbetsintensiva ekonomi, med låg 
produktivitet och låga löner, kom många kvinnor att gå ut i arbetslivet – det 
krävdes ofta två löner för att klara ekonomin. Vidare fanns ideologiska 
motiv för kvinnans frigörelse genom arbete i den statssocialistiska varianten 
av feminism, och en utbyggd barnomsorg var tänkt att underlätta detta. 
Tanken var inte att männen skulle ta ett större ansvar för hus och hem, men 
att staten skulle ta hand om barnen medan kvinnorna arbetade. Detta var 
särskilt tydligt under de första åren efter andra världskriget, då det rådde 
brist på arbetskraft. Under senare perioder kom familjepolitiken att stundtals 
uppmuntra kvinnorna att återvända till hemmet, stundtals att återvända till 
arbete – mestadels beroende på rådande ekonomisk konjunktur (Heinen & 
Wator 2006; Saxonberg & Szelewa 2007). 

Efter 1989 steg arbetslösheten markant i den tvära övergången till 
marknadsekonomi, vilket givetvis påverkade hushållens ekonomi. Samtidigt 
minskade staten sina ekonomiska åtaganden på familjepolitikens domäner, 
utan att några fungerande marknadsalternativ hunnit etableras. Många 
sociala förmåner kom också att kopplas till anställning, vilket gjorde arbets-
lösheten extra kännbar för familjerna. Särskilt hårt drabbades kvinnorna, 
som fick det betydligt svårare att kombinera arbete och (ett ofta odelat) 
familjeansvar (Kotowska m.fl. 2008). Man kan tala om en refamiliarisering 
av polsk familjepolitik efter 1989, där flera reformer implicit uppmuntrat 
kvinnorna att återvända till hemmet (se t.ex. Saxonberg & Szelewa 2007). 
Ett av många exempel är kraftigt minskat offentligt stöd till barnomsorg för 
barn under 3 år. Polens närmande och anslutning till EU spelar dubbel roll i 
den familjepolitiska utvecklingen. EU har å ena sidan krävt att Polen re-
formerar familjepolitiken i jämlik riktning – den införda möjligheten till 
föräldraledighet för fäder (som knappast utnyttjas alls) är en effekt av det. 
Andra EU-krav på området, som t.ex. utbyggd barnomsorg, har Polen dock 
negligerat. Å andra sidan har det ekonomiska konvergenstrycket från EU 
inneburit massiva neddragningar av välfärdsutgifterna. Som Heinen & Wator 
uttrycker det: ”[T]his in turn has affected women by placing (or leaving) 
responsibility for children on their shoulders and thus undermining their 
ability to exercise their rights as full citizens.” (2006: 210).  

Refamiliariseringen har mött mindre folkligt motstånd än man kanske 
kunnat vänta, eftersom det fanns (och finns) starka anti-feministiska 
strömningar i Polen – liksom i många postkommunistiska samhällen. Den 
statssocialistiska feminismen gav helt enkelt feminismen som helhet dåligt 

                               
35 Data från 2010 och 2011 (Eurostat) tyder dock på att de polska födslotalen vänt försiktigt 
nedåt igen.  
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rykte, av flera skäl. Kvinnorna hade mer eller mindre tvingats ut i arbetslivet 
under kommunisttiden, men utan att någon egentlig diskussion om jäm-
ställdhet i hemmet fördes eller tilläts. Kvinnorna fick således bära dubbel 
börda, och arbete kom därmed inte att uppfattas som frigörande för kvinnor. 
Dessutom, att kommunismen förordade jämställdhet var i sig nog för att ge 
jämställdhet en negativ klang, liksom övriga begrepp förknippade med jäm-
ställdhet: ”frigörelse”, ”förtryck”, ”exploatering” m.fl. Familjens prestige 
stärktes också under kommunistiden, då den kom att utgöra en fristad 
bortom statens mycket långa arm. Det stärkte i sin tur kvinnornas identitet 
som omsorgstagande mödrar (Heinen & Wator 2006, Saxonberg & Szelewa 
2007). Denna identitet var dock redan stark i Polen. Genom landets våld-
samma historia, där männen ofta fängslats, dödats eller deporterats, har 
mödrar fått såväl bära familjeansvar som förvalta kulturella traditioner. Så 
småningom växte föreställningen om den starka, självständiga och själv-
uppoffrande ”Matka Polka” (Den Polska Modern) fram:  

Thus, across the last two centuries, women’s self-sacrifice for the family was 
glorified in literature, movies, songs, paintings and monuments. This cultural 
tradition [is] deeply embedded in Polish society. (Wejnert & Djumabaeva 
2004: 150)  

Detta modersideal understöds också av den starka kulten runt Jesu moder 
inom den katolska kyrkan. Henien & Wator beskriver hur Matka Polka 
alltjämt fungerar som ”a quasi-political concept, which various governments 
have not hesitated to use to remind women of their ’noble’ social role” 
(2006: 206). De drastiskt sjunkande födslotalen i Polen kan alltså förstås mot 
ovanstående bakgrund. Det blev svårare för kvinnor att kombinera jobb och 
familj i det postkommunistiska Polen, men det innebar inte att kvinnorna 
födde fler barn – tvärtom.  

Kombinationen av refamiliarisering, fortsatt idealisering av moderskapet, 
samt inympandet av nya individualiserade normer kring femininitet efter 
1989 tycks också ha fått konsekvenser för polska mödrars självuppfattning. I 
en studie av synen på femininitet bland mödrar fann Korolczuk (2013: 42) 
att hennes respondenter internaliserat en  

…new model of femininity, according to which they are supposed to achieve 
education, good job status and financial independence, all the while 
sacrificing nothing, and be enthusiastic and joyful mothers, according to the 
belief that most women simply want to have children. The problem is that the 
neoliberal society model insists on individual responsibility for reproduction, 
emphasizing efficiency in the production sphere.  

Att på detta vis vara ”klämd” mellan individualiserade normer, ”moderskult” 
och en nyliberal familjepolitik är givetvis frustrerande – en frustration som 
också återkommer i mitt intervjumaterial.  
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De jämförelsevis höga födslotalen i Sverige brukar förklaras med att den 
svenska familjepolitiken gjort den enklare att kombinera arbete och familj, 
för båda könen. Vidare framhålls förändrade genusrelationer, där ökad 
jämställdhet får männen att engagera sig i omsorgen runt barnen, vilket lättar 
kvinnornas börda (se t.ex. Duvander m.fl. 2010). Men särskilt viktig tycks 
den övergripande individualiseringen av familjepolitiken vara. Med det 
avses att sociala rättigheter och förmåner från 1930-talet och framåt i allt 
högre grad kopplats till män och kvinnor för sig. Oavsett civilstatus har 
vuxna medborgare betraktats som separata individer i lagstiftning och regel-
verk, i syfte att göra dem mindre beroende av släktrelationer (alltså en 
defamiliarisering genom individualiserad familjepolitik). Det gör, vilket 
Roman & Peterson (2011) påpekar, att målsättningarna för svensk familje-
politik närmar sig den idealtypiska ”demokratiska familj” som Giddens be-
skriver, kännetecknad av ”jämlikhet, ömsesidig respekt, självbestämmande-
rätt, beslutsfattande genom kommunikation och frihet från våld. I stort sett 
samma inslag kan tänkas ingå i en modell för relationerna mellan barn och 
förälder” (Giddens 1998: 102). Barnens rättigheter gentemot föräldrarna har 
också stärkts på många områden i Sverige, där det tydligaste exemplet är 
förbudet mot barnaga från 1979.36 Målsättningar och praktik är dock två 
skilda saker. Trots mätbar ökning av jämställdheten i Sverige dröjer sig 
asymmetriska maktrelationer mellan könen kvar. Kvinnor tar alltjämt större 
ansvar för hemmet och barnen än vad männen gör. 2005 var det endast en 
femtedel av skilsmässobarnen som levde hos fadern. En femtedel bodde 
växelvis hos modern och fadern, medan merparten alltså bodde hos modern 
(Roman & Peterson 2011). Gamla könsnormer tycks reproduceras och 
anpassas till nya förhållanden.    

Sverige uppvisar alltså höga födslotal med europeiska mått mätt, men den 
långsiktiga trenden går även här mot färre födda barn per kvinna (Andersson 
1999). Europas förstföderskor blir dessutom allt äldre. I öst tycks dock denna 
utveckling gå något långsammare än i väst. 2009 var genomsnittsåldern för 
förstföderskor 28.4 år i Sverige, och 25.5 år i Polen. Genomsnittet för OECD 
var 27.8 år.37 Givet den snabba ”europeiseringen” på många områden kan 
man fråga sig vad som håller tillbaka uppskjutandet av barnafödande i 
Polen? Mynarska (2010) förklarar det utifrån den starka polska normen om 
barnafödande, vilken medför att barnlöshet närmast är stigmatiserat. I sina 
intervjuer med välutbildade unga vuxna i Warszawa fann hon att 30 år 
betraktades som övre åldersgräns för den förstfödande kvinnan (mannens 
ålder var mindre viktig), men att 25 år uppfattades som den optimala åldern. 

                               
36 I Polen är våld mot barn förbjudet i konstitutionen. Dock förekommer det i relativt hög 
omfattning, och diskuteras som ett samhällsproblem. Se artikeln "Klapsy, pas a nawet pięści. 
Przemoc wobec dzieci to norma" (ungefär: "Smisk, bälte, till och med en knytnäve. Våld mot 
barn är normaliserat"). Införd i Nowiny24 2012-08-12.  
37 Källa: OECD Family Database. Eurostat saknar statistik över förstföderskors medelålder i 
Polen. 
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Denna gräns motiverades först och främst med hänvisning till den biologiska 
klockan, men eftersom andra åldersgränser råder i andra länder – med 
samma syn på den biologiska klockan – indikerar det att lokala normer 
inverkar på var gränsen dras. Manyrska (2009: 368) fann flera exempel på 
normer och åtföljande sociala sanktioner som motverkar uppskjutet barna-
födande i Polen. För det första är det i sig statusbringande att vara förälder. 
För det andra kan barnlösa uppfattas som aparta egoister om barnlösheten är 
frivillig, samt förmodas vara olyckliga och beklagansvärda om den är 
ofrivillig. För det tredje är primärfamiljen ofta öppet uppmuntrande till 
barnafödande, samt öppet kritisk till barnlöshet. För det fjärde kan partnerns 
ovilja att skaffa barn utgöra ett socialt accepterat skäl att lämna denne. För 
det femte kan barnlöshet leda till att man utesluts från sociala sammanhang. 
Varianter av dessa normer återfinns förstås också i Sverige (se t.ex. Peterson 
2011 om stigmatiserad barnlöshet i Sverige), men det påtagliga 
uppskjutandet av barnafödandet brukar här snarare förklaras som ”en 
kompromiss mellan viljan att leva ett eget oberoende liv och viljan att få 
barn” (Roman & Peterson 2011: 49).  

Den starka normen om barnafödande i Polen är en aspekt av ideali-
seringen av Matka Polka som diskuterades ovan. I Sverige saknas en sådan 
idealisering – skandinaviska kvinnor härleder tvärtom ofta sin feminina 
identitet från traditionellt manliga domäner (främst yrkeslivet). Att vara 
hemmafru blir knappast någon statusposition i det avseendet (se t.ex. Elvin-
Nowak & Thomsson 2001).   

Vilka länderskillnader i mödrarnas förhållande till risk kan vi förvänta oss 
av det ovan sagda? Kanske att ansvaret för omsorgen runt barnen och 
därmed ansvaret för riskerna vilar något tyngre på de polska mödrarna än på 
de svenska. Som vi ska se ger intervjuerna visst stöd för detta. Vidare kan 
man möjligen förvänta sig att det starka sociala trycket kring barnafödande 
också återspeglas i ett starkare socialt tryck kring riskhanteringen för de 
polska mödrarna, inte minst över generationsgränser. Men, som vi ska se i 
kapitel 5, förefaller det som om de svenska mödrarna finner gränsdragnings-
problematiken gentemot primärfamiljen mest besvärlig. Det kan möjligen 
förklaras utifrån den starkare individualism som utmärker Sverige. Framför-
allt tror jag att de övergripande villkoren för familjebildning i det land man 
lever i sätter gränser för vilka risker det blir möjligt att hantera. En del risker 
”kostar” helt enkelt för mycket att ta hänsyn till, inom ramarna för det liv 
man lever (se vidare kapitel 7). Denna kostnad kan t.ex. vara ekonomisk, 
social eller psykologisk.   

Skillnader i födslotal kan alltså delvis förstås utifrån den förda familje-
politiken, men också utifrån de kulturella normer som omger familjebildning. 
Familjepolitiken är i sig normerande, men en del normer har djupare 
historiska rötter och sätter istället gränser för vilken familjepolitik som blir 
möjlig att föra i ett land. Därför måste man också se till de övergripande 
normsystem som i varje samhälle inverkar på individens förhållande till de 
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institutioner som omger henne. Jag ska nedan försöka beskriva hur dessa 
normsystem kan förstås, och hur de har formats i de båda undersöknings-
länderna. Det är förstås inte möjligt att behandla alla institutioner och 
aspekter som kan vara av betydelse härvidlag. Jag tar därför särskilt fasta 
individens relation till familj, stat och kyrka. Dels för att just dessa relationer 
skiljer sig markant mellan de båda länderna, dels för att de genom sin 
inverkan på tillit och misstro får särskild betydelse för hur risker hanteras.  

Individ, familj, kyrka och stat i historisk kontext  
Utifrån gängse akademiska beskrivningar kan de övergripande kulturella 
skillnaderna mellan Sverige och Polen – mycket förenklat – sammanfattas 
som följer: Sverige är starkt individcentrerat och sekulariserat, medan Polen 
är starkt familjecentrerat och präglat av katolicismen. Berggren och 
Trägårdh (2006) slår t.ex. fast att ”på de flesta av livets områden prioriterar 
svenskar personlig självständighet i förhållande till familjebildningar och 
traditionell auktoritet” (2006: 74). Och i en historisk beskrivning av den 
katolska kyrkans ställning i Polen lyfter Heinen och Portet (2009: 5) fram hur  

…in the most common representations of the Polish people, the Church was 
not only considered as a part of the Polish nation but as the Polish nation. It 
was and still is regarded as ’us’ in opposition to ’them’ – the occupants, the 
communists. This went along with the maintenance of the prestige of the 
family, considered to be a refuge against the powerful communist state. 

Familjen blev också en refug (eller tillflykt) av mer vardagsnära skäl. 
Ekonomiskt samarbete mellan familjemedlemmar var en viktig överlevnads-
strategi i den kommunistiska bristekonomins vardag (se t.ex. Wedel 1986: 
99).  

Under kommunisttiden lyckades den katolska kyrkan behålla sitt in-
flytande i Polen, trots idoga försök från kommunistpartiet att bryta det-
samma. Och när den polske kardinalen Karol Wojtyla 1978 valdes till påve 
(Johannes Paulus II) förstärktes kyrkans ställning ytterligare. Wojtyla anses 
allmänt haft en betydande del i kommunistväldets fall. Hans besök i hem-
landet vid 1970-talets slut gav Solidaritetsrörelsen folkligt stöd och vind i 
seglen. Under 1990-talet kom dock kyrkans stöd att försvagas något, sedan 
man på många områden lagt sig i politiska beslut. Ett sådant område är 
abortlagstiftningen. Under kommunisttiden var aborter tillåtna (från 1956), 
men sedan 1993 är de förbjudna – utom vid våldtäkter eller då kvinnans liv 
står på spel. Denna skärpning av lagen drevs fram av kyrkan, trots att den 
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saknade folkligt stöd.38 Det är bara ett exempel på den katolska kyrkans 
relativt starka maktposition i Polen. Konservativa regeringar har under 2000-
talet fört konsultationer med biskopsämbetet gällande snart sagt alla frågor 
som rör familjepolitiken (Heinen & Wator 2006: 205).     

Mina polska respondenter ger inte uttryck för någon påtaglig religiositet 
eller kyrksamhet under intervjuerna, snarare är de troende i samma lite 
”ljumma” bemärkelse som de svenska mödrarna – man tror kanske på 
”något”.39 Och de polska mödrarna talar ofta kritiskt om kyrkan som en 
förlegad rest av det gamla, något som hör föräldragenerationen till. Man ska 
dock minnas att detta är urbana medelklassmödrar, och alltså troligen mer 
sekulariserade än det polska genomsnittet. En möjlig implikation av att det 
omkringliggande samhället är troende40 – om man inte själv är det – kan vara 
att man råkar ut för ”rationalitetskrockar” i riskhanteringen. Den egna tilliten 
till expertsystemen kan t.ex. ifrågasättas av någon som istället sätter sin tillit 
till en högre makt. Det är dock ingen av respondenterna som adresserar 
denna problematik under intervjuerna.    

Apropå kyrkans roll är det intressant att de unga polska medelklass-
kvinnor som Karin S. Lindelöf (2006) studerade i sin avhandling var kritiska 
till den hårda abortlagstiftningen, men samtidigt motsatte sig helt fri abort. 
På ett övergripande plan läser Lindelöf detta som ett uttryck för den 
”transitionsfeminitet” hon spårar hos sina respondenter, där tradition och 
modernitet kombineras till nya identitetspositioner på kvinnornas väg mot 
”att bli som Europa” (Lindelöf 2006: 209). Möjligen beror det på skillnader i 
akademiska skrivstilar, men idén om ”kombinerande” ger intryck av att detta 
är en någorlunda aktiv och medveten process hos Lindelöfs respondenter. Så 
kan vara fallet, men jag tänker mig snarare att kyrkan lämnat seglivade 
normativa spår efter sig, synliga också i sekulariseringens tidevarv. Så är ju 
fallet även i Sverige – ett av världens mest sekulariserade länder (Smith 
2012) – där man kan tala om ett ”lutherskt arv” när t.ex. arbetsmoral diskute-
ras.41 Trägårdh menar att den svenska statskyrkan också bidragit till den 
starka individualiseringen i det moderna Sverige genom sin ”karga syn på 
relationen mellan den ensamma människan och en outgrundlig och stundtals 
grym Gud” (Trägårdh 2009: 220).     

Familjens och kyrkans jämförelsevis starka ställning i Polen förklaras 
alltså historiskt utifrån att dessa institutioner erbjudit trygghet och kontinui-
tet under landets turbulenta historia, ett skydd mot yttre hot. Hur förklarar 
                               
38 Chełstowska (2011) beskriver hur förbudet öppnat en stor illegal marknad för aborter (med 
uppskattningsvis 150 000 ingrepp per år tros den omsätta ca 95 miljoner dollar) och hur 
möjligheten till säkra aborter därigenom blivit en klassfråga. 
39 Jag har frågat respondenterna huruvida de lever med en känsla av att saker och ting 
kommer ordna sig, och vad denna känsla i så fall bottnar i. Se intervjuguide i bilaga 1.     
40 95 procent av polackerna brukar uppge att de är katoliker när det tillfrågas i olika 
undersökningar (Heinen & Wator 2006).  
41 Se t.ex. artikeln ”Roland Paulsen undersöker de tomma och skamfyllda jobben”  
införd i TCO-tidningen 2012-03-31.  
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man familjens respektive kyrkans ställning i Sverige? Om vi börjar med 
kyrkan kan man säga att sedan den (och dess egendomar) förstatligades på 
1500-talet har den successivt tappat i inflytande. Det religiösa vävdes tidigt 
samman med den världsliga, administrativa världen. Herman Schmid (2010: 
69) beskriver hur det på så vis växte fram ett särskilt förhållande mellan 
bondebefolkning och statsmakt, präglat av  

…ekonomisk, social och religiös underordning av folket, men […] 
organiserat som ett medborgerligt förhållande, formellt baserat på plikten att 
betala arrendeavgifter och jordskatt, plikten att delta i kyrkliga handlingar 
och så småningom också plikten att bidra till det militära försvaret av svenskt 
territorium.  

I gengäld hade bönderna lagstadgade fri- och rättigheter, samt politisk 
representation i ståndsriksdagen. I detta förhållande fanns litet utrymme för 
kyrkan att träda fram som separat maktfaktor, istället blev den en del av 
statsmakten. Det ska inte läsas som att relationen kyrka – individ alltid varit 
harmonisk. Väckelserörelsens styrka vid mitten av 1800-talet måste t.ex. 
delvis förstås som en uppgörelse med statskyrkan som förtryckande överhet 
(Lundkvist 1977). Men väckelserörelsen var nära förbunden med de övriga 
folkrörelserna, och alla hade de ett slags frigörelse från överheten som mål. 
Deras framväxt la grunden för böndernas och arbetarnas väg till makten. 
Som Schmid uttrycker det blev sedan ”folkrörelsernas regering ett bevis för 
att staten kunde vara på folkets sida” (2011: 71). Detta förhållande – att 
staten förmodas stå på folkets sida, och att man således kan förvänta sig 
positiva saker från staten – är också en central skillnad mellan Sverige och 
Polen. Schmid (2011) påpekar att relationen stat – individ i Sverige har 
kunnat utvecklas utan skarpa historiska brott i form av krig, revolter eller 
ockupationer. I Polen har dessa skarpa brott varit otaliga, och relationen stat 
- individ ser mycket annorlunda ut. Som vi ska se nedan får detta kon-
sekvenser för medborgarnas förtroende för staten och för varandra.  

Så, kyrkans svaga ställning i Sverige går bl.a. att förklara utifrån att den 
inlemmats i staten.42 Hur familjens ställning i Sverige bör förstås beror på 
vilken aspekt av ”familjen” som avses. Betraktad som institution står den sig 
stark – de flesta svenskar beskriver familjen som mycket viktig när de till-
frågas (se tabell 4.2 nedan, samt Oláh & Bernhardt 2008), och den hetero-
sexuella kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste varianten. Tre av fyra 
barn var folkbokförda tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar år 
2011 (SCB 2012). Men, som jag beskrev ovan har den förda familjepolitiken 
gjort individerna mindre beroende av sina familjer i materiellt hänseende. 
Man kan säga att familjen som organisation har förlorat något av sin organi-
serande kraft. Politiken har i hög grad varit individualiserad till sin utform-

                               
42 Det finns också andra förklaringar, t.ex. att invandring ger en mer pluralistisk religiositet 
(se t.ex. Bromander 2013). 
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ning, där åtgärder och resurser riktar sig direkt mot individen – utan att ta 
vägen via familj eller andra organisationer. Individen kan på så vis sägas 
vara den svenska välfärdsstatens grundläggande enhet, en historisk ordning 
som Berggren och Trädgårdh (2006) menar syftat till att göra henne 
oberoende och fri. Skilsmässotalen har också stigit markant under 1900-talet 
och ligger nu på en stabilt hög nivå, samtidigt som många andra familje-
former än den heterosexuella kärnfamiljen vunnit legitimitet (Roman & 
Peterson 2011: 31). Andelen barn födda utanför äktenskapet är också 
väsentligt högre i Sverige än i Polen (jfr tabell 4.1 ovan).  

Tabell 4.2 (baserad på World Values Survey) visar hur såväl svenska som 
polska medelklasskvinnor betraktar familjen som mycket viktig – det finns i 
princip ingen länderskillnad. Men den visar också statistisk signifikanta 
skillnader mellan grupperna gällande frågan hur viktigt det är att göra sina 
föräldrar stolta – de polska mödrarna finner detta långt mer viktigt än de 
svenska. Detta är ett trubbigt mått på individens förhållande till familjen 
(särskilt som det är oklart om undersökningsfrågan om familjens vikt åsyftar 
primär- eller sekundärfamilj) men utgör ändå en intressant illustration till det 
ovan förda resonemanget. Familjen är viktig i båda länderna, men familje-
banden över generationsgränserna kan sägas vara jämförelsevis ”svalare” i 
Sverige än i Polen. 

Tabell 4.2 Familjens betydelse respektive vikten av att göra sina föräldrar 
stolta bland medelklasskvinnor i Sverige 2005 och Polen 2006 (%).43   

Familjen är… Sverige (n=335) Polen (n=202)  

 Mycket viktig 95 96  

 Ganska viktigt 5 3  

 Inte särskilt viktigt  - -  

 Inte alls viktigt - 1  

Viktigt att göra föräldrar stolta Sverige (n=334) Polen (n=197) p 

 Instämmer 36 91 0.0001 

Håller inte med 64 9

 

                               
43 Data från World Values Survey. Frågan om familjens vikt lyder: ”For each of the following 
aspects, indicate how important it is in your life. Family.” Frågan om vikten av att göra sina 
föräldrar stolta lyder: ”For each of the following statements I read out, can you tell me how 
much you agree with each. Do you agree strongly, agree, disagree, or disagree strongly? One 
of my main goals in life has been to make my parents proud”. Jag har dikotomiserat denna 
fråga - de som svarat att de håller med helt eller delvis redovisas gemensamt, och de som 
svarat att de inte håller med eller inte håller med alls redovisas gemensamt. Kategorin 
”medelklasskvinnor” har jag konstruerat genom att sortera fram alla kvinnor som valt något 
av de två svarsalternativen för medelklass ”Upper middle class” och ”Lower middle class” när 
de själva fått ange klass, och sedan har jag räknat fram medelvärdet för dessa två klasser.       
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Utifrån exemplen Sverige, Tyskland och USA skisserar Berggren och 
Trägårdh en triangel över ”välfärdens maktrelationer” (se fig. 4.2) när de 
diskuterar hur individens förhållande till stat och familj ser ut i olika 
välfärdssystem. Grovt förenklat kan man säga att i Tyskland är det främst 
tänkt att familjen ska sörja för individens välfärd, och staten försöker på 
olika sätt att understödja familjen (och andra aktörer i civilsamhället), som i 
sin tur hjälper individen. De statliga välfärdsambitionerna är stora, men tar 
alltså vägen via familjen. I USA ser man istället med antipati på all slags 
statlig inblandning i det privata, och antingen står individen på egna ben eller 
så förlitar hon sig på familj eller andra närstående.  

 

Figur 4.2 ”Välfärdens maktrelationer” ur Berggren & Trägårdh (2006: 70) 
modifierad för att inkludera utvecklingen i det postkommunistiska Polen.  

I Sverige är som sagt välfärdspolitiken starkt individualiserad – här finns en 
direkt relation mellan stat och individ, på ”bekostnad” av familjen. Det kan 
förstås som en kompromiss, där individen avsäger sig en hel del autonomi 
till staten (främst via skattsedeln) i utbyte mot att skyddas från att hamna i 
beroendeställning gentemot familj, släkt och andra personliga nätverk. 
Berggren och Trägårdh kallar detta slags samhällskontrakt för ”stats-
individualism”. Det är inte alldeles enkelt att placera in det post-
kommunistiska Polen i en sådan idealtyp. Välfärdsforskare har karakteriserat 
välfärdspolitiken i transitionens Östeuropa som ”socio-economic 
experimentation in which all forms of ’welfare system’ are being considered 
and to some extent tried” (Standing 1996, citerad i Plomien 2009: 137).  
Kanske kan man säga att Polen under den initiala transitionen mer påminde 
om USA, med små välfärdsambitioner från en misstrodd stat. Numera inne-
håller systemet inslag av såväl den tyska som den svenska (nordiska) 
varianten. Statens ambitioner har ökat något, och en del defamiliariserande 
reformer har som sagt genomförts. Det återspeglas också i ett något ökat 
förtroende för staten, som vi strax ska se.  

Under kommunisttiden var politiken formellt defamiliariserande till sin 
utformning, men som påpekades ovan stärktes snarast familjens och kyrkans 
ställning som en motreaktion till det auktoritära styret. Dessutom nådde den 
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statssocialistiska feminismen aldrig in i familjerna för att förändra makt-
förhållandena i dem. Det går därför inte att tala om något som liknar stats-
individualism under kommunismen. Och i den mån man alls kan tala om ett 
samhällskontrakt under kommunismen så var det ju knappast ingånget 
mellan jämbördiga parter på frivillig basis. Det är knappast ens rimligt att 
tala om ett medborgarskap. Som Heinen och Wator (2006: 211) uttrycker det 
i en fotnot:  

One does not speak of “citizenship” with regard to the Communist period, 
since the regime was clearly characterized by the negation of most of the 
rights that are fundamental to the definition of citizenship – whether they be 
civil (e.g., negation of freedom of expression, organization, and movement) 
or political (e.g., the purely formal nature of “elected” authorities). What 
remained were social rights that ensured a certain equality of mediocrity, 
which constituted one of the essential factors of submission to the all-
powerful party-state. 

Att den svenska statsindividualismen fått fäste har historiska förklaringar, 
där t.ex. kvinnorörelsens framväxt och industrins behov av kvinnors arbets-
kraft utgör delförklaringar, liksom böndernas relativa frihet under historien 
och som sagt det lutheranska arvet. Långt tillbaka går också de mönster för 
familjebildning som påverkar hushållens storlek, och hur pass täta relationer 
man har över generationsgränserna. Göran Therborn (2010: 32) spårar dessa 
mönster till medeltiden och ser här en klar skiljelinje mellan Öst- och Väst-
europa. I Östeuropa har nygifta par traditionellt bosatt sig hos brudgummens 
föräldrar efter giftermålet (patrilokalisering), medan de i väst etablerat nya 
hushåll (neolokalisering). Med neolokalisering följer att man gifter sig 
senare i livet, eftersom det är resurskrävande att bilda nya hushåll. En liten 
men betydande del av befolkningen kommer heller aldrig att gifta sig. Patri-
lokalisering medför/möjliggör tidiga giftermål för det stora flertalet. 
Therborn noterar hur den östeuropeiska traditionen med patrilokalisering har 
överlevt  

…the Bolshevik revolution, the Stalinist terror and industrialization, the post-
Stalinist social development and its implosion. Whether it will survive the 
reintroduction of capitalism and the concurrent upheavals is uncertain. But 
the marriage-dominated order is still there in most countries, including the 
biggest, such as Russia, Ukraine and Poland. (Therborn 2011: 167)  

Merparten av mina polska urbaniserade respondenter har visserligen 
etablerat nya hushåll, men som vi ska se i kapitel 5 tycks relationerna över 
generationsgränserna alltjämt tätare i Polen än i Sverige.44  

                               
44 En av respondenterna hade flyttat in i svärmoderns bostad med sin nybildade familj.  
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Tillit och misstro 

I den svenska statsindividualismen ligger alltså att svensken sedan länge står 
i en (fungerande) direktrelation till staten. Tillitsforskare brukar peka på den 
stora betydelse detta har för förtroendet för statsapparaten som helhet, och 
hur detta förtroende i sin tur genererar social tillit mellan människor. I 
kapitel 3 argumenterade jag för att livet i risksamhället kräver tillit till såväl 
expertsystem som till de medmänniskor med vilka man interagerar för att 
förhandla och jämka samman expertkunskap och vardagskunskap. Eftersom 
Sverige är ett utpräglat ”högtillitsland” (se t.ex. Trägårdh 2011), medan 
Polen är ett utpräglat ”lågtillitsland” (se t.ex. Sztompka 1999) borde det 
alltså återspeglas i medborgarnas förhållande till risker.   

Tabell 4.3 visar på stora skillnader mellan polska och svenska medel-
klasskvinnor när det gäller tillit. De senare har betydligt större förtroende för 
myndigheter och menar dessutom att man kan lita på de flesta människor.  

 

Tabell 4.3 Myndighetsförtroende och mellanmänsklig tillit bland medelklasskvinnor 
i Sverige 2005 och Polen 2006 (%).45   

Har du förtroende för myndig-
heterna? 

Sverige (n=286) Polen (n=192) p 

Ja 68 20 0.0001 

Nej 32 80

Kan man lita på de flesta 
människor? 

Sverige 
(n=324) 

Polen (n=194) p 

Man kan lita på de flesta 
människor 

70 20 0.0001 

Man kan inte vara nog försiktig 30 80

Dessa skillnader avseende mellanmänsklig tillit är särskilt intressanta, efter-
som det i mina intervjuer verkar vara de polska mödrarna som i störst ut-

                               
45 Data från World Values Survey. Myndighetsfrågans formulering lyder: ”I am going to 
name a number of organisations. For each one, could you tell me how much confidence you 
have in them: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much 
confidence or none at all? The civil services”. Jag har dikotomiserat frågan genom att slå 
samman de två jakande svarsalternativen ”A great deal” och ”Quite a lot”, samt de två 
nekande ”Not very much” och ”None at all”. Frågan om mellanmänsklig tillit lyder: 
“Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you need to be 
very careful in dealing with people?”  Kategorin ”medelklasskvinnor” har jag konstruerat 
genom att sortera fram alla kvinnor som valt något av de två svarsalternativen för medelklass 
”Upper middle class” och ”Lower middle class” när de själva fått ange klass, och sedan har 
jag räknat fram medelvärdet för dessa två klasser.       
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sträckning söker sig till andra mödrar i riskhanteringen. Men att man inte 
litar till folk i allmänhet utesluter förstås inte att man kan lita stort till dem 
man skapar en relation till. Om man inte litar till myndigheterna blir kanske 
ett sådant tillitsgrundande relationsskapande extra angeläget. Vidare är det 
omdiskuterat vad den klassiska frågeformuleringen inom tillitsforskningen 
egentligen mäter (tabell 4.3)? Vad ”de flesta människor” betyder kan variera 
mellan länder. Och studier med mer detaljerade följdfrågor har visat att 
människor som svarar att man kan lita stundtals utgår från sin allmänna 
människosyn, medan de som svarar att man inte kan vara nog försiktig gör 
det utifrån enskilda händelser de varit med om (se Lundåsen och Petersson 
2009). Men skillnaderna i tillit mellan Sverige och Polen är likväl slående 
och statistiskt signifikanta. Nedan ska jag diskutera hur de kan förstås.                     

Sverige och de övriga nordiska länderna utgör ”högtillitsländer”, i be-
märkelsen att över hälften av medborgarna hyser en generaliserad tillit till 
andra medborgare.46 Detta förhållande utgör en utmaning mot de klassiska 
sociologiska teorier som menar att de täta sociala band som präglade livet i 
jordbrukssamhället upplöses i det moderna, för att ersättas av instrumentella 
och opersonliga relationer. Ferdinand Tönnies (2012) använde begreppsparet 
Gemeinschaft respektive Gesellschaft för att karakterisera dessa olika typer 
av sammanhållning. I Gemeinschaft baseras sammanhållningen på känslo-
mässiga band till bl.a. familj och nation. Gesellschaft präglas istället av 
nyttorelationer, där relationer på marknaden kanske är det tydligaste 
exemplet. Sverige har sedan 1930-talet betraktats av omvärlden som ett i hög 
grad modernt samhälle, kanske allra mest under folkhemsprojektets mest 
intensiva fas. Det är också rimligt att kalla Sverige modernt i bemärkelsen att 
staten, genom välfärdspolitiken, på ett kraftfullt sätt har underblåst 
individens frigörelse från traditionella band (Trägårdh 2009). Teoretiskt 
borde alltså Sverige snarare kännetecknas av misstro mellan nytto-
maximerande individer. Nu kan man visserligen med Durkheim hävda att det 
uppenbarligen finns ett kollektivt och moraliskt liv också i Gesellschaft, t.ex. 
i form av ett medborgerligt medvetande (Jacobson & Sandstedt 2010) be-
stående av normer, plikt- och rättighetskänslor kopplade till medborgar-
skapet. Men den mellanmänskliga tilliten i t.ex. Sverige är fortfarande svår-
förklarlig. Trägårdh tänker sig att den specifika varianten av modernisering 
som präglat de nordiska länderna genererat ett slags tillit som visserligen är 
”svalare” än i Gemeinschaft, men samtidigt mer spridd. Vi ska strax åter-
komma till hur den uppstått.  

  En intressant aspekt av tilliten är att den ofta kopplas samman med ett 
viss mått av naivitet, åtminstone i populära förståelser av begreppet. Detta 
har David Eberhard (2006) och andra ”trygghetskritiker” tagit fasta på, och 

                               
46 Norge, Sverige, Danmark, Kina, Finland, Schweiz, Saudiarabien och Vietnam är 
högtillitsländer i denna bemärkelse, enligt en sammanställning av Banco de datos ASEP/JDS. 
Källa: http://www.jdsurvey.net 
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menar att svenskarnas förväntan om att staten ska hålla dem trygga i princip 
kan vara farlig:  

[D]et är klart att vi springer ut framför bilarna, för Sverige har ju en lag som 
huvuddelen av befolkningen tolkar som att man som fotgängare när som helst 
kan gå ut på ett övergångsställe eftersom bilarna automatiskt ska stanna. Det 
tråkiga är att det visat sig att lagen lett till fler olyckor på övergångsställen. 
(Eberhard 2009: 109)  

Det kan ligga något i detta – även om jag senare kommer argumentera för att 
trygghetskritikerna misstar sig om graden av eventuell ”trygghets-
narkomani”. Den (möjligen) till naivitet gränsande tilliten har i alla händel-
ser en självförstärkande och positiv effekt. Trägårdh (2009: 202) formulerar 
det väl:  

I en hasardbetonad förväntan att andra människor är hederliga och att de 
gemensamma institutionerna inte är korrupta så satsar man på tilltro snarare 
än misstro. Resultatet har blivit ett samhälle där laglydighet och förtroende 
har internaliserats till sociala normer, där behovet av polisiära insatser är 
mindre och i vilket de sociala, politiska och ekonomiska transaktions-
kostnaderna är lägre. 

 Vid internationella jämförelser visar de nordiska länderna också upp mycket 
låg grad av korruption, hög grad av jämställdhet, jämlikhet, laglydighet etc. 
Alltså kvaliteter som vi förbinder med demokratisering, och som på något 
vis hänger samman med mellanmänsklig tillit. Det har dock visat sig svårt att 
bestämma hur det kausala sambandet egentligen ser ut mellan dessa faktorer. 
Är det t.ex. tillit som leder till låg grad av korruption, eller omvänt – eller är 
sambandet dubbelriktat? Den som kanske tydligast satt ner foten i denna 
fråga torde vara statsvetaren Bo Rothstein. Han pekar på hur den generella 
välfärdspolitiken binder samman medborgarna, genom att de delar positiva 
upplevelser av stat och samhälle. Inte minst positiv är upplevelsen att be-
handlas lika oavsett vem man är, utan att som individ behöva bli granskad i 
sömmarna. Det förtroende för samhällets institutioner som växer fram 
genom dessa erfarenheter genererar i sin tur social tillit människor emellan:  

The procedural fairness of these institutions influences citizens' institutional 
trust and, more specifically, how citizens experience feelings of safety and 
protection, how they make inferences from the system and public officials to 
other citizens, how they observe the behavior of fellow citizens, and how 
they experience discrimination against themselves or those close to them. 
(Rothstein & Stolle 2008: 456)   

Förklaras då den låga tillitsgraden i Polen av att medborgarna har den om-
vända upplevelsen av stat och samhälle? Delvis, men den polske sociologen 
Piotr Sztompka (1999) menar att det främst var i avståndet mellan det 
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offentliga och privata som den polska tilliten eroderade under kommunist-
tiden – ett avstånd som kom till uttryck på två sätt: För det första i en 
diskrepans mellan officiella verklighetsbeskrivningar (statistik, medie-
rapportering etc.) och medborgarnas dagliga upplevelser i det privata (se 
även Wedel 1986: 121). Denna diskrepans inbegrep även sådant som 
officiellt sanktionerade forskningsrön kontra forskningsrön som inte fick 
föras fram (vilket borde inverka på tilliten till expertsystem, min anm.), 
liksom statligt ”godkända” konstnärliga uttryck kontra spontan kreativitet 
bland medborgarna. För det andra, och mer i linje med Rothsteins tes, kom 
avståndet till uttryck i konreta handlingar som gjorde att såväl lokala som 
centrala myndigheter kom att uppfattats som mer eller mindre fientliga:  

The despotic or paternalistic style of politics meant that citizens were 
subjected to voluntaristic and arbitrary policies, the criteria of political or 
administrative decisions were secret and entirely opaque, procedures and 
rules were inconsistent, and bound to expediency as defined by the rulers. 
(Sztompka 1999: 154)  

Det fick till följd att tilliten till hela den sociala ordningen sakta men säkert 
underminerades under kommunisttiden. (ibid.).  

Mätningar visar att den generella tilliten i Polen sakta har återhämtat sig 
sedan 1989, och Sztompka (som får beskrivas som ”transitionsoptimist”) 
lyfter fram sex huvudförklaringar till det. För det första har reformarbetet 
mot demokrati och marknadsekonomi uppvisat en kontinuitet som med tiden 
fått transformationen att framstå som irreversibel. För det andra har det 
demokratiska systemet konsoliderats och uppvisar en hel del 
tillitsgenererande byråkratiska egenskaper – såsom tillräknelighet och 
genomskinlighet. För det tredje har den privata äganderätten stärkts och en 
fungerande ekonomisk infrastruktur etablerats. För det fjärde har Polen tagit 
plats i ett internationellt västerländskt sammanhang (t.ex. EU- och Nato-
medlemskap), vilket upplevs som ett skydd mot de yttre hot som så ofta 
realiserats under Polens historia. För det femte har både det sociala och 
privata kapitalet utvecklats starkt, vilket bl.a. manifesteras i en framväxande 
medelklass, ett fungerande föreningsliv och en höjd allmän utbildningsnivå. 
För det sjätte, slutligen, handlar det om en generationsväxling. Även om 
misstron är historiskt och institutionellt rotad så släpper den sakta sitt grepp 
när nya generationer växer upp under nya institutionella villkor. Sztompka 
tilläger att de unga polackerna också sluppit den oppositionella kampens 
vedermödor, revolutionens upprymdhet och den initiala transitionens be-
svikelser: ”Their world is relatively stable, established, secure, and 
predictable. It may be taken for granted, and hence trusted” (Sztompka 1999: 
190).  

Även Sztompka betonar alltså vikten av medborgarnas positiva erfaren-
heter av statliga och samhälleliga arrangemang för den gryende polska 
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tilliten. Mina polska respondenter är dock försiktiga med att uttrycka 
generaliserad tillit – men detta gäller även de svenska mödrarna. De ut-
trycker på olika sätt att tillit är en nödvändighet i ett modernt samhälle, men i 
deras möten med de välfärdsprofessionella tycks det ansiktsbaserade för-
troendet viktigast. Som vi ska se i kapitel 6 är det främst i synen på staten i 
allmänhet och på statliga kostrekommendationer i synnerhet som de svenska 
mödrarna framstår som mer tillitsfulla på generell nivå.  

Resten av detta kapitel består av en jämförande och översiktlig 
beskrivning av de mer konkreta arrangemang som omgärdar moderskapet i 
Sverige och Polen. Se även länderbeskrivningen i bilaga 5.   

Sjukvård, mödravård och föräldrautbildning  
I både Sverige och Polen har alla medborgare rätt till offentligt finansierad 
sjukvård.47 Systemen bygger på en primärvård med husläkare (familjeläkare i 
Polen) som remitterar vidare till eventuell specialistbehandling. Man kan 
fritt välja vilken läkare och vårdenhet man vill tillhöra.48 I Sverige är sjuk-
vården finansierad via skattsedeln, medan den arbetande befolkningen i 
Polen betalar en obligatorisk premie till sjukvårdssystemet (i skrivande stund 
nio procent av inkomsten). Det svenska systemet med patientavgifter har inte 
någon officiell motsvarighet i den polska offentliga vården, och social-
tjänsten betalar premierna för den som faller utanför systemet (t.ex. arbets- 
eller hemlösa). I praktiken dras den polska sjukvården med stora ekonomiska 
och kvalitetsmässiga problem. Patientmissnöjet är stort, och vårdtillgången 
ojämlik. Liksom Sverige står Polen inför en stor demografisk utmaning i 
form av en åldrande befolkning, och sjukvårdssystemet lider av kronisk 
underfinansiering49 och läkarbrist. Läkaryrket har visserligen hög status i 
Polen, men de jämförelsevis låga lönerna gör att många läkare söker sig 
utomlands. Det system med mutor som växte fram under kommunisttiden, 
där patienter ger läkare något slags gåva eller pengakompensation, sägs fort-
farande pågå. Den offentliga vården håller inte samma kvalitet som den 
privata, och ca hälften av all vård som bedrivs är idag privatfinansierad. I 

                               
47 Beskrivningen bygger till en del på rapporten ”Den polska sjukvårdskartan” framtagen av 
Stockholms Läns Landsting 2008.  
48 Den offentliga sjukvården i Polen administreras sedan 2003 av den nationella 
försäkringskassan NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) med regionala avdelningar. NFZ 
planerar och upphandlar vård från såväl privata som offentliga aktörer, Semi-privata 
vårdgivare kan ha kontrakt med NFZ och på så vis tillhandahålla billigare vård, och därtill 
finns ett stort antal privata aktörer som erbjuder vård inom alla specialiteter. Det är också 
vanligt med företagshälsovård i storstäderna, där arbetsgivare upprättar kontrakt med en 
privat aktör. 
49 Enligt WHO uppgick de offentliga utgifterna för sjukvård i Polen till 4336 kronor per capita 
år 2006. Genomsnittet för Europa (region) var 8761 kronor, medan de i Sverige uppgick till 
17421 kronor samma år (World Health Statistics 2009).   
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den polska sjukvårdsdebatten ger de mer välbetalda uttryck för en önskan att 
kunna teckna privata sjukförsäkringar istället, eftersom de nu betalar högre 
avgifter utan att för den skull erbjudas bättre kvalitet.50 I Sverige är det 
tvärtom så att höginkomsttagare uppvisar en något större tillfredsställelse 
med den offentliga sjukvården än vad övriga grupper gör, och de förordar 
således inte minskad statlig inblandning (Wendt m.fl. 2010). Enligt attityd-
undersökningen Vårdbarometern (SKL 2011) anser 80 procent av 
svenskarna att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är en 
ökning med 8 procentenheter under en tioårsperiod. Det missnöje som går att 
skönja är främst kopplat till väntetider för sjukhusvård, där endast 44 procent 
fann väntetiderna rimliga.51  

Mina polska respondenter klagar inte nämnvärt över vårdtillgången. 
Liliana berättar visserligen att hon vänder sig till en privat läkare när det är 
angeläget att slippa väntetider. Och Rebeka berättar att de inte längre har råd 
med privat läkare, men att hon är nöjd med läkaren de träffar på den 
offentliga vårdcentralen. Överlag är dock dessa mödrar jämförelsevis resurs-
starka och har oftast möjlighet att söka privat vård. Respondenternas 
problem med sjukvården har mer med förtroende än med tillgång att göra, 
vilket vi ska återkomma till i senare kapitel.  

Det svenska systemet med Mödravårdscentraler (MVC) saknar direkt 
motsvarighet i Polen. Polska blivande mödrar träffar istället en gynekolog 
som följer graviditeten och utför motsvarande undersökningar (inklusive ett 
eller flera ultraljud) som barnmorskorna vid svenska MVC gör. Den 
offentliga mödravården är avgiftsfri i båda länderna, men i Polen är det 
möjligt (och enligt Urzula populärt) att betala lite extra för undersökningar 
med mer avancerad teknik, t.ex. en videoinspelning av ultraljudet. Under 
graviditeten deltar både svenska och polska föräldrar vanligen i föräldra-
utbildning av något slag. I Sverige anordnar MVC ofta ett antal träffar, där 
graviditeten, nedkomsten och första tiden med bebisen diskuteras. I Polen 
sker föräldrautbildningen vanligen på det sjukhus man valt att föda vid, och 
de blivande föräldrarna får då träffa personalen som ska medverka vid för-
lossningen. Därtill finns i såväl Sverige som Polen ett stort antal aktörer som 
erbjuder extra föräldrautbildning av olika slag, det kan t.ex. handla om 
kurser i profylaktisk andning som smärtlindring. Svenska blivande fäder 
deltar i hög utsträckning i föräldrautbildningen.52 Jag har inte funnit några 
data över den polska könsfördelningen, men enligt respondenterna är det 
                               
50 Infrastrukturen med många mindre sjukhus är ett arv från kommunisttiden, och dessa har 
svårt att ge resurseffektiv vård. Därtill är de ofta skuldsatta efter underfinansierade 
upphandlingar. Polens strävan att minska budgetunderskottet inför anslutning till euron gör 
det svårt att skjuta till mer pengar, och samtidigt finns det EU-direktiv som tvingar Polen att 
renovera eller lägga ner flera sjukhus. 
51 Hur den i skrivande stund pågående debatten om ”vinster i välfärden” eventuellt påverkat 
svenskarnas inställning till sjukvården adresseras inte här.      
52 2004 var 46 procent av deltagarna vid mödrahälsovårdens föräldragrupper män (Bremberg 
2004).  
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numera vanligt att fäderna deltar – åtminstone i de större städerna. Paulina 
berättar t.ex att i hennes föräldrautbildningsgrupp var det endast en av tretton 
blivande mödrar som inte åtföljdes av den blivande fadern.    

Själva förlossningen och eftervården sker förstås på likartat sätt i de båda 
länderna. Men polska mödrar har, åtminstone i Warszawa, goda möjligheter 
att på förhand välja vid vilket sjukhus de vill föda, och bekantar sig som sagt 
med detta under föräldrautbildningen. En del sjukhus har särskilt väl ut-
vecklad neonatalvård, så om det finns misstankar kring att barnet kan 
komma att behöva det söker man sig dit. Andra sjukhus är särskilt öppna och 
utrustade vad gäller olika förlossningstekniker (t.ex. att föda i vatten). 
Svenska mödrar kan visserligen också välja sjukhus, men föräldra-
utbildningen sker ofta vid deras lokala MVC, och det är inte ovanligt att de 
på grund av platsbrist får bege sig till ett annat sjukhus än det tänkta när det 
väl är dags.  

Svenska bebisar undersöks löpande av barnsköterskor vid en lokal barna-
vårdscentral (BVC), medan de polska träffar en barnläkare vid behov, samt 
vid vaccinering. Polska mödrar träffar överlag läkare i högre grad än vad 
svenska mödrar gör; man kan säga att den polska läkarprofessionen är mer 
involverad i den rutinartade mödra- och barnhälsovården än vad deras 
svenska kollegor är. Det är svårt att veta vad dessa skillnader får för 
konsekvenser, men som vi ska se har de polska mödrarna ibland problem 
med det hierarkiska förhållandet mellan läkare och patient som stundtals 
råder i Polen. En fördel är dock att om barnet behöver läkarvård ombesörjs 
detta av en läkare som redan känner barnet i fråga. Det är alltså samma 
läkare som träffar det friska respektive sjuka barnet. I både Sverige och 
Polen är det vanligt att nyblivna mödrar får ett eller flera hembesök av en 
barnsköterska som ser till att modern och barnet mår bra, samt att hemmiljön 
verkar fungera från barnets synpunkt.     

Föräldraledighet och barnomsorg  
Mödraledighet är obligatoriskt i Polen under de första 20 veckorna efter 
födsel. Den är fullt lönekompenserad genom offentliga medel.53 Efter 14 
veckor kan modern avstå resterande 6 veckor till fadern, vilket faderns 
arbetsgivare i så fall måste godkänna. Därutöver har fadern rätt till specifik 
pappaledighet i två veckor. Föräldrarna kan ta ut ytterligare 4 veckor frivillig 
mödraledighet vardera (förlängs till 6 veckor 2014). Oavlönad föräldra-
ledighet kan tas ut i upp till 3 år. Under denna tid erhåller den lediga 
föräldern en generell föräldrapenning om 68 PLN (142 SEK) per dag till en 
början – beloppet ökar något med barnets ålder. Denna förmån är dock 
behovsprövad med en gräns långt under medianinkomsten, varför den 

                               
53 Data hämtade från EURES - The European Job Mobility Portal.  
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växande polska medelklassen sällan kommer i åtnjutande av ersättningen.54 I 
praktiken fungerar den som ett stöd till låginkomstfamiljer, snarare än som 
kompensation för lönebortfall. De låga ersättningsnivåerna, i kombination 
med låg acceptans från arbetsgivare och kollegor, gör att mycket få fäder tar 
ut någon föräldraledighet – endast ca 2.5 procent år 2005 (Kotowska m.fl. 
2008; Plomien 2009). Yrkesarbetande kvinnor tar inte heller ut den fulla 
ledigheten i särskilt stor utsträckning, eftersom de oroar sig över att detta kan 
få konsekvenser på arbetsplatsen – i värsta fall att de blir av med jobbet 
(Heinen & Wator 2007).   

I Sverige finns ingen specifik mödraledighet. Föräldraledigheten är 16 
månader lång, och kan fördelas fritt mellan föräldrarna – dock är två 
månader reserverade för respektive förälder och kan inte överlåtas. Fadern 
har därutöver möjlighet att ta ut två veckors ledighet i samband med för-
lossningen. Ersättningsnivån vid föräldraledighet är normalt 80 procent av 
förälderns inkomst (utan behovsprövning), med ett tämligen högt inkomst-
tak.55 Två av månaderna ersätts dock med ett lågt generellt belopp. Den 
svenska föräldraförsäkringen är tänkt att aktivt främja jämställt uttag mellan 
kvinnor och män, där den senaste förändringen utgjordes av den 
jämställdhetsbonus som infördes 2008.56 Under 2012 var nästan hälften (44,8 
procent) av dem som tog ut någon föräldrapenning fäder. Men, fäderna stod 
endast för en fjärdedel (24,4 procent) av det totala antalet uttagna föräldra-
dagar samma år (Duvander m.fl 2010; TCO 2013). Svensk lagstiftning ger 
ett omfattande skydd mot diskriminering i arbetslivet till följd av föräldra-
skap och graviditet. Enligt Diskrimineringsombudsmannen är dock 
diskriminering pga. graviditet den vanligaste typen av anmälan som myndig-
heten har att hantera.57    

Ersättningssystem och reglering påverkar givetvis hur ansvaret för barnen 
fördelas mellan föräldrarna. Men därutöver spelar samhälleliga normer in, 
t.ex. hur arbetsgivare och kollegor förhåller sig till föräldralediga fäder. Jag 
har inte funnit några specifika attitydundersökningar avseende detta. I 
European Social Survey (omgång 5, 2010) ställs dock respondenterna inför 
påståendet kvinnor bör vara beredda att dra ned på lönearbete för familjens 
skull. I Sverige var det 18 procent av de svarande som delvis eller helt höll 
med om det. Motsvarande siffra för Polen var 55 procent. Som Heinen & 
Wator sammanfattar (2006: 209):  

                               
54 Förälderns inkomst får inte överstiga 504 PLN (1066 SEK) per månad. Den polska 
medianinkomsten uppgick till 1513 PLN (3167 SEK) per månad år 2010.  
55 Inkomsttaket är i skrivande stund 7.5 prisbasbelopp, vilket år 2010 motsvarade en 
månadsinkomst på 26500 SEK. Medianinkomsten i Sverige var 25300 kronor per månad år 
2010. 
56 Jämställdhetsbonusen är ett skattefritt belopp om max 13500 SEK per barn och år som 
betalas ut till föräldrar (oavsett civilstatus) efter hur lika de delar på de dagar som inte är 
reserverade för fadern.  
57 Se artikel ”Diskriminering av gravida vanligaste tvisten” införd i Lag & Avtal 2011-09-01.  
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The traditional perception of women’s role, especially in the first years of 
motherhood, remains firmly entrenched in Poland, and women themselves 
envisage their careers from the perspective of motherhood (whether actual or 
potential). Moreover, in a society where 95 percent of the citizens are 
Catholic, the weight of the Church, with its conservative attitude toward 
women’s social role, certainly impedes women’s emancipation.        

Det finns två typer av offentliga barnomsorgsinrättningar i Polen. För barn 
mellan ca 5 månader och 3 år finns ett slags barnstugor (żłobki) med 
personal och verksamhet som främst är inriktad på omsorg. För barn mellan 
3 och 6 år finns förskola (przedszkole) med en pedagogisk, skolförberedande 
inriktning. I Sverige omfattar förskolorna både omsorg och pedagogik, och 
omfattar ca 83 procent av barnen mellan 1 och 5 år (Skolverket 2011).  
Historiskt har de polska barnstugorna som mest omfattat 5 procent av barnen 
i den aktuella åldersgruppen (vid 1970-talets slut). Idag omfattar de endast 
ca 2 procent, medan de polska förskolorna omfattar ca 50 procent. Der låga 
nyttjandet av främst barnstugor har flera orsaker: normer som säger att 
barnet helst bör tas om hand av modern, kvalitetsproblem och avvecklande 
till följd av sviktande barnunderlag (låga födslotal), avgiftsnivåer etc. 
(Heinen & Wator 2006). Polen har fått EU-kritik för den låga omfattningen, 
eftersom den utgör ett hinder för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.58 
Under barnets första tre år är det alltså vanligt att modern stannar hemma, att 
mor- eller farmodern går i tidig pension för att ta hand om barnbarnen, eller 
att man tillgriper någon privat lösning om man har råd. Samtliga mina polska 
respondenter avsåg att gå tillbaka till jobbet (eller hade redan gjort det), och 
flera av dem har tillgripit någon privat barnomsorgslösning.  

 I det här kapitlet har jag först argumenterat för att såväl Sverige och 
Polen verkligen kan förstås som risksamhällen, men att individualiserings-
processen varit mer genomgripande i Sverige. Det kan teoretiskt medföra att 
polska mödrar får det jämförelsevis svårare att jämka samman sin 
individualiserade självförståelse med andra samhällsordningar. Därpå har jag 
utifrån länderskillnader i nativitet försökt åskådliggöra hur villkoren för 
familjebildning skiljer sig åt. Det kan i sin tur få konsekvenser för hur risker 
upplevs och kan hanteras. Villkoren gällande t.ex. barnomsorg och föräldra-
ledighet sätter ramar för riskhanteringen, och inom dessa ramar kan vissa 
risker befinnas för kostsamma att hantera. Kanske än mer uppenbart kan 
ramarna påverka vilka risker man faktiskt konfronteras med. Från be-
skrivningen i kapitlet kan man vänta sig att ansvaret för barnens omsorg – 
inklusive ansvaret för riskerna – vilar något tyngre på de polska mödrarna än 
på de svenska. 

                               
58 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Rekommendation av den 12 juli 2011 
om Polens nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Polens 
uppdaterade konvergensprogram för 2011–2014. 
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 Genom att sätta relationen individ, familj, kyrka och stat i en historisk 
kontext har jag försökt mejsla fram historiska utvecklingslinjer som till en 
del kan förklara moderns och familjens påtagligt starka ställning i Polen. Det 
handlar inte om att familjen är mindre viktig i Sverige, men om att individen 
i olika avseenden står friare i relation till den. Historiska utvecklingslinjer 
inverkar också på den generella graden av tillit i ett land. Tillit är på många 
sätt en nödvändighet i risksamhället, och här skiljer sig länderna markant åt. 
Sverige är ett högtillitssamhälle, medan Polen är ett lågtillitssamhälle. I 
kapitel 6 och 7 adresserar jag tillit i flera olika avseenden, t.ex. när det gäller 
förtroende för livsmedelsindustrin och möjligheten att lita till experter. 
Resterande delar av kapitlet ägnades åt en mer deskriptiv beskrivning av de 
konkreta arrangemang som omgärdar föräldraskapet. Här finner vi många 
likartade arrangemang, men också enorma skillnader i rätten till 
föräldraledighet för fäder och möjligheten till barnomsorg. I det kapitel som 
nu följer ska jag ge en mer ”aktörsinriktad” beskrivning och jämförelse, 
utifrån respondenternas egna berättelser om hur de upplevde att bli mor.  
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5. Att bli mor 

I det här kapitlet står respondenternas upplevelser av övergången till 
föräldraskap i fokus.  Syftet med att beskriva dessa upplevelser är för det 
första att de riskkonstruktioner och riskhanteringsstrategier som diskuteras 
längre fram bör förstås mot den ofta omvälvande upplevelse det är att bli 
förälder. Man befinner sig på nytt territorium, där bekanta fenomen kan få 
ny innebörd och plötsligt komma att uppfattas som riskabla. Som jag 
argumenterade inledningsvis står mödrar dessutom i ett särskilt förhållande 
till risk, bl.a. därför att de av omgivningen ofta konstrueras som ett risk-
objekt i sig själva och som oändligt ansvariga för sina barn. För det andra är 
respondenterna intervjuade i egenskap av just mödrar, även om de också 
framhåller andra roller (yrkeskvinna, maka, vän, dotter, politiskt engagerad 
etc.). Därför bör det vara värdefullt att beskriva hur respondenterna själva 
uppfattar denna roll. Mycket av det jag beskriver nedan kan säkert vara 
bekanta upplevelser för fäder också, men här står alltså de intervjuade 
mödrarnas berättelser i fokus. Med hjälp av dessa berättelser försöker jag i 
detta kapitel mejsla fram respondenterna i deras mödraroll.   

Att bli mor kan å ena sidan betraktas som ett av vardagslivets ”ödesdigra 
ögonblick” i Giddens bemärkelse (se kapitel 3). Dessa ögonblick kräver 
något slags nyorientering av oss, och utmanar ofta vår känsla av kontinuitet 
och ordning i händelserna, alltså vår ontologiska trygghet. Å andra sidan är 
det inte något ögonblicksverk att bli mor, vare sig i fysisk eller i social 
bemärkelse. Fysiskt föregås nedkomsten oftast av ca nio månaders havande-
skap, och dessförinnan ofta av en längre eller kortare period av konceptions-
försök. Efter nedkomsten behöver kroppen återhämta sig, och eventuell 
amning komma igång etc.59 I social bemärkelse är erövrandet av moders-
rollen ännu tydligare en process, som även den ofta tar sin början långt före 
nedkomsten. Christine Roman och Helen Peterson (2011) finner i sina par-
intervjuer med högutbildade svenska föräldrar inga som helst hänvisningar 
till ”naturlighet” (alltså något mer eller mindre naturgivet och självklart) 
gällande beslutet att skaffa barn. Det är istället just ett medvetet beslut, noga 
övervägt och ofta framförhandlat mellan föräldrarna under lång tid. Detta 
förhållande ligger väl i linje med Elisabeth Beck-Gernsheims (1996) be-

                               
59 Även mödrar som på andra sätt inträder i modersrollen, t.ex. genom adoption, har ofta gått 
igenom en lång process innan barnet anländer. Samtliga mina respondenter har dock varit 
gravida. 
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skrivning av livet i det moderna som ett planerat projekt – att skaffa barn blir 
ett delprojekt i det större livsprojektet, något man medvetet ger sig in i och 
förbereder sig för. Det frekventa deltagandet i förberedande och kostnadsfria 
föräldrautbildningar bland blivande förstagångsföräldrar är bara ett exempel 
på detta planerande.60 Men hur planerad och förberedd man än är vittnar 
många respondenter, som vi strax ska se, om att det egentligen inte går att 
förebereda sig. Modersrollens mest grundläggande signum är kanske att det 
uppstår en ny relation till en ny individ – helt och hållet i behov av omsorg. 
Redan det ofödda barnet är föremål för allehanda omsorger, men då snarast 
som en del av moderns egen kropp. Först efter nedkomst är barnet en egen 
kropp i fysisk, social och juridisk mening, och då blir det meningsfullt att 
tala om att en ny mänsklig relation uppstår. I den bemärkelsen är det också 
rimligt att tala om nedkomsten som ett ödesdigert ögonblick, även om 
erövrandet av modersrollen måste ses som en process.    

Det är inte möjligt att här försöka ge en uttömmande beskrivning av vad 
modersrollen innehåller. Eftersom studien fokuserar den riskhantering som 
är förbunden med modersrollen, snarare än modersrollen i sig, är det heller 
inte nödvändigt. Jag använder en tunn definition av moderskap: 
omständigheten att samtidigt vara sedd som kvinna och förälder (se 
inledningskapitlet). Klart är dock att moderskapet (liksom faderskapet) ofta 
upplevs som en komplex och omvälvande roll att gå in i. Som Christine 
McCourt (2006: 49) sammanfattar saken:  

The meaning of pregnancy and birth is broad and complex, and takes its form 
within a web of cultural and social influences and within a life history. As a 
result, becoming a parent has been described both as a major life transition 
and a major life crisis, a time of crucial psychological and social adjustment.  

Givet denna komplexitet är framställningen nedan fokuserad på de aspekter 
som respondenterna själva lyfter fram. Jag presenterar dock dessa aspekter i 
en tänkt ”kronologisk” ordning, alltså efter den tidsordning i vilken de olika 
aspekterna kan tänkas dyka upp. Först avhandlas respondenternas beslut att 
skaffa barn, samt deras övergripande upplevelse av att bli mor. Därpå 
problematiseras idén om moderskap som något ”naturligt”, med amningen 
som konkret exempel. Amningen utgör ofta den första ”prestation” som 
mödrar ska klara av, direkt efter förlossningen. Sedan diskuteras vad moder-
skapet inneburit för den egna autonomin – flera respondenter beskriver det 
som en märklig upplevelse att plötsligt känna sig bunden till (och vara 
ansvarig för) ett spädbarn. Respondenternas förhållande till den närmaste 
omgivningen – mer precist de egna föräldrarna och barnets far – adresseras i 
anslutning till detta. Kapitlet fortsätter sedan med en beskrivning av hur 
respondenterna med tiden vuxit in i modersrollen, och det övergripande 
                               
60 I Sverige år 2000 deltog 93 procent av alla blivande förstagångsmödrar, och 84 procent av 
deras partners (Bergström, Kieler & Waldenström 2009).  
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intrycket är att den i många avseenden blir lättare att axla med tiden. Det för 
in på en diskussion om den reflexivitet och den tilltro till den egna förmågan 
att klara av saker, som jag menar utmärker mina respondenter – åtminstone i 
intervjusituationen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av respondenternas 
eget förhållande till begreppet ”risk”.      

En planerad men omvälvande övergång  
Att övergången till moderskap ofta är planerad, men likafullt uppfattas som 
omvälvande, är tydligt i mitt material. Mina respondenter betonar hur 
beslutet att skaffa barn var medvetet och väl övervägt, när jag ställer den 
tämligen breda frågan hur de upplevde det att bli förälder? Alice och Paulina 
exemplifierar:   

Alice: Det bästa som har hänt mig! 

Erik: Var det enbart lycka, och var det lycka direkt?  

Alice: Direkt. Och det var det i ungefär två år innan hon kom, hon var efter-
längtad.  

Paulina: I needed a lot of thinking and many years before I became a mother, 
it was a very... I had to think a lot before I decided I wanted to become a 
mother, given all the positive and negative aspects. I read a lot of books about 
children and maternity and so on, and I observed my friends who have older 
children.  

Alice har alltså närt en stark önskan att bli mor, en önskan som inte omedel-
bart infriats när hon väl bestämt sig för att försöka. Paulina ger uttryck för en 
mer ambivalent hållning, och beslutsprocessen beskrivs närmast som en 
metodisk utvärdering av för- och nackdelar. I båda fallen framhålls dock att 
man fattat ett medvetet beslut.  

Ett planerat livsprojekt förutsätter ett visst mått av kontroll över sakernas 
tillstånd, t.ex. över reproduktionen. Två av de polska mödrarna avviker från 
beskrivningen av moderskapet som ett medvetet beslut, men då handlar det 
mer om förlust av kontroll – i form av en oväntad graviditet – snarare än om 
att dessa kvinnor i högre grad än övriga betraktat det som något naturligt och 
självklart att skaffa barn. De blev helt enkelt mödrar tidigare än de hade 
tänkt sig, vilket utgjorde ett slags avbräck i det övergripande livsprojektet:      
 

Olga: Very strange, a very big change and a challenge […] I was very young, 
I was 19, so it was kind of an end of freedom I felt. It wasn’t, but it felt like 
it. 



 94 

Rebeka: I was younger then and I have never been a kind of ‘this is my 
dream to become a mother’. I was afraid and it was very difficult for me. 

Det ska sägas att både Olga och Rebeka nu är flerbarnsmödrar, och de talar 
här om upplevelser som ligger flera år bak i tiden. Vid tiden för intervjun 
tycks de båda ha vuxit in i modersrollen, och ingen av dem uttrycker någon 
ånger över att ha fått barn tidigt – de konstaterar endast att det utgjorde en 
stor utmaning. Ett återkommande tema i mina intervjuer är dessutom att 
även de ”planerade” mödrarna strax efter nedkomst insett att moderskapet 
egentligen inte låter sig planeras – kontrollen går i någon mening förlorad 
och tar viss tid att återerövra.  

Överlag betonas att man blivit ansvarig för en ny individ – en ny relation 
har uppstått – och vad det innebär. Denna omställning beskrivs genom-
gående som stor och omvälvande. Initialt kan det handla om osäkerhet eller 
otillräcklighetskänslor kring barnets konkreta omvårdnad:   

Natalia: I really wanted to be a mother, so like, we decided to have a child 
and we were very happy about it. That was the beginning, before he was 
born, then, actually I was petrified when he was born, because, I knew it 
would be hard, I expected it to be hard, like I wouldn’t be sleeping or I would 
be tired, or something. But actually, I was petrified by everything, because I 
didn’t know how to change on him, how to feed him. 

Birgitta: Det var nästan lite, inte chockartat kan man inte säga, men det var en 
väldig omställning […] Det är en enorm skillnad när man plötsligt har någon 
som hela tiden behöver ens uppmärksamhet och som… man vet inte hur det 
fungerar.  

Man kan fråga sig varför omvårdnaden upplevs som en utmaning, trots idoga 
förberedelser i form av t.ex. föräldrautbildning? I en studie av svenska 
mödrars belåtenhet med genomgången föräldrautbildning uppgav endast 
fyrtio procent att utbildningen förberett dem för den första perioden efter 
nedkomst (Fabian, Rådestad & Waldenström 2005). Det kan förstås ha med 
utbildningens innehåll att göra, som ofta fokuserar graviditeten och själva 
förlossningen. Men också om att moderskapet i dramaturgisk mening är en 
roll som svårligen låter sig repeteras före själva ”premiären”, eftersom mot-
spelaren ännu är ofödd. Den nya relation som uppstår vid nedkomst, och hur 
man emotionellt och praktiskt reagerar på den, går knappast att simulera i 
förväg. Maryna och Paulina ger uttryck för hur abrupt ”rollbytet” kan upp-
levas:    

Maryna: I would say it’s an adventure, because you meet something that you 
know in theory, you can read a lot of things and you can learn from your own 
parents. But, becoming a parent yourself, it’s a completely new story. 
Becoming a mother, it’s like that, you are one person and all of a sudden you 
become responsible for another person.  
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Paulina: I thought I was perfectly prepared, but now I see I wasn’t. So, 
questions come every day and I often don’t find any answers. So, it’s 
something that you cannot prepare yourself for, it’s learning by doing.   

Maryna betonar hur det nya ansvaret tycks förändra allt, medan Paulina 
lyfter fram hur svårt det är att förbereda sig för alla eventualiteter. Moder-
skapet är på så vis en svårrepeterad roll, såväl i känslomässigt som praktiskt 
hänseende. Man kan med Giddens språkbruk säga att den ontologiska trygg-
heten får sig en ordentlig törn vid övergången till moderskap, och det tar sin 
tid att återerövra den. Därmed blir också nyblivna mödrar särskilt sensibla 
för risker.     

Den gäckande instinkten och exemplet amning 
Mot idén om en svårrepeterad roll står föreställningen om instinktens eller 
intuitionens betydelse för nyblivna mödrar, alltså tanken att modern mer 
eller mindre från början besitter en inre kunskap om hur barnet bäst ska tas 
om hand. Instinkt och intuition är dock inte synonyma begrepp; man kanske 
kan säga att instinkt är genetiskt betingade handlingsmönster, medan 
intuition är förmågan att omedelbart förstå hur något ska göras, utan tidigare 
erfarenhet av det aktuella fenomenet. Denna förmåga kan i sin tur vara 
antingen genetiskt betingad eller socialt upptränad. Intuition är dessutom en 
omdiskuterad företeelse i filosofisk bemärkelse; jag ska här inte fördjupa 
mig i denna diskussion.61 Men om vi antar att en särskild mödraintuition eller 
instinkt faktiskt existerar finns det flera faktorer som likväl gör den 
svårtillgänglig för den nyblivna modern (och om den inte existerar kan vi 
ändå säga att samma faktorer leder till osäkerhet hos nyblivna mödrar). Jane 
Staton Savage (2006) har t.ex. studerat hur blivande mödrar uppnår kunskap 
inför förlossningar, och funnit att få kvinnor uppfattar att de alls besitter 
någon intuitiv kunskap, och i de fall de tror sig ha någon sådan så misstror 
de den likväl. Det finns flera skäl till detta. Intuition står dels inte särskilt 
högt i kurs i en rationalitetstroende samtid, eftersom den inte är empiriskt 
förankrad och således ofta betraktas som irrationell (se även föregående 
fotnot). Vidare är gravida kvinnor i händerna på en sjukvård som ofta 
präglas av hierarkiska maktförhållanden – ”läkaren vet bäst” – vilket kan 
göra det svårt att föra fram önskemål eller försanthållanden som går stick i 
stäv med vad läkare eller barnmorskor förordar (vi ska se empiriska exempel 
på denna problematik i senare kapitel). Dessutom tycks barnafödande vara 

                               
61 I Nationalencyklopedin definieras intuition som ”förmåga att omedelbart uppfatta något, 
varvid alla moment uppfattas direkt, utan stöd av erfarenhet eller intellektuell analys. De 
flesta analytiska filosofer avvisar tanken på en sådan okontrollerbar (irrationell) 
kunskapsväg.” (www.ne.se: uppslagsord ”intuition”, hämtat 2012-06-11). 
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något mer eller mindre ”hemlighetsfullt” i vår tid. Få av kvinnorna i Staton 
Savage studie kunde minnas att de tagit del av några konkreta berättelser om 
graviditeter och förlossningar under uppväxten. Istället har de vuxit upp med 
en närmast mystifierad syn på vad det innebär att föda barn. Staton Savage 
studie är visserligen utförd i södra USA, och hur öppet man talar om ”det 
kroppsliga” med sina barn kan förstås variera mellan olika kulturer. Man kan 
t.ex. misstänka att Sverige och Polen skiljer sig åt härvidlag; jag har inte 
frågat mina respondenter om deras erfarenheter i just detta avseende. Det är i 
alla händelser rimligt att på ett övergripande plan se mystifieringen av ”det 
kroppsliga” som en aspekt av vad Giddens (1997: 275) kallar ”konfiskering 
av erfarenheten” i det moderna. Vardagslivet har i vår tid i hög grad avskiljts 
från direkta kontakter med sådant som leder till svåra existentiella frågor: 
sjukdom, kriminalitet och död etc. Sådana företeelser hålls ofta inom 
institutionernas väggar eller i den mest intima sfären. Så, samtidigt som 
moderniteten avmystifierat stora delar av tillvaron har den kommit att åter-
mystifiera andra – däribland barnafödandet.  

Som bl.a. Lisa Smyth (2011) påpekar är moderskapet också en central 
arena för mänsklig och social reproduktion, där olika normer för hur en 
människa bör vara ständigt bryts mot varandra. Vi kan kalla denna re-
produktion för fostran eller socialisering. Det innebär att ingen egentligen 
inträder i moderskapet på ett ”naturligt” eller icke-reflexivt sätt:  

Far from being a simple matter of natural occurrence and/or personal choice 
then, the practice of motherhood demands fluency in the field´s normative 
dynamics, as well as an ability to establish one’s position within that field in 
a way that enables, at least to some extent, the pursuit of everyday tasks and 
agendas, while at the same time managing and participating in the array of 
judgments, or recognitive processes, routinely in circulation. (Smyth 2011: 
39)  

Processen att lära sig navigera på detta normimpregnerade fält och där få 
erkännande som ”mor” sträcker sig förstås långt bortom tiden på BB. Den 
nyblivna modern är ”luftlandsatt” på detta fält, och det är svårt att föreställa 
sig hur någon intuitivt skulle kunna veta exakt hur man tar sig fram på det. 
Jag finner också få referenser till intuition eller instinkt i mitt material. 
Snarare beskrivs övergången till moderskap som en intensiv och arbetsam 
läroprocess i olika avseenden.  

Den första utmaningen omedelbart efter nedkomst är ofta att få amningen 
att fungera, en aspekt som flera av mina respondenter adresserar. Samtliga 
har haft intentionen att amma sina barn, och flera av dem har vid något till-
fälle fått hjälp med detta. Cecilia berättar att hon initialt på BB behövde och 
fick mycket hjälp med amningstekniken:   
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Cecilia: Jag hade problem med amningen, jag tyckte det var jättesvårt att få 
till positioneringen och få allt att funka. Men de [barnmorskorna] kom in, 
man ringde på dem, och de kom hur mycket som helst och försökte hjälpa...  

Erik: Kändes det okej, deras intresse för att amningen kom igång? Hur upp-
levde du det?  

Cecilia: Det var mitt intresse, för vi var ju på bebishotellet och då är det du 
själv som kontaktar om du behöver hjälp. Så det var ju enbart mitt eget 
intresse. 

Med min följdfråga ovan föreslår jag att det kan vara stressande med vård-
personalens omsorger runt amningen, men Cecilia poängterar att det verk-
ligen var hon själv som månade om att få igång den. Vi ska strax återkomma 
till det ”amningstryck” som dock omgärdar nyblivna mödrar.  

Natalia berättar att hon efter någon månad med oro kring hur pass väl 
amningen fungerade sökte hjälp hos en amningskonsulent som besökte 
henne i bostaden: 

Natalia: I had problems with breastfeeding, so it was stressful. So, for the 
first month I was very, very stressed. […] And it wasn’t that she showed me 
some technique or something; it was just that she told me I was doing great. 
And that was enough. I was so afraid and so stressed, so when she said “it’s 
OK”, it actually became OK. 

Det Natalia framförallt fick ut av besöket var alltså bekräftelse på att hennes 
amning faktiskt dög, vilket reducerade den stress hon upplevde. På amnings-
konsulentens inrådan lånade Natalia också en babyvåg, så att hon med egna 
ögon kunde se att barnet faktiskt ökade i vikt:  

Natalia: I had it for two weeks, and every day I could just put him on it and 
say ’oh, he is getting bigger!’ And that was a relief.   

Maryna berättar om samma slags oro gällande amningens kvalitet, men även 
om mer fysiska besvär. Liksom Natalia sökte hon hjälp hos en konsulent:  

Maryna: Yes, it was helpful, because it’s assuring. I had some problems with 
aching breasts in the beginning, and I didn’t know if that was ok or not, and if 
the baby is eating like it’s supposed to be. But she said, everything is all 
right, it’s just normal and it’s going to take a few weeks.  

Även här resulterade hjälpen alltså i minskad stress.  

Så, viljan att amma har alltså varit stark, och benägenheten att söka hjälp 
stor bland mina respondenter. De respondenter som inte lyckats få amningen 
att fungera tillfredställande har upplevt detta som något av ett misslyckande:  
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Frida: Så här i efterhand är jag lite sur över att jag inte gav det mer… Jag fick 
såriga bröstvårtor, vilket gjorde att jag fick sådana här koppar (amnings-
nappar, min anm.). Som förstagångsmamma lyssnar man så mycket på in-
tryck och förslag och olika saker, och jag tror det var där som min produktion 
hämmades lite. För med koppar får de inte ut, de kämpar för mycket, det 
visste jag inte då. Så, blir det fler barn så är det ett av mina “missions” att 
faktiskt få igång min amning. Jag tror att jag visst kan, det var mer att... Det 
var så omtumlande i början. 

Frida tänker sig alltså att hon fått delvis felaktiga råd. Svårigheterna knyts 
varken till bristande intuition eller till fysiologiska problem, utan till brist-
fällig rådgivning som hon tog till sig därför att hon själv saknade erfarenhet.     

På internet och i media finns gott om beskrivningar av ”amningshets” 
eller ”amningsfascism” inom vården och i samhället överlag, där mödrar 
som av olika skäl inte ammar sina barn känner sig illa bemötta.62 Gina är den 
av respondenterna som tydligast beskriver egna erfarenheter av detta, i sam-
band med att hennes egen mjölk sinade efter ett par veckor: 

Gina: Man fick sådana vibbar av folk liksom ”det är klart att du måste amma, 
hur kan du, det är ju inte bra med ersättning?” Men vad är det som inte är 
bra? Och till slut var jag ju tvungen att säga ”Men jag har slut på mjölk! Ska 
jag låta henne svälta? Eller ska jag ge henne den här flaskan? Du kan ju få 
välja!” Det var någon gång jag sa det till någon i en mammagrupp som jag 
var med i.   

Vi kan alltså tala om ett yttre amningstryck, och möjligen kan man läsa 
respondenternas starka vilja att amma som en internalisering av detta tryck. 
Det är dock svårt att veta varifrån deras starka önskan att amma kommer, 
och mitt material tillåter inga slutsatser därom. En mycket försiktig tolkning 
är att mödrar dels vill kunna mätta sina barn, dels vill veta att de gör detta på 
ett bra sätt. Vad som utgör ett ”bra” sätt bestäms bland annat av norm-
givande organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO), och traderas 
av omgivningen. Inför nedkomst får de flesta mödrar höra att amning är 
något naturligt, som mer eller mindre kommer igång av sig självt. I sin 
avhandling om amningspraktikens villkor problematiserar Lena Dahl (2004) 
denna naturlighetsdiskurs runt amning (se även Blum 1999; Wall 2001), 
främst därför att den skaver mot hur amning faktiskt upplevs i praktiken. De 
kvinnor som Dahl intervjuat har en stark föreställning om amning som något 
naturligt under själva graviditeten, men ingen av dem talar om amning på 
detta vis när de i efterhand berättar om sina amningserfarenheter. Istället 
beskriver de amningen, precis som mina respondenter gör, som en arbetsam 
och tidskrävande process – åtminstone initialt.  

Jag har inte haft för avsikt att säga något uttömmande om amnings-
upplevelsen ovan (t.ex. har jag inte adresserat att amning med tiden blir en 

                               
62 Se t.ex. artikeln ”Amningshets” införd i tidningen Fokus 2006-09-29.  
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mycket positiv upplevelse för många mödrar och helt säkert för barnen) men 
respondenternas beskrivningar av amningen synliggör ändå hur moderskapet 
omedelbart efter nedkomst blir en mödosam roll att erövra. Sammantaget 
kan vi säga att det är svårt att förbereda sig på att bli mor, och att den 
eventuella intuition man möjligen skulle kunna falla tillbaka på ofta är 
svårtillgänglig. Mina respondenter hänvisar heller inte till intuition i någon 
större utsträckning. Modersrollen förstås istället som något man erövrar med 
hjälp av kunskap och tilltagande erfarenhet.   

Att plötsligt vara bunden 
Även om man efter en tid känner sig mer säker på praktisk nivå kan det ta tid 
att förlika sig med vad moderskapet innebär för den egna rörelsefriheten. Att 
inte längre själv kunna bestämma över sin tid, och vad det medför, är ett 
återkommande tema i intervjuerna:  

Frida: Det var helt fantastiskt… Men samtidigt är jag glad att jag har väntat 
och att man har varit tillsammans med sin man ett par år, för det är väldigt 
krävande också. Framförallt att ”me-time” totalt försvinner!  

Frida är glad att hon väntat med att skaffa barn, vilket jag dels tolkar som att 
hon och hennes man därmed har kunnat stärka sin relation inför föräldra-
skapets utmaningar – men också som att hon värdesätter den relativt 
bekymmersfria perioden i sitt liv. Hennes betoning av den förlorade 
”egentiden” (me-time) kan läsas som att modersrollen uppfattas som 
separerad från ett slags ursprungligt ”jag”, samt från de övriga roller som 
hon också vill ha tid för – t.ex. rollen som partner.  

Även om vi kanske kan säga att en sådan uppdelning i olika roller är 
typisk för självförverkligandets tidevarv, kan vi inte bortse från att modern 
på ett mycket konkret sätt är bunden till det helt och hållet omsorgskrävande 
barnet. Kalina beskriver den första tiden på ett sätt som närmast för tankarna 
till en fängelsetillvaro:  

Kalina: After three months I just had enough and I really wanted to see other 
people, because for the first three months you are so limited, every part of 
your life is limited. What you eat, when you sleep...  

Att på detta vis känna sig bunden och begränsad under den första tiden är ett 
väldokumenterat problem. Epidemiologiska studier har visat att upplevd 
social isolering under de första månaderna efter förlossningen utgör en klar 
riskfaktor för regelrätta förlossningsdepressioner (se t.ex. Nielsen m.fl. 2005; 
Seguin m.fl. 2001). Ingen av mina respondenter berättar att de drabbats av 
uttalade depressioner, men flera av dem att de känt sig isolerade. Denna 
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bundenhet till barnet (och då talar vi om en praktisk bundenhet, inte om den 
känslomässiga anknytningen) tycks ibland komma som en överraskning:  

Teresa: I thought my child would be more self-efficient and play by himself. 
Now, he is very small, only five months and now it’s better, but for the first 
three months my life was focused on the child. 

Barn är förstås krävande i olika hög grad, bl.a. som en konsekvens av vilka 
sovvanor de utvecklar. Det torde påverka hur bundenheten upplevs och kan 
hanteras.  

En intressant aspekt att diskutera i relation till bundenhet är att mödrarna 
ofta tillskriver sina barn ett stort mått av självständighet. Det är förstås inte 
förvånande att man är lyhörd för barnets preferenser i olika avseenden (andra 
förhållningssätt skulle vi troligen uppfatta som märkliga), men det är ibland 
påfallande hur barnet beskrivs som en snart sagt jämbördig part i relationen.  

Alice: Alltså jag upplever det inte som att jag någonsin har matat henne. Hon 
är väldigt självständig och vill äta själv. Så jag ser det mer som att jag sitter 
tillsammans med någon annan och äter, hon kör sitt eget... 

Alice talar ofta om relationen till dottern på detta vis, som om den i det 
närmaste bestod av två vuxna individer. Det ska sägas att Alice är den enda 
av respondenterna som inte är sammanboende med barnets far, vilket 
möjligen kan inverka på vilken roll hon tillskriver dottern. Men mönstret att 
beskriva barnen som självständiga och i olika avseenden kapabla går igen 
hos andra mödrar också – som när Paulina beskriver vad hon anser vara bra 
barnmat:      

Paulina: Good food is prepared freshly, which is difficult, especially in the 
winter with vegetables and fruit… But I also believe that if the child doesn’t 
like some food, it’s bad for them. 

Barnet förutsätts här alltså kunna signalera vad som är nyttig föda.  
Som vi ska se i kapitel 7 är det också mycket vanligt att barnets pre-

ferenser får sätta ramar för riskhanteringen. Man kan t.ex. acceptera vissa 
risker med kemikalier i en viss nappflaska, givet att barnet föredrar den 
aktuella flaskan framför andra varianter. Det är möjligen en förväntad före-
teelse i det individualiserade moderna att man tillskriver barnet ett relativt 
stort mått av självständighet – även barnen individualiseras i våra före-
ställningar om dem – men jag finner det intressant i relation till de många 
beskrivningar av överbeskyddande och räddhågsna föräldrar som florerar i 
vår samtid. Frank Furedi beklagar t.ex. ”the tendency to downgrade 
children´s internal resources” (2002: 58), alltså att barn ofta anses mindre 
kapabla och robusta än vad de egentligen är. Mina respondenter kan 
knappast beskyllas för detta, utan ger ofta uttryck för en stark tro på barnets 
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inneboende kapacitet. Som vi såg ovan kunde de snarast bli överraskade av 
hur omsorgskrävande små barn är. 

Samtidigt kan vi föreställa oss att bundenheten kommer att upplevas som 
större om man i hög grad låter barnets preferenser styra. Det är ju i själva 
verket detta som populärt kallas ”curlingföräldraskap”, åtminstone när upp-
fostran av lite äldre barn debatteras.63 När det gäller små barn är frågor av 
detta slag också ofta föremål för het debatt. Ett av många exempel är frågan 
hur man bäst hanterar barngråt. Är det acceptabelt att man låter barnet gråta 
en stund, eller bör man genast söka trösta det?64 Detta slags konflikter kallar 
Smyth (2011) för ”The baby wars”, och i dem ställs ofta ”helikopter-
mammor” mot ”schemaläggare”. De förra vakar intensivt över sina barns 
behov, medan de senare försöker schemalägga omsorgerna för att hantera 
den egna stressen.65 Jag ska här inte fördjupa mig i dessa avvägningar, men 
de illustrerar att det kan vara en svår balansgång att å ena sidan lita till 
barnets kapacitet och egna preferenser etc. och att å andra sidan själv om-
besörja det mesta och fatta beslut. Den förra strategin medför rimligen sämre 
möjlighet att planera sin tid, medan den senare medför ett intensivare 
beslutsfattande. Vilken strategi som leder till störst upplevelser av bundenhet 
är svårt att säga.  

Mina respondenter har som sagt en stark tilltro till barnets kapacitet, men 
– som vi ska se när riskkonstruktioner diskuteras – de uppfattar sig också 
som i hög grad kompetenta beslutsfattare avseende barnen. Mitt intryck är 
att de i viss utsträckning kan välja hur de vill balansera detta från situation 
till situation, vilket blir tydligt när strategin avvägning diskuteras i kapitel 7.  

Hur bundenheten upplevs och kan hanteras beror säkerligen också på vad 
slags liv modern själv har levt tidigare. Mot Fridas konstaterande ovan – att 
hon är glad att hon haft ett par år tillsammans med sin man innan hon fick 
barn – kan vi ställa Cecilias tankar kring att hon blev mor relativt sent i livet:              

Cecilia: Ja, det var efterlängtat, det var, alltså det är ju en otrolig omställning, 
jag menar, alltså det går ju inte att föreställa sig när man bara brytt sig om sig 
själv i fyrtio år och sedan får man en liten bebis som man ska ta hand om, så 
det är ju inte bara ros om man säger så. 

Som vi såg ovan är Frida glad att hon väntat, medan Cecilia snarast 
problematiserar detta. Förmodligen finns det inte någon optimal tidpunkt att 

                               
63 Begreppet ”curlingförälder” myntades av den danske barnpsykologen Bent Hougaard i 
boken Curling-forældre & service-børn (2000). Det betecknar föräldrar som, likt 
curlingspelaren, sopar banan för barnen och gör allt för att underlätta för dem i livet. Det antas 
medföra att barnen blir mindre självständiga. 
    
64 Se Williams (2010) om just ”barngråtsbråk”. 
 
65 I Sverige är den hett omdiskuterade ”femminutersmetoden” vid nattning ett exempel på 
schemaläggning. Se t.ex. http://sv.wikipedia.org/wiki/Fem-minutersmetoden.      
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skaffa barn. Man är i något avseende för ung, för gammal, eller kanske för 
upptagen med att forma sitt liv. Ett sätt att hantera detta kan förstås vara att 
försöka se bundenheten som ett led i det fortsatta självförverkligandet. 
Sabina berättar om sådana förhoppningar, och att de inte riktigt infriats:  

Sabina: I imagined that the child would somehow, paradoxically help me to 
get more time for myself, for self-development, because while I’m stuck with 
a child I could learn this and that, learn things by heart, like a text that I 
would like to know by heart, or musical pieces. And it wasn’t like that so 
much, he kept me occupied. 

Man kan fråga sig hur sådana förhoppningar uppstår, men klart är att det i 
vår samtid florerar beskrivningar av hur föräldraledigheter kan, och 
eventuellt bör, användas till att förverkliga andra projekt, eller kanske kom-
bineras med arbete.66  

De kvinnor som Roman och Peterson (2011: 110) intervjuat beskriver en 
tilltagande frustration över att ”gå hemma” och en stark längtan tillbaka till 
arbetet mot slutet av föräldraledigheten. Detta tror författarna hänger 
samman med att deras (hårt selekterade) respondenter är högpresterande, har 
stark yrkesidentifikation och omfamnar tydliga jämställdhetsideal. Ett par av 
mina respondenter beskriver också en sådan längtan. Gina är dock den enda 
som radikalt avviker från det övergripande mönstret att likväl ta ut en längre 
sammanhängande ledighet:  

Gina: Jag började jobba deltid när hon var två månader, alltså väldigt tidigt, 
jag hade lite styrelseuppdrag och började jobba lite deltid och sedan så 
började jag jobba fullt ut sen när hon var fem eller sex månader, då jobbade 
jag hundra procent, liksom.    

En förutsättning för detta var dock att barnets far hade möjlighet och var 
villig att ta ut föräldraledighet tidigt. Utöver de förhandlingar med fadern 
som sådant kan kräva måste man dessutom hantera att få sitt val ifrågasatt av 
                               
66 Så här marknadsför utbildningsföretaget Kompetensgruppen en kurs de kallar 
"Föräldraledig - en boost i karriären!": "För att inte känna att du under din föräldraledighet 
sackar efter i din yrkesmässiga utveckling, utan snarare gör en värdefull kompetensutveckling 
som stärker dig och organisationen du arbetar i, måste du bli föräldrasmart. Det betyder att du 
aktivt börjar uppmärksamma de förmågor du tränar i din roll som förälder, samt funderar över 
hur de kan komma till nytta i din yrkesroll." 
 (www.kompetensgruppen.se/utbildningsprogram/ovriga-kurser/foraldraledig-en-boost-i-
karriaren, hämtat 2012-06-13).  
 
Det finns också spridda föreställningar om att föräldralediga svenska fäder ägnar sig åt annat 
än att ta hand om barnen. Så här skriver t.ex. signaturen ”pappamentor” i ett blogginlägg: ”Jag 
undrar hur många föräldraledighetsdagar som har använts till att bygga hus istället för familj? 
Själv har jag använt åtskilliga månader. Så, när riksdagen tvingar fler pappor att ta ut 
föräldradagar är det kanske byggmaterialindustrin som är den stora vinnaren, snarare än 
familjen.” (www.pappamentor.se, hämtat 2012-06-12).  
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omgivningen. Gina berättar om de bekönade normer avseende föräldra-
ledighet som hon stötte på i samband med detta: 

Gina: Och det var ju världens så här liksom, ”Men hur kan du missa den här 
småbarnstiden?” […] Jag hade inte förväntat mig de reaktionerna som jag 
fick från alla möjliga människor. En del sa det rakt ut, andra var lite mer, 
pikade lite, ”jaha, är du bara hemma ett halvår”. Men det var ingen som 
reagerade på min man, om han aldrig hade varit pappaledig så skulle ju ingen 
säga ”Va, ska inte du vara hemma nu?”  

Moderskapets åtföljande bundenhet kan alltså vara problematisk att hantera, 
i relation till både egna och andras förväntningar. Hur pass genomgripande 
förändringar av den egna livsstilen man uppfattar att moderskapet kräver 
varierar dock. Diana tänker sig en ”övergångsperiod”, alltså en begränsad tid 
under vilken hon måste göra avkall på de övriga aktiviteter hon är van vid 
och värderar högt: 

Diana: Det är jättejättestor skillnad. Innan barnet kom var jag väldigt aktiv, 
jag tränade fem, sex gånger per vecka, på vardagkvällarna gick jag ut med 
några kompisar, gick på restaurang eller konsert och sen på kvällarna 
umgicks jag och min man mer… Nu så, ja jag tränar väl en fyra gånger i 
veckan, men det är nästan det enda som jag hinner med, träffar väl folk på 
stan, men det är inte alls den här tiden med kompisar som jag är van vid och 
som jag uppskattar ganska mycket, men samtidigt känner man ju att det är en 
övergångsperiod, tänker jag. 

För Liliana tycks moderskapet tvärtom vara omvälvande för hela hennes 
självuppfattning, och hon delar in sitt liv i ett ”före” och ett ”efter” ned-
komsten. Framför sig ser hon en lång period då den person hon tidigare 
strävat efter att bli får stå tillbaka:     

Liliana: It like a new era, something totally different from what I ever have 
experienced, I divide my life in the before and the after becoming a mother. 
Suddenly my aims, everything I’ve been focused on for the last 20 years 
became totally not important. My education, building positions in the 
corporation, my career. […] I think, the next 10 years is about being a mother 
here and now, and maybe later I will create myself again. 

Lilianas tanke att hon eventuellt ska återskapa sig själv i framtiden ska för-
modligen läsas ”…som yrkeskvinna”. Mina välutbildade respondenter ger 
ofta uttryck för en stark yrkesidentifikation, och Liliana beskriver hur de 
senaste tjugo åren har varit inriktade på utbildning och karriär. Att balansera 
familj och arbete är svårare i Polen än i Sverige, eftersom polska kvinnor i 
hög utsträckning bär ansvar för barn och hushåll (se diskussionen i kapitel 4).  
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De egna föräldrarna och barnets far 
Jag ska nu övergå till att diskutera hur respondenterna beskriver relationen 
till sina närmaste, utifrån moderskapets olika utmaningar i allmänhet, och 
utifrån mathållningen i synnerhet. Vilka som utgör “de närmaste” kan förstås 
variera, men här ska jag uppehålla mig vid respondenternas egna föräldrar 
och svärföräldrar, respektive barnets far. Några beskriver att de även har täta 
relationer till syskon eller väninnor, men de egna föräldrarna och maken är 
de representanter för den närmaste omgivningen som oftast adresseras. 
Andra närstående diskuteras mer utförligt i kapitel 7.  

Om vi börjar med respondenternas egna föräldrar (främst deras mödrar 
och svärmödrar, respondenterna talar sällan om sina fäder eller svärfäder 
under intervjuerna) så framställs dessa ofta som illa uppdaterade vad gäller 
modernt föräldraskap. De råd som respondenternas mödrar – och svärmödrar 
– bistår med tas därför med en stor nypa salt. Att de överhuvudtaget kommer 
med råd kan dessutom vara frustrerande i sig. Alice beskriver hur hon 
upplever moderns råd:    

Alice: Mamma är väldigt mycket så ”ja, när ni var små då brukade jag mosa 
banan och koka äpplen”, hon kommer väldigt mycket med ”så här gjorde jag 
när ni var små.”  

Erik: Hur har du upplevt det där, "så gjorde jag när du var liten"?  

Alice: Ibland som frustrerande, ibland förlegat, ibland skuldbeläggande 
ibland "tack för tipset!". Så. 

Den sistnämnda reaktionen – ”tack för tipset” – kan kanske sägas vara 
positivt laddad, även om Alice tonfall låter en smula ironiskt. I övrigt är 
alltså råden frustrerande, förlegade eller skuldbeläggande.  

Cecilia ger uttryck för en ännu starkare frustration över moderns och 
svärmoderns råd, och hon understryker att det är mycket länge sedan hennes 
egen mor hade egna små barn:  

Cecilia: Sedan kan jag tycka i största allmänhet, jag är fyrtio år och min lilla-
syster är trettioåtta, det var en evighet sedan mamma var mamma. Det har 
hänt massor under tiden, och jag kan tycka att hon kommer med puckade 
kommentarer, liksom att ”låt barnet ligga och skrika, det är bra om han får 
skrika av sig”. Jag tycker det är konstigt. Samma sak med svärmor, hon 
kommer också med konstiga kommentarer. När han var ledsen liksom an-
tydde hon att han inte fick tillräckligt med mat. Det skapar ju oro! Jag menar, 
du såg ju hur han ser ut, han är ju inte undernärd direkt, han följer sin kurva 
perfekt. 
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Både Alice och Cecilia framställer alltså sina mödrars kunskap och erfaren-
het som illa uppdaterad. Det finns många exempel på sådan diskvalificering i 
materialet: 

Teresa: My mother is not a good authority, because now motherhood is 
something different.  

Erik: How is it different?  

Teresa: For example, my mother says to only feed him when its calm, like 
don’t talk and things like this, but I think a child must get used to voices and 
different surroundings, like not only in a small room with no light… But this 
is not a problem. She says something and I listen, but it’s not important. I 
respect her advice, but I filter it in my mind. It’s my child, my decision. I 
know what’s best for him. 

Teresa bortser alltså i stort sett från vad hennes mor säger, för numera är 
moderskap ”something different”. Hon kan utan problem filtrera bort vad 
modern säger, även om hon lyssnar artigt.  

Helena beskriver hur hennes mor pratar om matens betydelse med barn-
barnen på ett sätt som skiljer sig från hur hon och hennes man talar om den. 
Helena ser moderns förhållande till mat som något generationstypiskt: 

 Helena: Min mamma är sån här fyrtiotalist, så hon är lite speciell. Hon bara 
”du måste vara duktig och äta nu så att du blir en stor pojke”' lite mer så 
[skratt]. Och det är ju inte han van vid att höra från oss, så han blir lite 
förvirrad där. 

Uppmaningen att barnet ska äta och bli ”en stor pojke” kan kopplas till den 
första modernitetens syn på mat och ätande som entydigt uppbyggligt för 
hela (den manliga) karaktären. I den andra moderniteten kan maten sägas 
vara problematiserad i en lång rad avseenden – den kan vara både bra och 
dålig, beroende på vad man äter, och den är inte lika entydigt bekönad. Jag 
återkommer till detta när synen på socker diskuteras i nästa kapitel.    

Frida beskriver råden från hennes egna föräldrar som ”mossiga”. Men 
framförallt tror hon att hennes föräldrar måste ha förträngt allting som varit 
besvärligt: 

Frida: De är delaktiga, men det är mer så här "jag minns inte, jag tror att du åt 
jättebra...". Alltså allting var ju så bra, de minns bara det som var väldigt bra, 
liksom: "Du åt bra och du gick inte ner i vikt". Så kan det ju inte ha varit hela 
tiden, det måste ju varit konstiga saker där med. 

Man kan säga att diskvalificeringen av föräldragenerationen dels handlar om 
en generationsfråga, dels om den tidsliga dimensionen – deras erfarenheter 
anses ligga för långt tillbaka i tiden. Som vi såg i kapitel 3 är 
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diskvalificeringen av tidigare generationers erfarenheter och kunskaper 
också ett särdrag i det moderna, som bl.a. Beck & Beck-Gernsheim (1995) 
adresserat. Varje generation betraktar föräldraskap som en vetenskap, där det 
gäller att känna till de senaste rönen på området. Vidare tror jag att 
diskvalificeringen hänger samman med respondenternas strävan efter själv-
ständighet. Det är främst på så vis man kan förstå den stora frustration som 
föräldragenerationens råd kan ge upphov till.  

Kalina beskriver hur hon knappt klarar av att besöka sin egen mor sedan 
hon själv fick barn, på grund av hur modern lägger sig i precis allting:   

Kalina: Whenever I arrive there I have this feeling I want to go back, because 
I just can’t stand my mother giving me all kinds of advice, that she would do 
something differently. It’s about everything, on every level, like you 
breastfeed her too often, to seldom, she will be thin, she will be fat, now we 
should put her on a diet, and... It’s about eco diapers, and how I dress her. It’s 
not girly enough. Everything. 

Även Natalia (som till skillnad från Kalina anser sig ha en välfungerande 
relation till både sin egen mor och svärmor) lyfter fram hur hon i början 
behövde markera att hon vill klara av saker och ting själv:  

Natalia: They were giving me advice, sometimes too much advice and I 
wanted to kill them. But they were really helpful.  

Erik: Why did you want to kill them?  

Natalia: Because they were trying to help me too much. It was two things: 
first, I had some image in my head how I would like to do it for my kid. And 
when my mother was coming over and covering him with her blankets, I just 
hated it. And she said “Oh, he is cold!” And I said “Mom, he will be ill if we 
keep doing this every time.” I want him to be cold, even when he is a little 
cold, you know what I mean. Or she said “Give him this to eat because it’s 
better!” And I didn’t think it was… Also, I just wanted to do it myself, even 
when I was very tired I just thought it would be better if I got used to doing it 
myself. And not having people doing it instead of me, so...  

Erik: How did you deal with it?   

Natalia: Actually I just told them, that I didn’t like it.   

Natalia ger uttryck för att hon snabbt ville bemästra rollen som mor, både 
vad gäller att själv fatta beslut och att rent praktiskt klara av skötseln. Bi-
ståndet från hennes mor och svärmor blev på så vis problematiskt – till en 
början.  

Johanna berättar att hennes föräldrar inte ens försöker bistå med råd, 
eftersom hon långt innan hon själv blev mor markerat ett starkt behov av att 
klara saker och ting själv. Sålunda håller hennes föräldrar en klar distans: 
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Johanna: De vet att jag skulle bli vansinnig om de försökte... Det är mer från 
farföräldrarna det kommer råd.  

Erik: Varför vet de att du skulle bli vansinnig? Och varför skulle du bli det?  

Johanna: Det är inte säkert att jag skulle bli det i alla lägen, men det är en 
sådan där personlig grej, jag är liksom, min far brukar säga att det första jag 
sa när jag lärde mig prata var "kan själv". Och så har det fortsatt.   

Strävan efter självständighet kan ibland behöva vägas mot behovet av mor- 
och farföräldrar som i olika avseenden avlastar tillvaron, t.ex. genom barn-
passning. Paulina har sin mor på stort avstånd, och hon önskar att så inte 
vore fallet – även om hon vet att det skulle innebära att hon blev mer 
beroende av sin mor:  

Paulina: Before I got pregnant it didn’t disturb me that they live far away 
from Warsaw, I was even happy to live my own life and see them whenever I 
liked, or they liked. But now, I would like to have my family here in Warsaw. 
I would be happier. Even at the price of larger dependency on my mother 
especially.   

Med undantag för Alice så är samtliga mödrar sammanboende med barnets 
far. Jag har inte ställt specifika frågor om hur relationen mellan föräldrarna 
ser ut, t.ex. vad gäller arbetsfördelningen i hushållet. Likväl hade jag väntat 
mig att respondenterna skulle adressera fädernas roll i sina intervjusvar, men 
det sker ganska sällan. En orsak kan vara att frågorna är ställda i ”du-form”, 
och då kommer svaren ofta i ”jag-form” – naturligt nog. Jag har dock 
genomgående frågat efter faderns inställning till – eller engagemang i – de 
olika aspekter av risk och föda som diskuterats under intervjuerna. Mitt in-
tryck är att både de svenska och polska mödrarna ser sig själva som ytterst 
ansvariga för maten. Fäderna är involverade i olika hög grad, men det är 
mödrarna som bär det praktiska ansvaret kring födan och fattar besluten. De 
svenska respondenterna hänför ofta detta till praktiska tillfälligheter – de är 
hemma med barnet, och därmed blir de också ansvariga. De menar dock att 
detta lär komma att ändra sig senare, när fadern blir föräldraledig. Så här 
svarar t.ex. Cecilia och Helena när jag frågar vem som bestämmer kring 
barnets kost:  

Cecilia: Det är väl mest jag som styr där, faktiskt. Han ger ju mat på 
morgonen och ibland på kvällen, han behöver ju få in snitsen lite grann. 

Erik: Men är det du som styr?  

Cecilia: Ja, eftersom det är jag som går och handlar.  
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Helena: Han bryr sig inte så mycket... Eller ja, han har väl sagt någonting om 
typ gröten, vilken gröt han föredrar och tycker blir bäst konsistens på och 
så... Men eftersom det är jag som är mammaledig så är det ju jag som handlar 
maten, och när han är pappaledig så handlar han maten.  

Även Gina, vars make tagit ut merparten av all föräldraledighet och tagit ett 
mycket stort omsorgsansvar, beskriver att det är hon själv som är drivande i 
frågor som rör barnen: 

Gina: Jag tror att jag kan bestämma rätt mycket, det är mest jag som får 
intryck utifrån, i och med att jag surfar runt så mycket på nätet och har fler 
kompisar i samma ålder som har barn. Så jag har en känsla av att det är jag 
som kommer in med ”man kan faktiskt prova det här och man kan prova det 
här och här är en ny grej från babybutiken som man kan prova”, liksom.  

Det är frestande att här föra in en diskussion om de bakomliggande genus-
ordningar som medför att ”praktiska tillfälligheter” ofta permanentas i viss 
utsträckning. Roman och Peterson (2011) för t.ex. en diskussion kring att 
kvinnor ofta blir ”projektledare” även i familjer med stora jämställdhets-
ambitioner – och alltså kommer att ta ett slags övergripande planerings-
ansvar i hushållet. Men här är endast syftet att visa hur mina respondenter 
beskriver sig som ansvariga för maten. Det gäller som sagt även de polska 
mödrarna, men dessa beskriver ansvaret som beständigt – inte som någon 
tillfällig ordning. Eftersom polska fäder är föräldralediga i mycket ringa 
utsträckning kan de polska mödrarna inte se fram emot att bli ”avlösta” 
längre fram. Flera av dem beskriver att deras män ofta försöker vara invol-
verade, men i olika bemärkelser hamnar ansvaret likväl hos modern – till 
sist. Teresas man menar t.ex. att Teresa är bäst lämpad att fatta besluten som 
rör barnet, eftersom hon har hand om det hela tiden: 

Teresa: I stay with the child all the time, so he thinks I’m better on the 
subject. He says “you observe him, what do you think?”  

Natalias man poängterar ofta att han vill bli tillfrågad, men enligt Natalia 
håller han nästan alltid med henne om allting:  

Natalia: I think when it comes to the child, usually he just trusts me. He 
wants to be involved, and sometimes he says "Yes, yes, I think I would do it 
in this way", but still it’s basically what I decide. And I think he is fine with 
that, but he wants to be included.    

Även Sabinas man har åsikter, och de ser olika på t.ex. konsumtion av ani-
maliska produkter. Men eftersom det är Sabina som handlar är det hon som 
bestämmer vad som till sist hamnar på bordet:  
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Sabina: We have our disagreements. He would really like the kids to eat a lot 
of meat and milk... But, I’m the one who brings the food from the shop. 

Rebeka konstaterar att snart sagt allt matansvar ligger på henne, eftersom 
hennes man varken är intresserad eller kunnig när det gäller matlagning: 

Rebeka: My husband isn’t interested in such things. When he is home alone 
he doesn’t know what to do, so he will eat Kebab. He knows nothing about 
food.  

Jag konstaterar alltså att mödrarna i studien beskriver sig själva som ytterst 
ansvariga för mathållningen, och därmed även för riskerna. Denna ansvars-
fördelning kan uppstå som en följd av praktiska omständigheter, antingen 
tillfälliga eller av det mer beständiga slaget. Man kan sedan problematisera 
hur dessa omständigheter är sprungna ur samhälleliga genusordningar, men 
det är inte syftet här.  

Vi kan dock addera det faktum att omgivningen ofta betraktar mödrar 
som oändligt ansvariga för sina barn (jfr kapitel 1), och denna hållning kan 
mödrarna givetvis komma att internalisera. Jag kan inte säga något om i 
vilken utsträckning mina respondenter faktiskt har gjort det. Men de upp-
fattar sig som ytterst ansvariga, och Liliana formulerar tydligt att ansvaret 
känns oändligt:  

Liliana: I think, everything that will happen to her is my fault, everything in 
the next twenty years. Like two days before delivery I fell with my big 
stomach, and I was chocked. Something could have happened! Nothing did, 
but I understood then that everything that will happen to her is my fault. 
When she is in my stomach, that’s my fault. And when she will do stupid 
things in her teens, it will also be my fault, because I haven’t told her not to. 
Then I felt the responsibility… physically felt the responsibility.      

Att mödrarna uppfattar sig som ansvariga utesluter förstås inte att 
föräldrarna ändå hanterar riskerna tillsammans – det finns flera exempel på 
det i kommande kapitel. Det tycks också som om ansvaret blir lättare att bära 
vartefter man växer in i föräldrarollen.     

Det blir lättare med tiden 
Att bli mor är som sagt både ett ögonblicksverk och en process som pågår 
långt efter nedkomsten. Mina respondenter har kommit olika långt i denna 
process, bl.a. beroende på hur gamla deras barn är. Men alla betonar på ett 
eller annat sätt att man växer in i rollen och att det blir lättare med tiden. Var 
man befinner sig i denna process får konsekvenser för hur man uppfattar och 
hanterar risker. De respondenter som varit föräldrar ett längre tag – flera av 
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dem är flerbarnsmödrar – återkallar under intervjuerna hur osäkra de kände 
sig i början, och då närmast på ett skämtsamt sätt. Helena berättar t.ex. hur 
positivt hon upplevde det hembesök som nyblivna svenska mödrar ofta får 
av BVC den första tiden:  

Helena: Ja, det kändes bra, så att man slapp ta sig ut. Man var ju jätterädd för 
att lämna trygga hemmet med barnet [skratt].  

Hon upplevde sig alltså starkt bunden till hemmet under den första tiden, 
men ser nu tillbaka på detta och skrattar åt minnet. Och när Alice beskriver 
hur hon tänkte vid övergången till fast föda återger hon sitt resonemang med 
ett mycket skämtsamt tonfall:  

Alice: Jag var otroligt osäker. Absolut... ”Ska hon ha hela den här 
barnmatsburken, eller bara en del? Hon äter ju tills den tar slut, men hon 
kanske inte ska ha den egentligen.” Men det känns lite som att ju större hon 
blir och jag ser att hon mår bra, så kör jag mitt eget. 

Det är svårt att veta om munterheten kommer sig av att respondenterna 
själva uppfattar den initiala osäkerheten som verkligt löjeväckande, eller om 
de misstänker att jag som intervjuare kanske gör det. I alla händelser är den 
ett av många utryck för att respondenterna förhåller sig reflexivt till moders-
rollen, och alltså förmår betrakta sitt eget agerande utifrån. Dessutom 
illustrerar Helena och Alice ovan hur problemen med bundenhet och mer 
övergripande osäkerhet verkligen blir lättare att hantera med tiden.  

Erfarenheten gör det också lättare att förhandla de kunskapsanspråk man 
stöter på som mor. Man kan t.ex. komma att ta olika kostrekommendationer 
med en större nypa salt när man väntar sitt andra eller tredje barn. Evelina 
och Maryna ger båda uttryck för detta: 

Evelina: Under graviditeten jag var nog lite slarvigare andra gången. Med 
mat och alkohol var jag väldigt strikt, men med ost… Det var inte så att jag 
gick och åt ostbricka, men jag kanske chansade ibland ”Sådan här ost brukar 
vara pastöriserad, och då är nog den här det också”.  

Maryna: Because it’s my third kid, I know a lot of things about that, I’m 
reading about breastfeeding, I’m not ignorant you know, so for me it was just 
bullshit what she was saying, that’s all. I expect the medical staff to be 
educated, and it’s not very difficult because if I have access to this in-
formation, so does she. 

Evelina tillät sig att ”chansa” lite mer under andra graviditeten. Och Maryna 
kände sig så pass självsäker vid tredje nedkomsten att hon utan att tveka 
ifrågasatte de råd om amning som hon fick av en barnmorska, råd som hon 
höll för felaktiga.  
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Marynas hållning till kunskapens tillgänglighet kan också läsas som ett 
slags uttryck för den socialisering av medicinen som informationstekniken 
medför, och som jag ska återkomma till. Webster (2002) talar om ”expert-
patienter” som ställer nya krav på sjukvården, och vi kan i analogi med det 
tala om ”expertföräldrar” på mitt empiriska fält. Birgitta berättar också hur 
sjukvården tycks ha förväntat sig att hon som omföderska skulle vara väl-
förtrogen med t.ex. amning:   

Birgitta: Det var skillnad på första och andra barnet, jag tycker att man fick 
enormt mycket första gången, och de är väldigt mycket för amning märker 
man på BB. De kom och visade olika ställningar man skulle amma i, och 
kom med tips och råd första gången. Det var ingenting av det andra gången. 

Jag har inte funnit några exempel på att flerbarnsmödrar finner det besvärligt 
att på så vis förutsättas ha vuxit in i rollen – även om sådana fall förstås är 
tänkbara.  

Gina beskriver hur den tilltagande erfarenheten också gjort det enklare att 
förhålla sig till omgivningens kunskapsanspråk, mer allmänt: 

Gina: Man har ju utvecklats från första till andra barnet, så i början var jag 
väldigt stressad när jag fick höra hur andra gör, för jag tänkte hela tiden att 
det kanske är sådär jag borde göra. Och det var lite svårare att slå ifrån sig i 
början när man inte hade något eget ”föräldrasjälvförtroende”, eller vad man 
nu ska säga. Alltså, andra områden i livet hade jag koll på, det här var jag 
ändå ny på och då är man så himla intryckskänslig på något sätt, och det tar 
en stund att skärma av sig.  

Ginas beskrivning av hur det tar tid att ”skärma av sig” är en god illustration 
till Giddens resonemang om hur den skyddshinna vår ontologiska trygghet 
utgör perforeras av de ödesdigra ögonblicken – men sedan läker igen, med 
tiden. Det är förstås nödvändigt att sålla i de många olika råd som om-
givningen bistår med, och värdefullt att kunna känna sig trygg i detta 
sållande. Gina formulerar det som ett slags ”föräldrasjälvförtroende”, vilket 
är ett passande begrepp för (åter)erövrad ontologisk trygghet när man äntrat 
föräldraskapets domäner. Jag tror dock inte att man ska förstå det som att 
tilltagande erfarenhet – ”det har gått bra hittills”, eller ”jag har fått rutin på 
detta” – är den enda förklaringen till att det blir lättare med tiden.  

Kunskapssociologiskt bör man fråga sig vad det egentligen betyder att 
skärma av, när det kommer till vardagslivets riskhantering. De risker man 
behöver förhålla sig till är ju inte statiska, utan förändras i takt med att barnet 
växer, nya forskningsrön presenteras, nya produkter introduceras etc. Med 
Berger och Luckmann (1967: 138) kan vi betrakta övergången till 
moderskap som en sekundär socialisation, under vilken man tillägnar sig 
rollspecifik kunskap. En del av denna rollspecifika kunskap är att betrakta 
som ”receptkunskap”, alltså kunskap om hur man når kunskap. Ju större 
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receptkunskap, ju enklare blir det att förhålla sig till nya fenomen som 
uppenbarar sig. För mödrar kan det konkret innebära att man lär sig vem 
man ska fråga om man undrar över något, att man blir förtrogen med vilka 
internetfora som är givande att besöka, att man finner ett par referensböcker 
som kan stilla eventuell oro etc. Vidare, tillägnandet av rollspecifik kunskap 
innefattar också att man internaliserar de semantiska fält som dominerar på 
en viss arena – i det här fallet moderskapets. Man lär sig på så vis tolka och 
värdera informationen i den nya omgivningen, på ett alltmer nyanserat sätt. 
För mödrar kan denna omgivning bl.a. innefatta löpsedlar med forskarlarm, 
närstående som ”lägger sig i”, uppfordrande offentliga kostrekommen-
dationer etc. När mina respondenter menar att kvällstidningarna ofta över-
driver, att deras mödrar kommer med synpunkter av förmodad välvilja, samt 
att kostråden ständigt ändras tolkar jag detta som att de lärt sig urskilja 
nyanser i denna omgivning. På så vis blir det också ”lättare med tiden”.  

Reflexivitet – alltså förmåga och benägenhet att betrakta sig själv utifrån 
– torde vara en god hjälp i denna sekundära socialisation. Jag finner det 
slående hur reflexiva mina respondenter genomgående är.67 Ofta handlar det 
om att de beskriver sitt sätt att vara mor på – i relation till hur andra föräldrar 
är:  

Evelina: Jag är lite mer av en hönsmamma än vad pappan är. 

Urzula: If I would compare myself to the ”ecological mothers”, I am 
definitely a more careless mother.  

Evelina positionerar sig som ”hönsmamma” i relation till maken, vilket i 
detta sammanhang syftar på att hon ser sig som mer upptagen vid risker än 
vad han är. Urzula positionerar sig som oförsiktig i relation till de mödrar 
som i olika avseenden försöker ta ekologiska hänsyn i sitt föräldraskap.  

Att på detta vis jämföra sig med andra är i sig en riskhanteringsstrategi 
som jag återkommer till i kapitel 7. Här ville jag endast visa hur 
moderskapets reflexivitet verkligen är social till sin natur, dvs. att andra 
mödrar och fäder ofta kan utgöra fixpunkter gentemot vilka man förstår sig 
själv. Vidare gör respondenterna många olika slags reflektioner över vad det 
innebär att vara mor i samtiden, alltså ett slags temporal reflexivitet:  
 

Gina: Förr i tiden levde man i generationer, så kunskapen överfördes ganska 
naturligt för att man bodde med farföräldrar och morföräldrar och man tog 
hand om sina yngre syskon. Nu flyttar man ju ut och så bor man själv och 

                               
67 Som jag adresserade i metoddiskussionen kan här föreligga ett självselektionsproblem. 
Personer som vill ställa upp på detta slags intervjuer är möjligen mer benägna och vana vid att 
reflektera över föräldraskapet än vad populationen som helhet är.  
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man har ingen aning, man har inte sett något spädbarn växa upp i närheten, 
eller tagit hand om någon annans. 

Maryna: I think in our world it’s quite difficult to strike a balance between 
kids and career, because there are issues like money… Society is asking us to 
be more productive and present, and so on, so the balance isn’t very easy. 

Gina menar att moderna boendeformer medfört att kunskap och erfarenhet 
inte lika enkelt förs vidare mellan generationer (vi kan med resonemang från 
Giddens och Therborn ovan uttrycka det som att neolokalisering medför en 
viss konfiskering av erfarenheten). Maryna gör snarare en reflektion kring 
hur de samtida kraven på produktivitet gör det svårt att balansera familj och 
yrkesliv. I båda fallen handlar det om att mödrarna förhåller sin egen situa-
tion till mycket mer övergripande utvecklingslinjer på samhällsnivå.  

Ytterligare ett uttryck för reflexiviteten är förstås respondenternas kritiska 
inställning till kunskap. Denna aspekt diskuteras vidare i nästa kapitel, men 
nedan ges två exempel på hur respondenterna förhåller sig kritiskt till både 
sin egen kunskap och den s.k. ”expertkunskapen”. Frida reflekterar över hur 
hon själv kommer att hålla saker och ting för sanna, utifrån vad media 
rapporterar:  

Frida: Man hör ju bara vad media säger, att vissa medel inte är så bra… Och 
som okunnig kan man ju oftast lägga ihop ett och ett, och så tror man att det 
är en juste teori som man själv har satt ihop i sitt huvud: ”Ja, cancer är otro-
ligt vanligt idag och hej och hå – har det något med vår uppväxt att göra? 
Kan det ha något med maten att göra?”    

Frida ser sig som ”okunnig” och är själv alltså kritiskt till de slutsatser hon 
drar, utifrån den begränsade information (media) hon menar sig ha tillgång 
till.  

Liliana diskuterar hur hon förhåller sig till olika föräldraskapslitteraturer: 

Liliana: I have a basic book I really like, because it doesn’t give you the right 
answer. And I also read books about being a parent, but it’s more like 
philosophy. Like, now I read a book called “The Continuum Concept”, it’s a 
controversial book about helping a child to grow with nature, with instinct. 
But I also read “Secrets of the Baby Whisperer”. That’s the opposite book. 
The first one says to keep your child as much on your hands as is needed, 
because it’s important to him. The second one says to leave him alone and let 
him cry it out.  

Erik: Is it like you can chose what you like and don’t like?    

Liliana: Yes, based on myself and my instinct.  

Liliana ser det som en kvalitet när en bok inte kommer med tvärsäkra svar, 
och hon finner dessutom ett värde i att läsa böcker med olika utgångspunkt, 
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baserade på föräldraskapsfilosofier som inte harmonierar med varandra. På 
så vis kan hon själv bilda sig en uppfattning. Motstridiga råd kan ju 
potentiellt vara frustrerande att hantera, men för Liliana tycks det finnas ett 
värde i att ta del av olika perspektiv. Hon kan sedan själv avgöra vad hon 
finner vettigt att ta till sig. Flera av respondenterna förefaller ”självsäkra” på 
detta vis, i relation till olika kunskapsanspråk. Psykologer brukar tala om 
”perceived self-efficacy” (Bandura 2006), vilket syftar på människors tilltro 
till den egna förmågan att uppnå det ena eller andra. Den tilltron varierar, 
beroende på vilken domän individen befinner sig på: ”A business executive 
may have a high sense of organizational efficacy but low parenting efficacy” 
(Bandura 2006: 307). Respondenterna tycks överlag hysa stor tilltro till den 
egna förmågan att själva värdera risker och riskinformation. En sådan tilltro 
utgör rimligtvis alltid en resurs. Den upplevda komplexiteten i den om-
givande riskinformationen blir mindre, om man själv tycker sig kunna 
värdera den på ett adekvat sätt.  

Helena understryker att hon och hennes man alltid gör en egen värdering 
av riskinformationen:   

Helena: Både jag och min man tar till oss råd och sådana här rön på så vis att 
vi läser dem, och sen bildar vi vår egen uppfattning skulle jag säga. Vi tänker 
inte ”nu säger de så här, därför beslutar vi så”. Men vi tar en gyllene medel-
väg. 

Urzula menar att ett visst mått av ”sunt förnuft” gör det möjligt att lita till 
myndigheternas rekommendationer:  

Urzula: I do trust the food authorities; I trust that if they say that this is food 
appropriate for children, or they say that this is a product appropriate for 
human consumption, I understand that they have to the best of their possible 
current knowledge and ability made sure that it is so. And if you try to 
combine that with a healthy rule of reason, then I think that you can get by. 

Detta slags tilltro till den egna förmågan att värdera risker och risk-
information tror jag är viktiga fundament för de olika riskhanterings-
strategier som diskuteras i kapitel 7. Som vi ska se inbegriper flera av dem 
att man i något avseende kan omförhandla riskernas ”riskabilitet”, alltså att 
de kan komma att framstå som mindre riskabla då andra faktorer eller 
omständigheter vägs in. Det bör som sagt också vara en tilltro som stärks 
över tid, i takt med att man blir mer förtrogen med olika slags risk-
information. Även i det avseendet torde det alltså bli lättare med tiden.  

Hittills har jag i detta kapitel beskrivit övergången till moderskap i ett 
slags kronlogisk bemärkelse, från det ”ödesdigra ögonblicket” till den åter-
erövrade ontologiska tryggheten.   Jag ska nu lämna kronologin, för att 
avslutningsvis diskutera hur respondenterna förhåller sig till själva begreppet 
”risk.”    
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Riskbegreppets betydelse i vardagen 
Efter att ha ställt ett par inledande bakgrundsfrågor, samt några praktiska 
frågor om mathållningen i vardagen, bad jag respondenterna berätta vad de 
tänker på när de hör ordet ”risk”. Svaren är skiftande, och jag kan inte ur-
skilja några tydliga gruppskillnader mellan mödrar från de två länderna. Som 
jag diskuterade i kapitel 3 tycks termen ”risk” ligga en bit från vardags-
erfarenheten, eller snarare en bit från vardagslivet. För flera respondenter 
verkade risk först och främst vara en teknisk term förbunden med deras 
yrkesliv:   

Diana (ekonom): Alltså det första jag gör alltså då tänker jag jobb, sorry... 
Och det är ju inte så relevant för det här.  

Paulina (ekonom): An economic risk is a situation when there are plenty of 
outcomes and probabilities you don’t know. That is the economic answer.  

Johanna (samhällsplanerare): Det är mitt jobb, för det är klimatrisker.  

Natalia (marknadsförare på ett bokförlag): Actually, there is nothing in 
particular that enters my mind when thinking risk. I think about risk at 
work… I don’t know, some things are risky. 

Urzula (jurist): I don’t think I’m a good person to respond to that question, 
because I deal with risk regulation.  

Kopplingen till yrkeslivet återspeglar möjligen att olika slags riskanalys och 
riskhantering blivit en central arbetsuppgift för de välutbildade på dagens 
arbetsmarknad, vilket bl.a. Julia Evetts noterat: ”Professionals are 
extensively engaged in dealing with risk, with risk assessment and, through 
the use of expert knowledge, enabling customers and clients to deal with 
uncertainty” (Evetts 2003: 397). Därtill har dessa välutbildade ofta en stark 
yrkesidentifikation, vilket kan medföra att de i första hand svarar utifrån sin 
yrkesroll – även om jag klargjort för respondenterna att de främst intervjuas i 
egenskap av mödrar. I sina svar påpekar ett par av dem att associationer till 
yrkeslivet möjligen är ”fel” i detta sammanhang. Men jag tror främst att 
associationen till yrkeslivet snarare än till vardagslivet handlar om att be-
greppet ”risk” kan kännas väl starkt att använda om det senare. Att 
begreppsliggöra sitt vardagsliv i termer av risk innebär att man på sätt och 
vis släpper in det hotfulla i den intima sfären, vilket man förmodligen helst 
vill undvika. Det vore i så fall i linje med Giddens förståelse av hur den 
ontologiska trygghetens skyddshinna låter oss sätta parentes om möjliga 
händelser som uppfattas som hotfulla. Mot den bakgrunden kan man t.ex. 
förstå att riskperceptionsstudier visat att människor överlag underskattar den 
statistiska risken för att de själva ska råka ut för något oönskat – ett slags 
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”bias” som kallas ”orealistisk optimism” (unrealistic optimism, se t.ex. 
Weinstein 1980) eller det närbesläktade “riskförnekelse” (risk denial, se t.ex. 
Sjöberg 2002). I viss utsträckning håller man alltså tanken på det oönskade 
utfallet på avstånd.   

Det finns också studier som visat att risker förbundna med starkt negativa 
känslor gör att vi i mindre utsträckning tar hänsyn till sannolikheter, och 
istället till varje pris försöker undvika det riskabla (se t.ex. Sunstein 2003; 
Slovic & Peters 2006). Detta slags ”sannolikhetsignorans” (probability 
neglect) innebär att människor överreagerar på risker med mycket låg 
sannolikhet, eftersom konsekvenserna – om risken realiserades – ter sig 
mycket skrämmande. Den utbredda rädslan för terrorattentat i det tidiga 
2000-talet (efter elfte september 2001) brukar föras fram som exempel på 
det, en rädsla som medförde att många helt avstod från flygresor under en tid 
– trots att risken för terrorattentat alltjämt var minimal. På mitt empiriska fält 
kunde man teoretiskt vänta sig att möjligheten att något oönskat ska drabba 
barnet, t.ex. sjukdom eller död, ter sig mycket skrämmande. Och när något 
ter sig mycket skrämmande tenderar vi alltså, enligt sannolikhetsignoransens 
logik, att avstå från riskkalkyler. Istället ”flyr” vi det skrämmande helt och 
hållet, snarare än att göra riskkalkyler kring det som står på spel – i det här 
fallet barnets välbefinnande.  

Ovanstående är dock ett teoretiskt resonemang om vad man skulle kunna 
vänta sig på vardagslivets domäner, utifrån forskningen kring sannolikhets-
ignorans. Jag tror att resonemanget förklarar varför riskbegreppet, med sina 
historiska konnotationer till en kalkylerande logik (se kapitel 3), kan kännas 
främmande i vardagen. Men, som vi ska se när riskhanteringsstrategier dis-
kuteras är det inte så att mödrarna flyr det skrämmande till varje pris, vilket 
man alltså kunde förvänta sig utifrån teorin om sannolikhetsignorans. Istället 
gör de ofta ett slags riskkalkyler av kvalitativt slag, där matematiska 
sannolikheter (om de alls går att uppbringa) sällan spelar någon större roll. 
Man väger istället emotionella och praktiska aspekter av olika risker mot 
varandra, samt mot olika andra aspekter av tillvaron.  

Vidare finner jag det intressant att några respondenter (som svar på risk-
associationsfrågan) presenterade ett slags riskdefinitioner som närmar sig 
någon av de många tekniskt/akademiska definitionerna i omlopp. Evelina 
förstod t.ex. risk som ”möjligheten att något negativt ska hända”, vilket är 
mycket likt definitionen som används i denna studie. Gina associerade risk 
till ett slags pågående riskanalys: ”Det övervägande man ska göra för att 
veta om man ska fortsätta med någonting eller inte.” För Kalina var risk 
”actions with some kind of consequences”, medan Teresa såg risker som 
externt genererade: “It’s something which is done to us.” Jag hävdade i 
kapitel 3 att riskbegreppet ligger en bit från vardagserfarenheten, och särskilt 
då från vardagslivet. Å andra sidan: livet i det moderna innefattar ofta 
erfarenheter och begrepp från vitt skilda arenor, t.ex. från olika expert-
system. Det är med andra ord svårt att tydligt avgränsa ”vardagsliv” från allt 
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annat slags liv, och det är ganska naturligt om tekniska definitioner får fäste i 
vardagligt språkbruk. För att summera ovanstående diskussion så använder 
respondenterna alltså sällan det analytiska begreppet ”risk” när de talar om 
sitt förhållande till ”det oönskade” i sitt eget föräldraskap. Istället använder 
de ord som ”oro”, ”nervositet”, ”osäkerhet” etc.  

Tulloch & Lupton (2003) intervjuade ett brett urval australiensare och 
britter om deras upplevelser av risk, och i deras studie framstår risk-
begreppets koppling till vardagslivet starkare. Deras respondenter såg risk 
som ”an inevitable part of everyday life, pervading everything they did” 
(Tulloch & Lupton 2003: 19). Mina respondenter, såväl de svenska som de 
polska, tycks alltså ha ett långt mer distanserat förhållande till risk (möjligen 
med undantag från Sabina, som säger sig vara riskbenägen – se nedan). 
Skillnaden kan dock vara metodologiskt betingad, eftersom Tulloch & 
Lupton ställt en lång rad direkta frågor om hur just risk uppenbarar sig i 
olika delar av respondenternas liv. Då blir risk naturligt nog ett åter-
kommande tema i intervjumaterialet. 

I två andra avseenden harmonierar mina svar tämligen väl med de Tulloch 
& Lupton fick. För det första så beskrev även mina respondenter risk som 
något i första hand negativt: 

Helena: Ja, när någonting otäckt eller hemskt kan hända, hur stor chans eller 
risk det är att det kan hända någonting.  

Maryna: Risk is a danger. 

Hos Tulloch & Lupton var det dock många respondenter som samtidigt lyfte 
fram att risker har en positiv dimension, medan jag bara hittat några få 
exempel på detta i mitt material.  

Frida: Vilken svår fråga! Ja, risk tycker man ju är lite negativt laddat… men 
det behöver det ju inte alls vara. Risk kan, det kan vara precis lika positivt 
egentligen.  

Sabina: For some people it’s completely negative, right, you should stay clear 
of risks. I think, in my personal life I risk quite often, it’s a habit of mine.  

Frida ifrågasätter alltså sin initiala, negativa association, och Sabina under-
stryker att hon själv ofta tar risker.  

I övrigt är de positiva riskkonnotationerna få, och som jag diskuterade i 
kapitel 3 är det i vardagligt språkbruk vanligast att man istället använder 
ordet ”chans” för att beteckna positiva utfall (på såväl svenska som polska). 
Tulloch & Lupton (2003: 19) menar att de många positiva risk-
konnotationerna i deras studie innebär att bilden av de räddhågsna, konstant 
riskmedvetna och riskminimerande individerna i det senmoderna som Beck 
m.fl. risksamhällesteoretiker målar upp blir missvisande. Det håller jag med 
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om, men inte som en följd av riskernas positiva aspekter, utan av att riskerna 
med olika medel hålls på avstånd i vardagslivet. Jag berörde detta för-
hållande ovan, och i kapitel 7 återkommer jag till hur detta avståndshållande 
går till.  

För det andra var det – liksom hos Tulloch & Lupton – några 
respondenter som först och främst associerade ”risk” till fysiska faror i om-
givningen:   

Ingrid: Jag tänker på rasrisk, en sådan triangel. Snön rasar ner och du dör... 
Varning!  

Olga: At the moment I think about things like falling from stairways or 
something like that, that’s a risk I have in my house, because we live in a big 
house with a lot of stairways.  

Rebeka: An accident... Like if my baby would fall and get wounded… or fall 
from the balcony.  

En intressant aspekt av fysiska (och därmed tydliga) faror är att risker som 
på så vis är kända brukar upplevas som mindre hotfulla än de mer okända, 
diffusa riskerna (Slovic 1987). Bilolyckor kan således upplevas som mindre 
hotfulla än t.ex. tillsatser i mat, eftersom vi är någorlunda väl förtrogna med 
bilolyckor som fenomen, och de mekanismer som orsakar dem. Att vi med 
tiden blir förtrogna med risker brukar beskrivas som en tillvänjningseffekt i 
litteraturen. Den gäller för risker i allmänhet, och rimligen för vardagslivets 
risker i synnerhet, eftersom vi lever nära inpå dessa. De enskilda risker man 
identifierar i vardagen kommer alltså med tiden att framstå som mindre 
riskabla. Lidskog (1996) menar att detta är en av få punkter det råder stor 
enighet kring inom riskforskningen: Människor föreställer sig ofta att de kan 
hantera bekanta situationer, och att de därför tenderar att undervärdera 
sådana faror de anser sig ha kontroll över. Denna tes bygger på antagandet 
att när faror inkorporeras i det allmänna medvetandet sker en tillvänjning 
och ett slags ”subjektiv immunitet” utvecklas – det rör sig förstås inte om 
någon verklig immunitet.  

Betyder associationerna till fysiska faror därmed att respondenterna anser 
sig ha bristande kontroll över de fysiska farorna i omgivningen? Varför har 
de inte utvecklat subjektiv immunitet mot de fysiska riskerna i bostaden? Jag 
har tyvärr inte frågat respondenterna om denna aspekt. Men klart är att några 
av dem finner de fysiska farorna skrämmande. Att riskbegreppet kopplas till 
fysiska faror kan vara ett tecken på att kontrollmöjligheten upplevs som 
begränsad. Men, jag tror snarare att det upplevda ansvaret (för barnets säker-
het) är en viktigare faktor än den upplevda kontrollmöjligheten när det gäller 
vårt förhållande till risk. Känslan av att faktiskt kunna kontrollera en risk kan 
snarast medföra att ansvaret väger tyngre (”jag borde också kontrollera 
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den”). Därmed kommer vardagslivets risker att kräva någonting av oss, och 
det är därför jag inkorporerar kravaspekten i min riskdefinition.  

Tulloch & Lupton (2003) finner i analogi med det ovan sagda att risker 
som definieras som externa (alltså bortom den egna kontrollen) kopplas 
samman med ett slags förmodernt ödestänkande – de går inte att göra någon-
ting åt. Detta slags tänkande – att vissa risker är oundvikliga – återfinns 
också i mitt material: 

Liliana: I think I’m in it, totally, because toxins are everywhere. I try to 
protect my daughter from toxins for as long as possible, but I don’t believe 
it’s possible to avoid it all her life. 

Liliana beskriver sig alltså som mer eller mindre omsluten av gifter (”in it, 
totally”), som hon inte kan skydda sin dotter från på sikt. Likväl tänker hon 
försöka så gott det går. Och insikten att vissa risker inte går att göra någon-
ting åt utesluter inte att mödrarna måste hantera dem på kognitiv eller 
emotionell nivå.  

Det är heller ingen enkel sak att avgöra vilka risker man faktiskt bär ett 
eget ansvar för att hantera. Giddens (1997: 137) påpekar att fatalism, dvs. ett 
resignerat accepterande av händelsernas gång, är en inställning som tycks 
både främmande och helt logisk i moderniteten (den andra moderniteten, 
min anm.). Logisk, därför att vi nu är medvetna om den uppsjö av oönskade 
konsekvenser som moderniten för med sig – ingenstans går det att leva helt 
riskfritt. Främmande, därför att vi numera betraktar framtiden som i högsta 
grad formbar. Beskrivningen av mödrarnas riskhanteringsstrategier blir ett 
slags skildring av balansgången i spänningsfältet mellan det man måste 
acceptera och det man kan göra någonting åt. I nästa kapitel ska jag först 
försöka beskriva hur själva fältet ser ut, alltså de riskkonstruktioner kring 
födan som framträder i intervjumaterialet.  
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6. Riskkonstruktioner kring födan  

I det här kapitlet diskuteras vilka risker som de intervjuade mödrarna identi-
fierar i relation till födan. Jag använder begreppet ”riskkonstruktioner” som 
övergripande rubrik, och med det avses de fenomen som uppfattas som 
riskabla, samt den mening som dessa riskabla fenomen tillskrivs. Utöver de 
risker vi själva identifierar behöver vi ofta förhålla oss till andra aktörers 
riskkonstruktioner. Detta slags ”externa” konstruktioner – eller risker som 
sociala fakta – ingår därför också i mitt konstruktionsbegrepp.  

Respondenterna förefaller vana vid att tala om och problematisera risker 
förbundna med födan. Ämnet ventileras i föräldrautbildningar, i diskussioner 
med vårdpersonal, släkt och vänner etc. Som i alla intervjuprojekt är det 
några respondenter som presenterar utförliga och inlevelsefulla svar, medan 
andra är mer kortfattade och mer distanserade. Jag finner det dock svårt att 
säga något övergripande om de enskilda respondenternas allmänna för-
hållande till risker. Detta tycks först och främst variera inom respektive 
intervju, beroende på vilket slags risk vi talar om. Så här distanserat svarar 
t.ex. Alice när jag frågar henne hur hon reagerat på tidningsartiklar om 
Bisfenol A i nappflaskor:   

Alice: Jag menar, hur länge har inte de här nappflaskorna funnits och hur 
många är det inte som har mått bra, som det inte...? Det känns som att det är 
för mycket skrämselpropaganda liksom i media hela tiden om både det ena 
och det andra. Så jag tar det faktiskt lite med en nypa salt, jag har inte, fast 
jag kände till det, jag har inte gjort någon förändring på något sätt, jag kör på 
som vanligt. 

När socker kommer på tal blir tonen betydligt mer inlevelsefull:  

Alice: Jag själv sockrar inte maten, men jag hade h-vete nu i december, 
tyckte jag, för framförallt mina föräldrar tyckte det var trevligt att stoppa i 
henne väldigt mycket pepparkakor och lussebullar och där vi hela tiden var 
nästan som i en konflikt, för jag tänkte, måste hon äta det här flera gånger i 
veckan? Det är inte det nyttigaste. Och framförallt att hon fick mellan mål-
tiderna och så. Så det kände jag att jag var väldigt mycket emot. 

Som vi ska se nedan är det också i synen på enskilda risker, snarare än i det 
övergripande förhållandet till risk, som det går att utläsa länderskillnader. 
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Samtliga respondenter identifierar risker med maten, om än av olika slag och 
de förhåller sig olika till dem.  

I kapitlet presenteras mödrarnas riskkonstruktioner i form av fyra 
övergripande ”riskteman”: födointaget, experternas riskföda, socker och 
industriprocessad mat. Som synes har dessa fenomen varierande ”ontologisk 
status”, där t.ex. socker är ett födoämne, medan industriprocessad mat 
handlar om hur födan produceras. Möjligen skulle man teoretiskt kunna 
återföra risken med en produktionsmetod till att den gör ett visst födoämne 
riskabelt, men eftersom respondenterna talar om dessa fenomen som risker i 
sig själva har jag valt att presentera dem just så. Genomgående för dessa 
fenomen är att de anses riskabla för hälsan på kort eller lång sikt och/eller 
för de sociala relationerna på kort eller lång sikt.    

Födointaget 
I linje med att några respondenter associerade ordet ”risk” till omedelbara 
och fysiska faror var det också några som adresserade de omedelbara och 
fysiska riskerna med födointaget, när jag frågade vilka risker de ser med 
maten:   

Evelina: Sätta i halsen! Inte så mycket själva maten... Det är väl klart att man 
på lång sikt vill lägga grunden för något bra, det känns som att riskerna i så 
fall är att man börjar äta dåligt, och blir sjuk när man blir gammal på något 
vis. 

Paulina: Choking is the first thing I think about now. I got scared when he bit 
of a large piece of broccoli, so I put my finger in his mouth and pulled it out, 
because I was really afraid he was going to swallow it […] Otherwise… 
hmm. The risk of obesity.    

Evelina och Paulina associerar alltså först och främst till den omedelbara 
risken att barnet ska kvävas vid matbordet. Först efter varsin tankepaus tog 
båda upp långsiktiga hälsorisker, i form av framtida ohälsa. Omedelbara 
risker med ätandet adresseras även i andra delar av intervjuerna. Både Kalina 
och Maryna refererade till en omskriven händelse i Polen 2011, då ett barn 
hittade en glasbit i en yoghurtförpackning.68 Helena lyfter också fram just 
den specifika risken, och i hennes berättelse framstår ”glas i barnmaten” 
närmast som en modern trop eller vandringssägen:  

Helena: Sen kan det ibland vara såhär ”hjälp, tänk om det ligger en glasbit i 
barnmaten!” [skratt] för man har hört sådana otäcka historier, fast det är inte 
så ofta man tänker så, men det har hänt någon gång, så att... Men, eftersom 

                               
68 Se artikeln ”Szok! Dziecko znalazło szkło w jogurcie Danone” (ungefär. ”Chock! Barn 
hittade glas i Danones yoghurt”) publicerad 2011-07-15 på www.nowiny24.pl.  
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man själv inte tillagar maten så är man inte hundra procent säker på vad som 
finns däri, det är lite grann det.  

Det är inte självklart hur man ska förstå en betoning på omedelbara faror 
med ätandet. Ätandet är en i hög grad bekant och rutiniserad situation, där 
riskforskningen förutskickar att ”subjektiv immunitet” borde växa fram 
(alltså att man undervärderar risker i bekanta situationer). I kapitel 5 såg vi 
också exempel på hur mödrarna upplever att de med tiden vuxit in i rollen, 
och den allmänna osäkerheten minskat. Men när barnet nyligen börjat med 
smakportioner, oftast vid ca 6 månaders ålder, är vaksamheten vid måltiden 
troligen förhöjd. Evelina och Paulina befann sig i den situationen vid 
intervjutillfället, med barn som var 8 respektive 6 månader gamla.  

Som jag diskuterade i föregående kapitel kan en betoning av fysiska faror 
tolkas som att kontrollmöjligheten upplevs som begränsad i relation till 
dessa. Risken med kvävning som Evelina och Paulina adresserar ovan kan 
dock sägas vara av det kontrollerbara slaget, eftersom man kan se till att 
servera maten i tillräckligt små bitar. Så varför lyfter de fram kvävning som 
en risk? Kanske bör kontrollerbarhet också förstås i relation till den 
föreställda möjligheten att ingripa om det oönskade faktiskt inträffar. Att 
behöva avhjälpa kvävning hos en annan individ är en dramatisk upplevelse, 
och inte helt okomplicerat – oavsett om det gäller en vuxen eller ett barn. 
Förhållandet mellan kontroll och ansvar kompliceras också på mitt empiriska 
fält. Mödrarna upplever sig som fullt ut ansvariga för vad barnen stoppar i 
sig, men det är inte givet att detta ansvar också åtföljs av kontroll-
möjligheter. Som Helena illustrerar ovan kan burkmaten i det sammanhanget 
kännas tydligt riskabel, eftersom man inte helt kan kontrollera innehållet och 
vara ”hundra procent säker på vad som finns däri”. Svårigheten att kon-
trollera innehållet gäller förstås särskilt de långtidsverkande riskerna med 
maten (t.ex. cancerogena ämnen). Men dessa risker upplevs troligen som 
mer externt genererade, och därför svårare att göra någonting åt. Vi måste 
lita till att expertsystemen (i det här fallet livsmedelsindustrin och dess 
kontrollorgan) hanterar de långsiktiga riskerna. Om vi lyckas med det har vi 
i någon mån hanterat risken, och kan (med Giddens) tillsvidare ”sätta 
parentes” runt det oönskade utfallet. Jag återkommer till detta när 
riskhanteringsstrategin expert- och regleringsförtroende diskuteras i nästa 
kapitel. Här ville jag endast nämna en tänkbar förklaring till att de 
omedelbara farorna förs fram som exempel på risker med maten: Risken för 
kvävning, för skärskador från glas eller för allergiska reaktioner (en 
omedelbar risk som också adresseras i intervjuerna) etc. hamnar i för-
grunden, eftersom mödrarna upplever sig som direkt ansvariga för att 
hantera dem.  

Vi kan också tänka oss att den heuristik som kallas tillgänglighet (se kap. 
3) spelar in här, vilken medför att bekanta fenomen – t.ex. att sätta i halsen – 
framstår som mer sannolika än vad mer svårtillgängliga fenomen gör (t.ex. 
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försämrad hälsa orsakad av tillsatser i maten). Här kan också troper om t.ex. 
glas i barnmaten spela in; man behöver inte ha direkterfarenhet av ett 
fenomen för att det ska vara bekant.   

Av något mer långsiktigt slag – i bemärkelsen att konsekvensen inte 
omedelbart ger sig till känna – är risken att födointaget inte blir tillräckligt 
stort. Flera respondenter vittnar om den oron i samband med övergången till 
fast föda: 

Natalia: And then, when I started with solid food, it was a little stressful 
because I didn’t know how to do it, what to give him, how much, how often. 
Even when he was eight months he was losing weight, and we went to the 
doctor who told me to give him more meat, or that I should give him bigger 
portions. And then it was fine. So I had some problems and it was stressful. 

Barnets viktutveckling är ett återkommande tema i intervjuerna, vilket bl.a. 
förklaras av att denna noga övervakas vid hälsokontroller och presenteras 
grafiskt för föräldern i relation till en normalkurva. Att barnet följer normal-
kurvan blir ett slags kvitto på att födointaget är tillräckligt stort, och i före-
gående kapitel såg vi hur Cecilia hänvisade till att hennes barn ”följer sin 
kurva perfekt” när svärmodern ifrågasatte hennes mathållning. För Fridas del 
försvårades övergången till fast föda av att hennes dotter drabbades av 
rotavirus med diarré och magsjuka, vilket gjorde att hon gick ned i vikt:   

Frida: Då vart jag lite osäker på mina smakportioner, för då kände jag att jag 
vet ju inte riktigt i mängd och näring vad hon får i sig, för jag stod ju och 
kokade, det var jordärtskockspuré tillsammans med kalv och jag visste ju 
ingenting om hur sammansatt den kosten egentligen var, med tanke på att 
vätska var så otroligt viktigt under hennes sjukperiod. Hon fick ju upp allting 
och fick inte i sig tillräckligt med vätska, då vart jag väldigt orolig över 
vätskemängden i maten också, så då kände jag att ”nej, jag har inte koll på 
det här”.  

Fridas oro resulterade i att hon gick över till att använda färdiga barn-
matsburkar, eftersom hon kände att hon inte själv hade kontroll över vad 
barnet fick i sig. Barnmatsburkarna upplevdes alltså som säkrare än den 
hemlagade maten i den situationen. Det är en intressant kontrast till hur 
Helena upplevde barnmatsburkar som mindre tillförlitliga vad gäller innehåll 
(se ovan). Men en barnmatsburk kan förstås anses säker i ett avseende (t.ex. 
gällande näringssammansättning) och riskabel i ett annat (t.ex. gällande 
okänt övrigt innehåll). Frida utvecklar själv det resonemanget:  

Frida: Mitt hjärta säger att det måste vara juste att laga egen mat, för du vet 
vad den innehåller. Jag tycker de här burkarna, det är lite läskigt att de håller 
så länge, och så innehåller de saker som jag inte riktigt vet vad de är. Men det 
är faktiskt bra att veta ibland att de får i sig 11 procent kalv, 12 procent 
potatis och så. 
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Jag ser Fridas beslut som ett tydligt exempel på den riskhanteringsstrategi 
jag kallar avvägning, där risker vägs mot andra risker (eller mot andra 
aspekter av tillvaron) och som diskuteras i nästa kapitel.             

Födointaget kan också vara riskabelt i socialt hänseende. På sikt handlar 
det om att barnet ska lära sig att på rätt sätt deltaga i måltiden som social 
praktik, och formas genom den. Dels kan man säga att måltiden till en del 
konstituerar familjen – ordet ”familj” har ibland definierats just som ”de som 
äter tillsammans”, och om det gemensamma ätandet upphör är det ett hot 
mot familjens existens (jfr. Fjellström 2008). Dels är måltiden en del av 
barnets sociala träning – att t.ex. ha ”rätt” bordsskick anses viktigt i de flesta 
kulturer. Som Catherine Bell (1997: 143) formulerar det:  

[T]here is a long-standing cultural belief that table manners indicate not just 
the quality of one’s upbringing but also one’s moral or spiritual disposition as 
well. This can become quite explicit in the social training of children, where 
the social codes they are taught to obey are seen not simply as ‘mere’ 
conventions but also intrinsically necessary social practices that civilize the 
wild brute lurking in all of us.  

Något drastiskt kan man alltså säga att förälderns uppdrag att fostra en 
socialt fungerande individ står på spel i samband med måltiden. Riktigt så 
drastiskt formulerar sig dock inte mina respondenter. Däremot berättar Gina 
att det är svårt att få till fungerande måltider i familjen. Det sätt på vilket den 
äldsta dottern intar sin föda tycker Gina inte är ”hållbart” på sikt, men efter-
som det yngre barnet kräver mycket av henne ser hon inget annat alternativ 
för tillfället: 

Gina: Det är inte en mysig stund. Jag tror hon är lite för ung för det, och vi är 
lite för stressade för det. Just nu sitter hon och kollar på TV varje gång hon 
ska äta, det är enda sättet att få henne att sitta ned liksom. Så hon sitter och 
kollar på någonting och så äter hon, och det kommer ju inte att vara hållbart 
när hon blir äldre. Jag vill ju gärna att hon ska sitta och äta med oss och prata 
lite. Men just nu när man har den där lilla också så handlar det bara om att 
överleva. 

Även Evelina berättar om stress runt måltiderna, och att hon har tagit upp 
frågan vid besök på BVC:  

Evelina: Jag bad om råd med storebror, för han äter väldigt, väldigt långsamt, 
det bad jag om råd kring ”hur ska vi styra med det, ska vi försöka begränsa 
det där eller?” Det blir väldigt långa måltider, liksom en timme minst. Det 
går inte på morgnarna. 

Respondenterna försöker alltså få måltiderna att fungera, men tidsbrist är ett 
hinder i det. Bordsskick är sällan en aktuell fråga för de små barn kring vilka 
denna undersökning kretsar, men Kalina har likväl haft konflikter med sina 
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föräldrar om att hon låter dottern äta med händerna. Hon tillämpar ett slags 
metod för att introducera fast föda som kallas Baby Led Weaning (BLW), 
vilken går ut på att låta barnet äta själv, istället för att mata det med sked. 
Tanken är också att barnet äter samma mat som de vuxna. På så vis får 
familjen tidigt gemensamma måltider, vilket är en fördel som Kalina lyfter 
fram.69 Men konfliktfritt är det alltså inte: 

Kalina: I have some quarrels with my parents, because they don’t accept it. 
Because it’s obvious that there’s a lot of stains and dirt and mess when a 
child is eating like this. And my mom thinks that she should feed her, and 
actually stuff her little granddaughter with a spoon, because she thinks the 
baby is too little to actually eat the food. 

Så, även om det kanske inte handlar om bordsskick i vanlig mening finns det 
föreställningar om ”rätt” sätt att få i sig maten på som mödrarna kan behöva 
förhålla sig till, även om det gäller ett barn som endast är sju månader 
gammalt. Dels ifrågasätter Kalinas föräldrar “kladdigheten” som finns 
inbyggd i BLW, dels barnbarnets kapacitet att faktiskt få i sig maten. Det är 
med andra ord Kalinas sätt att mata sitt barn på som ifrågasätts, och i för-
längningen hennes sätt att vara mor.    

Ytterligare en social risk förbunden med måltiderna kan vara att barnet 
utvecklar ett komplicerat förhållande till ätandet. Paulina har själv haft ät-
störningar i yngre år, och oroar sig över att barnet ska komma att betrakta 
mat som antingen ett straff eller som en belöning:        

Paulina: So, my priority is that the child should like the food, but not treat it 
like something you get as a punishment or a reward. Food should be just for 
feeding, not for making you feel better.   

Cecilia beskriver sig själv som överviktig, och redan under graviditeten 
diskuterade hon och hennes man hur de framöver ska undvika att barnet 
ärver dessa bekymmer:  

Cecilia: Vi har ju pratat om vikten av att äta rätt och rätt mängd. Rätt mat, rätt 
mängd. Det ser jag som en stor risk eller oro, att överföra dåliga vanor. Jag 
vill ju inte att han ska bli överviktig, för det medför ju inte bara hälsorisker, 
vilket är en jättestor risk, men även socialt. Det är ju inte roligt att vara en 
tjock unge.    

Cecilias känner också av ett externt tryck att vara vaksam kring barnets vikt, 
inte minst från sina egna föräldrar: 

                               
69 Så här beskrivs metoden på hemsidan www.babyledweaning.com (hämtat 2013-01-17): 
”Baby Led Weaning, quite simply, means letting your child feed themselves from the very 
start of weaning.”  
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Cecilia: För nu börjar de prata om övervikt och att det gäller att hålla i barnen 
så att de inte blir överviktiga och bla bla, och jag menar att naturligtvis säger 
de så till mig för att jag är överviktig. 

Förhoppningen att barnet på sikt ska utveckla ”goda matvanor” uttrycks 
förstås av flera respondenter, men då den förhoppningen huvudsakligen 
tycks knuten till det riskabla sockret ska jag återkomma till den längre fram. 
Sammanfattningsvis kan man säga att födointaget för det första kan upplevas 
som omedelbart riskabelt, vilket hänger samman med känslan av ansvar för 
vad barnet får i sig, samt med att de omedelbara farorna med ätandet är 
särskilt tillgängliga genom egna och andras erfarenheter. För det andra kan 
födointaget vara riskabelt på längre sikt, eftersom barnet ska utvecklas 
fysiskt genom ätandet och dessutom lära sig äta på ett sätt som inte är 
skadligt för henne själv. För det tredje kan födointaget vara socialt riskabelt 
på både kort och lång sikt, eftersom ansvaret utsträcker sig till att handla om 
att uppfostra en individ som kan ingå i den ”de ätandes gemenskap” som 
både samhälle och familj utgör. Jag urskiljer inga tydliga länderskillnader 
härvidlag.  

Experternas riskföda 
I de flesta länder återfinns officiella rekommendationer om vad små barn bör 
äta respektive undvika. I Sverige utfärdas dessa av Livsmedelsverket, medan 
hälsoministeriet (Ministerstwo Zdrowia) ansvarar för de polska rekommen-
dationerna. Livsmedelsverket har egna tjänstemän som sammanställer 
kostråd utifrån internationell forskning, medan Ministerstwo Zdrowia över-
låtit denna uppgift på en grupp barnläkare. I båda länderna stöder man sig på 
studier utförda i länder med någorlunda liknande förutsättningar, t.ex. vad 
gäller infektionsproblematik. Det handlar främst om andra europeiska länder 
och USA. Det finns gott om internationella organisationer som utfärdar 
rekommendationer om mat, t.ex. Europeiska myndigheten för livsmedels-
säkerhet (EFSA), Världshälsoorganisationen (WHO) och European Society 
for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN). 
Men deras kostråd är ofta formulerade med andra experter i åtanke, svåra att 
tolka för gemene man. Myndigheterna i respektive land försöker därför över-
sätta dem till vardagsspråk, samt anpassa dem till den lokala matkulturen.70 
Detta slags ”konventionella” expertråd – i bemärkelsen sprungna ur den 
västerländska vetenskapstraditionen – är den helt dominerande formen av 
expertråd i intervjumaterialet. De svenska respondenterna refererar ute-
slutande till dem, medan två av de polska respondenterna även nämner mer 
                               
70 Denna beskrivning bygger delvis på en telefonintervju med en tjänsteman vid 
Livsmedelsverket 2012-10-26. 
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”okonventionella” råd från kinesisk respektive antroposofisk medicin. 
Kalina är t.ex. restriktiv med att ge komjölk till sonen, eftersom hon läst att 
mejeriprodukter kan orsaka astma, enligt kinesiskt medicin. Sabina har ett 
barn som går på antroposofisk Waldorfförskola, där barnen får anpassade 
kostråd utifrån kroppskonstitution och temperament. Hon berättar att hon 
gärna skulle följa dessa råd, men att hennes make motsätter sig det. I övrigt 
är det alltså uteslutande konventionella rekommendationer som förs fram.    

Rekommendationer tas emot på olika sätt i livsvärlden. Några av de födo-
ämnen som experterna anser riskabla blir särskilt meningsbärande genom att 
de vävs samman med andra fenomen i den kulturella kontexten. Man kan 
säga att individerna gör dessa risker till ”sina” – socker är ett exempel som 
kommer att diskuteras nedan. Andra födoämnen som experter varnar för 
tycks däremot inte få någon vidare mening, utöver just att experterna varnar 
för dem. Med experternas riskföda avses den senare kategorin, alltså de 
födoämnen som experter rekommenderat föräldrar att vara restriktiva med 
vid matning av små barn, och som blir riskabla enkom därför att experterna 
säger det. Mina respondenter tycks inte själva tillskriva dessa födoämnen 
någon djupare mening i riskhänseende, och på vilket sätt ämnet eventuellt 
verkar och blir riskabelt tycks spela mindre roll. Det är med andra ord främst 
experterna som betraktar denna föda som riskabel, det är deras risk-
konstruktioner – därav genitivformen (experternas). Sällan tycks det vålla 
respondenterna några egentliga bekymmer (av praktisk eller annan natur) att 
hörsamma råden och undvika experternas riskföda. På så vis verkar detta 
slags risker vara de minst dramatiska i respondenternas ögon. Andra 
exempel på experternas riskföda ur mitt material är honung, mangold, röd-
betor, spenat och salt. 

Det är främst de svenska respondenterna som refererar till experternas 
riskföda (och oftast direkt till Livsmedelsverkets rekommendationer) t.ex. 
när jag frågar om de undviker något särskilt i maten:  

Birgitta: Nej, men det är väl det här som man bör undvika fram tills han är ett 
år, inte för mycket salt... Det är väl ett fåtal saker som han inte ska äta. Spenat 
och mangold och rödbetor.  

Evelina: Det är ju de här grejerna man inte får... rödbetor och rabarber och 
honung och... Det är väl någonting mer, men det är väl inte sånt man lagar så 
jätteofta ändå. 

Alice (om hur hon använder internet): Kollat lite barnmatsrecept i början, att 
det inte skulle vara för mycket salt. Fått lite idéer. Och sedan 
Livsmedelsverket mer allmänt, vad är det de får och inte får äta. 

Johanna (om föräldrakurs på BVC): Då var det väldigt konkret det här med 
inte salt, inte honung, inte spenat, alltså rent faktisk de där sakerna som 
barnen inte får (emfas) äta innan ett år, vilket kändes bra att få avbockat.    
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Formuleringar av typen ”de här grejerna man inte får” tolkar jag för det 
första som att dessa rekommendationer förutsätts vara allom bekanta. 
Åtminstone förutsätts jag (intervjuaren) i egenskap av svensk förälder känna 
till och följa dem. Respondenterna talar om dessa födoämnen som i för-
bifarten under intervjuerna, de figurerar inte i deras berättelser om oro eller 
ambivalens kring födan. Istället omnämns de just som de lite anonyma 
”grejerna” som känns bra att få ”avbockat”. Eftersom de svenska mödrarna 
nogsamt följer rekommendationerna har de heller inga erfarenheter av 
sociala kontroverser runt dem. Men man kan föreställa sig att experternas 
riskföda blir socialt riskabel för den som öppet negligerar 
rekommendationerna (och därmed får utstå kritik från omgivningen). Vi kan 
på så vis likna experternas riskföda vid ett modernt tabu, i bemärkelsen 
någonting man undviker även om man inte alltid har de bakomliggande 
skälen klara för sig. Det är i sin tur ett tydligt exempel på risker som sociala 
fakta – andras riskkonstruktioner (i det här fallet experternas) kan utöva ett 
tvång mot oss.  

För det andra, och i analogi med det första, kan man läsa det som uttryck 
för den starka myndighetstro som sägs känneteckna svenskar – man får inte, 
bör inte, ska inte, just därför att Livsmedelverket säger det. Det är sant att 
svenskarna hyser jämförelsevis stort förtroende för myndigheter (Trägårdh 
2009, se även tabell 4.3 ovan). Men frågan är vad det betyder att 
respondenterna uttrycker sig på detta vis? Trygghetskritikerna skulle för-
modligen läsa det som en överdriven tilltro, kanske rentav farlig i det att 
individerna slutar tänka själva. Men detta slags ”blinda” hörsammande av 
rekommendationer gäller just bara ett fåtal livsmedel och sådant man (med 
Evelinas ord) inte ”lagar så jätteofta ändå”. Det tycks inte kosta 
respondenterna särskilt mycket att undvika experternas riskföda. När det 
kommer till övrig riskföda som diskuteras nedan – den som inte enbart är 
experternas – är kostnaden ofta högre och motståndet stundtals större. Likväl 
kan man fråga sig varför respondenterna alls bryr sig om dessa råd? Som vi 
ska se i nästa kapitel kan strategin anpassning (till rekommendationer) vara 
ett sätt att reducera komplexitet. Det är kostsamt att själv behöva värdera 
varje risk man hör talas om, och rekommendationer förenklar risk-
hanteringen. I praktiken innebär komplexitetsreduktionen att man känner sig 
mindre osäker. Flera respondenter lyfter fram denna funktion när jag frågar 
varför det finns rekommendationer:  

Cecilia: Nej, inte annat än att det väl är av välmening som riktlinjerna finns. 
Om man är osäker som förälder så finns det svar på många frågor som man 
har. Sedan om man följer eller inte...          

Diana: Det är väl mera bara något man kan hålla sig i om man är osäker. 
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Ingrid: Just kring föräldraskapet så tänker jag att man förväntas vara väldigt 
osäker som förälder, och därför tänker jag mig att det finns rekommen-
dationer för att man ska känna sig mindre osäker. 

Rekommendationer är oftast en sammanvägning av stundtals motstridiga 
forskningsresultat, och detta är något som Eberhard (2006) tar fasta på i sin 
kritik av ”trygghetsnarkomanin”. Han har ett helt kapitel med rubriken 
”Livsmedelsverkets propaganda”, där han ondgör sig över hur detta verk 
upphöjer enskilda forskningsresultat till sanningar i den ”fullkomligt sans-
lösa skräckpropagandan” (s. 199). Oavsett om det finns fog för så drastiska 
formuleringar kan man förstås fråga sig om det är av godo att myndigheterna 
utfärdar kostrekommendationer som får betraktas som osäkra. Jag menar att 
det måste bero på hur de tas emot i livsvärlden. Mina respondenter tycks helt 
klara över rekommendationernas provisoriska och osäkra natur, vilket 
Cecilia ger uttryck för när jag frågar henne hur hon känner inför att 
rekommendationerna ibland ändras: 

Cecilia: Ja, forskningen går framåt. Det är väl inget konstigt? Forskningen 
går framåt, och sedan är det ju så att beroende på hur du gör en studie så får 
du olika resultat, så det är där det svåra kommer in. 

Att Cecilia tar upp metodologiska problem vittnar om en något kritisk in-
ställning till kunskap, vilket utgör ett gott skydd mot ”skräckpropaganda”. 
Rekommendationernas komplexitetsreducerande effekt kan möjligen också 
skrivas på pluskontot: Om det är svårt att själv bedöma farligheten kan det 
vara skönt att följa någon annans rekommendationer. Å andra sidan kan man 
invända att rekommendationerna i sig själva konstituerar en del av 
komplexiteten. Komplexitetsreducerande blir de endast om de, i en kanon av 
motstridiga rekommendationer, kommer från någon utfärdare som mot-
tagaren betraktar som större auktoritet än övriga på området. I annat fall 
kommer rekommendationerna endast att spä på den befintliga komplexiteten. 
Det är tydligt att de svenska respondenterna uppfattar Livsmedelsverkets 
rekommendationer som ett slags ”facit”. Cecilia berättar t.ex. hur hon varit 
irriterad över att hennes Barnavårdscentral säger något annat än vad 
Livsmedelsverket gör:  

Cecilia: Jag menar om Livsmedelsverket går ut med riktlinjer, ja eller 
tydligen inte då, men man skulle ju kunna tycka att BVC ska följa de rikt-
linjerna, och gå ut med den informationen. Så att man inte får en massa 
olika... Man får ju ändå olika bud och intryck och så vidare. 

Här framskymtar ett slags föreställd auktoritetshierarki, där 
Livsmedelsverket befinner sig i toppen. Auktoritetstron bland 
respondenterna är dock också reflexiv, flera av dem uttrycker på olika sätt att 
deras tilltro nog är ”överdriven”: 
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Alice (om huruvida hon följer Livsmedelsverkets rekommendationer): Ja, jag 
kanske gör det lite för mycket till och med.      

Johanna: Jag tror att jag har en övertro på myndigheter. Alltså jag hårdrar 
väldigt, men har man som uppdrag att ha koll på en fråga är det något helt 
annat än en tidning som är ute efter att tjäna pengar på min osäkerhet. 

Cecilia: Åh, jag är väldigt naiv, jag tror så här att är det farligt, då kommer 
någon att sätta stopp för det, så jag behöver inte bry mig så mycket. 

Att sätta sin tillit till något är i själva verket ofta en medveten handling, och 
något vi tvingas göra i det moderna. Som Giddens (1997: 33) påpekar:  

Tillit flyter ofta samman med ett pragmatiskt accepterande: det är en sorts 
’kohandel’ som individen bedriver med modernitetens institutioner. Olika 
former av skepticism eller antagonism gentemot vissa abstrakta system kan 
samexistera med ett självklart förtroende för andra. En person kan exempel-
vis anstränga sig oerhört för att undvika artificiella tillsatser, men om denna 
person inte odlar allt som han eller hon äter, måste vederbörande med nöd-
vändighet ha tillit till att leverantörerna av ’ekologisk mat’ erbjuder de bästa 
produkterna.  

Ovan belyser dock Cecilia ett möjligt problem med att människor sätter sin 
tillit till att andra reglerar risker: Vad händer om det dyker upp någonting 
farligt som myndigheterna missar? Problemet med medborgare som främst 
litar till att myndigheterna förebygger t.ex. trafikolyckor, istället för att 
själva agera genom att anpassa hastigheten, brukar inom riskforskningen 
kallas ”public complacency” (ung. ”medborgerlig självbelåtenhet” på 
svenska, se Wang & Kapucu 2008). Å ena sidan kan man säga att riskerna 
kopplade till födan är av sådan natur att de inte enkelt kan bedömas eller 
förebyggas av medborgarna – experternas rekommendationer kring hur 
mycket salt ett litet barns njurar tål är t.ex. svåra att överpröva. Vi är här i 
händerna på expertsystemen, och problemet med public complacency blir 
inte särskilt adekvat att adressera. Å andra sidan torde medvetna och 
krävande konsumenter förstås kunna bidra till att både marknadsaktörer och 
myndigheter upprätthåller och ”vässar” säkerhetssystemen runt födan. Med-
borgarnas engagemang och upprördhet, t.ex. vid larm om hur födan hanteras, 
har på sätt och vis en förebyggande funktion.    

De polska respondenterna gör som sagt få referenser till experternas 
riskföda. Ett undantag är proteinsammansättningen gluten, som lyfts fram i 
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flera av de polska intervjuerna men inte alls i de svenska.71 Dock är det inte 
Ministerstwo Zdrowia som de polska mödrarna refererar till, utan de 
officiella rekommendationerna avseende gluten har ofta förmedlats via 
familjens barnläkare. Dessa rekommendationer är likartade i Sverige och 
Polen. Livsmedelsverket rekommenderar introduktion av små mängder 
gluten mellan den fjärde och sjätte månaden, medan Ministerstwo Zdrowia 
förordar små mängder mellan den femte och sjätte månaden. Studier har 
visat att risken för utvecklande av celiaki (glutenintolerans) är något större 
om gluten introduceras före fyra månaders ålder, likaså är den större om man 
väntar längre än sju månader (se Lindgren & Kihlander 2009) – därav detta 
”introduktionsfönster” i rekommendationerna. Det är oklart varför de 
svenska respondenterna inte nämner gluten, men kanske beror det på att 
fönstret sammanfaller med övergången till fast föda, och att gluten därmed 
introduceras mer eller mindre automatiskt. Det borde i så fall även gälla i 
Polen, men där tycks de officiella rekommendationerna vara ifrågasatta från 
flera håll. Liliana berättar hur hon och maken förhandlat om glutenre-
kommendationerna hon fått från sin barnläkare och själv tagit del av via 
Världshälsoorganisationen (WHO) på internet, respektive de rekommen-
dationer hon fått från svärmodern (som är dietist till yrket): 

Liliana: When my doctor said I should implement gluten, she said "Oh my 
god, no!" and I said, OK, there is nothing wrong with the child, she is OK, 
but you know the WHO directions say “after 6 months 3 grams gluten per 
day”. But she said “No no no, my professor says it’s not true, you shouldn’t 
eat it”. And we had, me and my husband, so long discussions about whom I 
should believe? The WHO or his mother? And he said “I will believe my 
mother”… And I said, OK. So we will wait until 10 or 12 months.   

Detta slags förhandling illustrerar hur rekommendationer snarast kan spä på 
komplexiteten när de bryts mot motsägande rekommendationer i ett socialt 
sammanhang. Svärmoderns position i familjen och hennes yrkesroll – under-
struken genom hänvisningen till professorn – gör att hennes restriktiva 
hållning till gluten vinner försteg framför läkarens rekommendation, som 
Liliana egentligen helst vill hörsamma.  

I Sverige tycks synen på gluten mer homogen bland experterna, och 
ämnet problematiseras sällan i andra avseenden än som katalysator för 
celiaki. Det senare återspeglas i att de polska och svenska celiakiförbunden 
ser olika på gluten. Enligt det polska förbundet finns en allmän ”gluten-
känslighet” (skild från celiaki) hos uppemot sex procent av befolkningen, där 

                               
71 Gluten är en sammansättning proteiner som finns i vete, råg och korn. Hos vissa personer 
kan gluten utlösa celiaki (glutenintolerans) vilket innebär att tunntarmens slemhinna skadas 
och personen får svårt att tillgodogöra sig näringsinnehållet i födan. Omkring en procent av 
befolkningen i europeiska länder lider av celiaki - en sjukdom som ibland är övergående, 
ibland livslång. Behandlingen består främst av att kosten hålls glutenfri, varvid 
tarmfunktionen återhämtar sig. (Nationalencyklopedin, uppslagsord ”celiaki”.)   
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symptomen bl.a. är buksmärtor, utslag, eksem, huvudvärk, trötthet och 
förvirring.72 Det svenska celiakiförbundet – som samarbetar med det 
polska73 – anser inte att gluten är problematiskt i det avseendet.74 En del 
polska barnläkare är också restriktiva med gluten, trots de officiella 
rekommendationerna. Rebeka berättar om vänner vars barn diagnostiserats 
som ”glutenallergiska”, men inte i bemärkelsen celiaki:   

Rebeka: “A lot of my friends’ babies are allergic to gluten… The doctors say 
so, when the baby has a lot of blemishes and so on. And they say it’s because 
of gluten or milk, you don’t know.” 

Själv har hon dock dragit andra slutsatser efter att ha läst en artikel i ämnet, 
och därefter prövat sig fram:   

Rebeka: But I read in an article that the best thing is to start giving a small 
amount of gluten or semolina from the sixth month. So, I did that, gave him a 
small amount of wheat in his soup, and he didn’t have an allergic reaction so 
I made this portion bigger and bigger.   

Urzula och Paulina berättar också om hur de på olika sätt avvikit från de 
rekommendationer de fått avseende gluten. Urzula har låtit gluten komma in 
i kosthållningen ”av sig självt”, medan Paulina har sökt bekräftelse hos 
läkare i sitt ifrågasättande av de officiella rekommendationerna:       

Urzula: The recommendation is that you introduce a little bit of gluten-
containing porridge into the food in very small doses. I don’t think I followed 
it, honestly. I don’t think so. I think it was more like if she found a piece of 
bun that she was interested in, I would give it to her. But I wouldn’t give her 
one spoon of gluten here and there. 

Paulina: There is this thing with gluten in the diet, and the latest prescription 
is that babies should get some minimal amount of gluten every day in their 
fifth and sixth month. But I ignored it, I somehow didn’t like the idea… And 
I talked to three different doctors, and two of them said that firstly the 
research on which this prescription is based is very doubtful, and secondly if 
he is allergic it’s never a good idea.   

Det är intressant hur de polska respondenterna adresserar experternas risk-
föda först när det gäller något omtvistat (gluten), men i övrigt inte tycks 
upptagna av detta slags risker. Jag ser det som ett exempel på att när risken 
är omtvistad bland experterna uppstår en osäkerhet kring riskabiliteten, som i 

                               
72 www.celiakia.pl/celiakia/ (hämtat 2013-02-12). 
73 Förbunden är t.ex. båda medlemmar i Association of European Coeliac Societies (AOECS). 
74 De gör på sin hemsida klart att t.ex. sädesallergi är något helt annat än glutenallergi: 
http://celiaki.se/celiaki-intoleranser-allergier/celiaki-glutenintolerans/relaterade-sjukdomar-
3/veteallergi-sadesslagsallergi/ (hämtat 2013-02-12). 
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sig är skrämmande. I Sverige tvistar förstås också experter om olika saker, 
men inte just om gluten. Det svenska Livsmedelsverket åtnjuter i alla 
händelser tillräckligt stort förtroende bland de svenska respondenterna för att 
deras rekommendationer ska bli vägledande – och därmed komplexitets-
reducerande. Ministerstwo Zdrowia tycks inte ha motsvarande ställning och 
funktion i Polen.  

Att de svenska respondenterna refererar till myndighetsrekommendationer 
i högre grad än de polska var väntat, givet det starkare svenska myndighets-
förtroendet. Intressant i sammanhanget är också att de polska 
rekommendationerna om vad små barn bör äta (utöver bröst-
mjölk/ersättning) är mer detaljerade än de svenska. De polska 
rekommendationerna för barn mellan 7 och 9 månader lyder t.ex. som följer:  

Grönsakssoppa eller mosade grönsaker med kokt kött eller fisk (1-2 gånger i 
veckan) - ingen buljong - med gluteninnehållande kornvälling och halv 
äggula varannan dag. Gröt/välling, glutenfritt eller korn med gluten. 
Fruktjuice (pressad rekommenderas) eller fruktpuré (inte mer än 150g). 75 

Det rör sig alltså om rekommendationer på konkret menynivå (t.ex. en halv 
äggula). Den svenska motsvarigheten (för 6 – 8 månader) är mer allmänt 
formulerad och lyder:  

Det finns inga ”regler” för vad man ska börja med. Det viktiga är att maten 
har mjuk konsistens så att barnet inte sätter i halsen. Du kan till exempel 
mosa en bit kokt potatis eller lite ris med en gaffel och tillsätta bröstmjölk 
eller ersättning så att det blir ett löst mos. På samma sätt kan du laga mos av 
rotfrukter och grönsaker. 76 

Det är svårt att säga hur dessa skillnader i konkretion ska förstås. Det kan 
förstås röra sig om tillfälligheter, men möjligen återspeglar även detta att 
relationen medborgare och myndigheter i de båda länderna ser olika ut – 
utöver den övergripande förtroendefrågan, och kanske även variationer i 
utbildningsnivå, tror jag det handlar om hur pass hierarkisk relationen är. I 
Sverige har relationen med tiden demokratiserats till den grad att kost-
rekommendationer på menynivå från myndigheter närmast väcker 
munterhet. Socialstyrelsen har visserligen aldrig rekommenderat ”6 - 8 
skivor bröd om dagen” (det var en kampanj från bagerinäringen på 1970-

                               
75 Översatt från dokumentet ”Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w pierwszym 
roku życia, opracowane przez zespół ekspertów powołany przez konsultanta krajowego ds. 
pediatrii.” Hämtat från Ministerstwo Zdrowias hemsida (www2.mz.gov.pl) 2014-02-05.  

76 Livsmedelsverkets råd ”Vad kan man ge?”, hämtat från Livsmedelsverkets hemsida 
(http://www.slv.se) 2014-02-05.  
 



 135

talet)77 men denna tankefigur kring förmynderi är levande i Sverige. Cecilia 
tar t.ex. skämtsamt upp den när jag frågar varför det alls finns officiella 
rekommendationer om olika saker: ”Storebror ser dig och rekommenderar 
sex skivor bröd om dagen.” En annan förklaring kan kanske sökas i den 
utveckling där folkhälsoarbetet i västvärlden sedan 1970-talet allt mer 
kommit att bedrivas genom betoning på eget ansvar och genom att 
individerna förmås internalisera råden – och vidare reglera sig själva och 
varandra. Ur det perspektivet blir detaljerade rekommendationer mindre 
effektiva än sådana som kräver att individen själv konkretiserar dem. Detta 
slags folkhälsoarbete kom igång senare i Polen än i Sverige, först efter 
kommunismens sammanbrott (se kapitel 4).  

Sammanfattningsvis är experternas riskföda ett tema som främst upp-
träder i de svenska intervjuerna. Det torde ha med det starkare svenska 
myndighetsförtroendet att göra, och kanske återspeglar det också olika 
traditioner gällande folkhälsoarbete. Att följa experternas rekommendationer 
reducerar komplexitet, givet att det går att urskilja en högsta auktoritet bland 
de många utfärdarna. Om så inte är fallet spär rekommendationerna snarast 
på komplexiteten, som vi såg i det polska exemplet med gluten. Den svenska 
auktoritetstron är dock reflexiv, ett slags medvetet överförd tillit.   

Socker 
Det är gällande socker som den allra största oron framskymtar hos såväl de 
polska som de svenska respondenterna. Konkret kretsar oron kring övervikt, 
sviktande tandhälsa, mental utveckling, social förmåga och sociala relationer 
– ofta i kombination. Så här berättar t.ex. Kalina om sin oro för att dottern 
ska bli ”sockerberoende”: 

Kalina: I’m very much afraid that she will become addicted to sugar, because 
I have two examples in my family of little children who are totally addicted 
to chocolate. That’s why I don’t give her any sugar.   

Erik: What has happened to them?   

Kalina: For example my niece, she is 13, and it’s my own opinion, I haven’t 
consulted any kind of doctor, but I think her diet was really poor, she was 
only eating this Nesquik cereals its only chocolate and milk, and now her 
spine is uneven. And I think it is caused by this diet, that when she was 
growing up she didn’t have all the elements needed. Another example is the 
girl who is 6 years old and she can terrorize all her family and all the 
surroundings in order to get some sweets. If there are sweets on the table, she 

                               
77 Det finns dock uppgifter som gör gällande att kampanjen från Brödinstitutet genomfördes 
med Socialstyrelsens goda minne, se artikeln ”Svälj inte allt du hör utan kritisk granskning” 
införd i Dagens Nyheter 2005-12-09.  
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will do anything to eat those sweets. So, this is the social aspect, and the 
other aspects is that she is constantly sick, either she has a cold or some 
stomach problems, and the stomach problems are usually cased by that she 
goes to her friends and stuffs herself with sweets.   

Kalina talar här om socker på ett sätt som för tankarna till hur olika 
narkotikapreparat brukar beskrivas, med negativ inverkan på både socialt liv 
och hälsa. Barnens starka sötsug gör att de terroriserar hela sin omgivning i 
jakten på nästa ”fix”, och dessutom får de ryggproblem, magproblem och 
immunologiska problem. Det är också ett missbruk som upprätthålls i 
barnens vänkrets: she goes to her friends… Huruvida socker verkligen kan 
vara beroendeframkallande är omtvistat inom medicinsk forskning, och 
frågan är stundtals föremål för intensiv medicinsk debatt (se t.ex. Lindroos 
2005 för ett svenskt exempel). Framförallt diskuteras huruvida socker ger 
upphov till samma slags abstinensproblematik och successiva doshöjning 
som t.ex. alkohol och nikotin. Debatten förs också i populära medier.78 I 
Sverige har debatten under 2000-talet till stor del handlat om huruvida en 
sund kost bör ha tonvikt på fett eller socker (socker i bemärkelsen kol-
hydrater).79 Att döma av mina intervjusvar har sockerkritikerna varit mest 
framgångsrika; någon problematisering av fet kost förkommer knappast i 
materialet.  

Att Kalina lyfter fram oro över beroende exemplifierar också hur 
respondenterna ser på socker som en oundviklig del av modern kosthållning. 
Om det vore möjligt att helt utesluta socker ur dieten skulle det knappast 
vara relevant att fundera över tillvänjning. Istället lyfter flera respondenter 
fram att det handlar om en balansgång:   

Olga: The problem is in the balance; too much carbon hydrates means to 
much energy, a high level and too much sugar in the blood. It’s not good for 
a young brain. We need a good balance.  

Erik: Is it the development or the weight or what?   

Olga: Yes, and for how we feel, our mood. When my son was smaller and I 
gave him milk with chocolate he was like crazy. 

Diana väljer att lyfta fram just synen på socker (godis) som exempel på hur 
man uppnår ett balanserat föräldraskap överlag:    

Diana: Som min lillebror och hans tjej, de är väldigt, väldigt fria i sin upp-
fostran och han är fyra år nu och han har väl lördagsgodis, men det är inte så 
konstigt om han också skulle få lite godis en fredag och han får vara uppe 

                               
78 Se artikeln ”Cukier uzależnia mocniej niż heroina” ung. ”Socker är starkare än heroin”, 
införd 2012-02-27 i Newsweek Polska. 
79 Se artikeln ”Fullt krig i fettfrågan”, införd 2011-03-14 i tidningen Fokus. 
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ganska fria tider, och göra lite som hur han vill så att säga… Och sedan har vi 
på andra sidan min mans syster, de är väldigt rutinfokuserade och det får inte 
avvika en tum och man får ju knappt säga ”godis” i deras närhet så att säga. 
Och jag hoppas väl på att bli någonstans mittemellan det där.  

Både Kalina, Olga och Diana länkar samman sockret med ”oregerliga” barn 
i citaten ovan. Kalina och Olga ser barnens beteende som en direkt effekt av 
sockerkonsumtion, medan Diana snarare ser både sockret och oregerligheten 
som symptom på en uppfostran som tycks henne alltför fri. Men sockret 
finns som sagt överallt, och eftersom sockerkonsumtion är en del av kulturen 
finns det sociala risker förbundna med att som förälder vara alltför restriktiv, 
vilket några respondenter tar upp:  

Urzula: It’s a public pattern of feeding. You don’t want to go as far as saying 
“no, my daughter won’t eat it”, because it would make her feel odd. Like 
“why are all the children eating marmalade and I’m not allowed?” So, you 
don’t want to intervene in that way. […] We don’t have a no-sugar policy and 
since sugar is one of the tastes and one of the ingredients they will be dealing 
with its important for them to learn how to deal with it. 

Urzula ser alltså en social risk i att dottern ska känna sig utanför om hon är 
för restriktiv. Och hennes barn måste lära sig hantera sockret, enligt ett 
resonemang som påminner om hur föräldrar ibland kan resonera kring 
alkohol när barnen blir äldre (”det är bäst att de får lära sig dricka ansvars-
fullt hemma”). Paulina konstaterar att förekomsten av andra barn i alla 
händelser gör sockret oundvikligt: 

Paulina: In the beginning I tried to avoid it all together, because I don’t want 
him to get used to various sweet food, I want him to accept vegetables. But it 
cannot be avoided, especially at a nursery or kindergarten; the other children 
will have some chocolate. 

Socker hör helt enkelt till i vissa sammanhang. Det tycks i själva verket som 
om kontexten spelar roll för hur riskabelt det uppfattas. I rätt sammanhang 
blir det mindre problematiskt, vilket Kalina ger exempel på:   

Kalina: Of course when I buy chocolate I know that it contains sugar and it’s 
supposed to be sweet. But when I buy tomato sauce, I don’t want it to contain 
sugar because it doesn’t have to contain sugar, and cereals, they don’t have to 
be sweet, they are not candy, so I don’t want them to contain sugar.   

Marie Louise Stjerna (2007: 206) finner i sin intervjustudie av före-
ställningar om mat och ätande att det osynliga sockret i färdiglagad mat ofta 
framstår som mer förrädiskt än det uppenbart söta som vi kan se med blotta 
ögat, t.ex. i form av en söt efterrätt. Det kan dels ha med känslan av 
kontrollerbarhet att göra, men också med att det alltså finns sammanhang där 
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sockret kulturellt och socialt ”hör till”. Detta kan i sin tur göra sådana 
sammanhang extra besvärliga att hantera för den som försöker begränsa sitt 
barns sockerintag. Alice, som framförallt är mån om sin dotters framtida 
tandhälsa, berättar om de blandade känslor hon fått efter att ha försökt be-
gränsa sina egna föräldrars generositet med socker visavi barnbarnet runt jul:  

Alice: Jag kände nog mycket skuld. På något vis fick det här mig att känna 
mig som en dålig mamma, fast egentligen förstår jag inte varför, för jag ville 
inte att hon skulle få för mycket socker, och jag ville inte att hon skulle få det 
mellan måltiderna så min tanke var ju god.  

Erik: Men ditt lilla styng av dåligt samvete, vad bestod det i?  

Alice: Men det bestod väl i att som att jag var missunnsam eller som att jag 
ville utesluta min dotter från liksom... vi fikar ju, så. Så det handlade om mer 
än bara juicen, det handlade om hela december och alla lussebullar och alla 
pepparkakor. Vi fikar ju, varför ska inte hon? Ungefär. 

Mina respondenter ger flera exempel på sockerkonflikter med föräldra-
generationen, och jag tänker mig att det finns två huvudsakliga skäl till att de 
uppstår. För det första är sockret förbundet med högtider av olika slag då 
släkten samlas, och att i det sammanhanget vara restriktiv med socker blir på 
sätt och vis att ställa sig utanför den gemenskap som dessa högtider både 
förutsätter och reproducerar. I en kulturhistorisk exposé över sockret fångar 
idéhistorikern Kristian Petrov (2012) hur laddat detta kan vara (i en svensk 
kontext): “Kritik mot sockerätande har kunnat uppfattas som ett angrepp mot 
svenskars kulturella och sociala identitet, om inte mot själva deras 
nationalitet. Den drabbar själva hjärtat av den endemiskt svenska fika-
institutionen” (Petrov 2012: 147, originalkursivering). För det andra har den 
generation som respondenternas föräldrar tillhör troligen ett annorlunda 
förhållande till socker. Gina berättar hur hennes egen mor förhåller sig till 
det: 

Gina [skratt]: Min mamma är sådan här sockerfanatiker, hon födde mig med 
mariekex när jag var jätteliten...  

Erik: Det blev mycket socker?  

Gina: Ja, och hon tänker inte på att det är socker i, hon tror att det är något 
jättenyttigt. Hon kan ju liksom komma med det till båda barnen, så då får jag 
liksom säga ”men nu får du ge dig, för det där är bara socker!” Hon kan mata 
dem med wienerbröd om jag inte är hemma. 

Att Ginas mor inte ”tänker” på sockret speglar troligen att hennes generation 
inte är/var lika upptagen vid det. Även Natalia och Helena berättar om 
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”sockerliberala” släktingar, men tillägger att man måste göra undantag för 
umgängets skull:  

Natalia: I try to avoid sugar, but I’m not very strict. I mean I don’t give him 
chocolate or cake or stuff like that, but my grandpa for example, he loves 
that, he´s like "oh, a child has to eat chocolate, he will love me if I give him 
chocolate”. 

Helena: Alltså, det har väl varit när de har gett honom för mycket socker och 
godis som det har blivit lite diskussioner ”men ska han verkligen äta en tredje 
bulle”, typ, och de tycker ”nej men vad då, vi träffar ju honom så sällan ” 
Och då tänker vi ”visst han kan väl få äta lite extra godis när han är där”.   

Vår tids förhållande till socker har historiska rötter. Petrov (2012) visar hur 
synen på sockret genomgått ett antal metamorfoser alltsedan renframställt 
rörsocker fick fäste i Europas övre samhällsskick på 1600-talet. På 1700-
talet kom det i bruk bland borgerskapet och på 1800-talet blev det till-
gängligt för bredare folklager genom sjunkande priser. Rent funktionellt har 
sockret initialt tjänat som sparsamt använd krydda och som konserverings-
medel, för att sedan bli en regelrätt ingrediens i maten under 1800-talet. 
Sockret har både demoniserats och upphöjts under historien. Demoni-
seringen handlar t.ex. om att slaverikritiken under 1700-talet framställde 
sockret som blodbesudlat, och om att kyrkan förr kopplade det samman med 
dödssynden frosseri. I olika renlevnadsdiskurser under 1900-talets förra hälft 
framställdes socker också som mer eller mindre en folkfiende. Det är dock 
främst under efterkrigstiden som socker förvandlats till ett folkhälsopolitiskt 
problem i Sverige, kopplat till sviktande tandhälsa och övervikt. Sockret har 
som sagt också upphöjts historiskt. När det fick fäste i Europa ansågs det 
vara livgivande och renande, och mot de sockerkritiska renlevnadslärorna 
stod de som insisterade på det hälsosamma i att äta socker för att ”fylla på” 
blodsockret. Framförallt har sockret framhållits som modernt, inte minst i 
den modernitetens hemvist som Sverige utgjorde i mitten av 1900-talet. Här 
fanns en mekanistisk människosyn där sockret var ett rationellt bränsle för 
kroppen, och även för samhället; sockret skulle råda bot på fattigdomen och 
öka den nationella produktiviteten (Petrov 2012). Den ”sockerliberala” 
inställningen hos respondenternas föräldrar kan man möjligen betrakta som 
en rest av sockrets konnotation till det moderna. Hos respondenterna själva 
finns i stort sett inga spår av detta.    

Det finns flera exempel på att sockret kopplas samman med ”skräpmat”, 
eller mer precist med snabbmat i intervjuerna. Natalia lyfter fram snabb-
maten som den största risken barn utsätts för, och hon vill på både kort och 
lång sikt hålla den utanför sonens diet:  

Natalia: What I think is risky for kids … And I’m not thinking about my son, 
he is very little so I’m not obsessed with it yet, but when he is older I think 
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one risk might be eating too much food that kids are eating now, like sweets, 
like Coca Cola, any soda. That’s horrible for kids, and lack of exercise and 
that he might be fat. That’s what’s risky about food. [So] that’s what I would 
like to avoid in his diet, and also in his way of thinking, so that when he 
leaves home he won’t just eat hamburgers, but that he thinks about what he 
eats.    

Men även snabbmatskultur är förstås kultur, och Maryna menar att barn 
måste få äta sådant ibland. Hon lägger dock till att hon inte skäms för det, 
vilket jag tolkar som att hon tänker att omgivningen kan ha kritiska syn-
punkter på denna praktik:  

Maryna: I’m trying to give them a varied food, but if they go to a birthday 
party where there are sweets, I let them eat it. They eat ice cream, they eat 
everything, and sometimes we go to the fast food even. It happens. I’m not 
ashamed of it. 

Det huvudsakliga problemet som mina respondenter ser med ”skräpmaten” 
är att den leder till fetma, eftersom den innehåller mycket socker. Fetma är 
stigmatiserat i stora delar av världen och i många olika sammanhang (se 
Puhl & Heuer 2012 för en forskningsöversikt). Petrov summerar väl den 
klassresa som sockret har gjort: ”[När] socker idag sätts i samband med 
övervikt, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom, har aristokratins 
gastronomiska statusmarkör delvis förvandlats till emblemet för de under-
privilegierades skräpmat” (2012: 147).  

Det finns inga skäl att anta att sockret genomgått sin sista kulturella meta-
morfos, men just i vår tid betraktas det som höggradigt riskabelt. Oaktat 
sockrets faktiska riskabilitet kan man vänta sig att varje risk som identifieras 
med det förstärks av sockrets djupa inbäddning i kulturen. Sockret finns 
snart sagt överallt, och är på många sätt den gastronomiska symbolen för det 
moderna. Det är den djupa kulturella inbäddningen som skiljer sockret från 
övriga risker i mitt material, och som jag tror gör det särskilt skrämmande. 
Många risker, t.ex. de tillsatser i maten som diskuteras nedan, hör till 
modernitetens oavsedda konsekvenser i Becks bemärkelse. De är externt 
genererade, och kan te sig hotfulla av den anledningen. Men sockret har vi 
tagit till vårt kulturella hjärta innan det visade sig skadligt, och det utgör på 
så vis en ”trojansk häst” bland den riskabla födan. För att förstå det feno-
menet är det förmodligen nödvändigt att komplettera risksamhällestesen med 
det kulturteoretiska perspektivet på risk. Med Mary Douglas (1966) kan vi 
säga att sockret förvandlats till ”smuts” i vissa avseenden. Om man bortser 
från den moderna konnotationen till bakteriologi och hygien är smuts helt 
enkelt att betrakta som ”materia på fel plats”. Det betyder att smuts också 
förutsätter ett system: ”Dirt is the by-product of a systematic ordering and 
classification of matter, in so far as ordering involves rejecting inappropriate 
elements” (1966: 35). Vad som uppfattas som riskabelt i en given tid eller 
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kontext är alltså även en konsekvens av detta ordnande – uppkomsten av nya 
risker förutsätter inte att det också tillkommer kvalitativt nya fenomen.   

Sammanfattningsvis måste sockret sägas vara den risk som 
respondenterna anser mest riskabel, eftersom det i båda undersöknings-
länderna är riskabelt i så många olika avseenden. Riskabiliteten har djupa 
historiska rötter, och eftersom sockret är så djupt inbäddat i kulturen kan det 
betraktas som en ”trojansk häst”, som genom ett antal metamorfoser för-
vandlats till ”smuts” i Douglas bemärkelse. Med Beck (se t.ex. Beck & Lau 
2005) kan vi också tala om att sockret hade positiva konnotationer i den 
första moderniteten, men är höggradigt ifrågasatt i den andra. Kanske kan 
man läsa konflikterna med respondenternas föräldrageneration som ett ut-
tryck för spänningen mellan dessa moderniter.   

Industriprocessad mat 
På en gammal kakaoburk från Marabou, tillverkad någon gång på 1930-talet, 
hittar jag följande produktbeskrivning:  

Denna Cacao är tillverkad av utsökta cacaobönor efter en helt ny av fabriken 
uppfunnen metod, vetenskapligt utexperimenterad och noga genomförd. 
Cacaon utmärker sig för sin utomordentliga lättsmälthet och sitt stora 
näringsvärde, varför den ger en rationell dryck både för barn och vuxna. 

Betoningen av fabrikens förädling genom uppfinnandet av en ny metod, det 
vetenskapliga utexperimenterandet och dryckens rationella karaktär kan 
sägas vara typisk för 1930-talets modernitetsiver, i linje med vad Petrov 
beskriver avseende sockret ovan. Det gick utmärkt att saluföra varor med 
detta slags formuleringar; genom modern teknik kunde människan förbättra 
naturen. Idag skulle vi förmodligen inte betrakta dessa formuleringar som 
säljande – tvärtom. Vi vill ogärna att fabriken ska processa råvaran mer än 
nödvändigt, och tillverkningsprocessen ska i alla händelser redovisas 
öppet.80 Att någonting är ”vetenskapligt utexperimenterat” skulle snarast 
kunna framstå som avskräckande, mycket långt från det ekologiska 
produktionssätt som omhuldas i vår tid.  

I intervjusvaren framställs den industriprocessade maten81 som mer eller 
mindre riskabel i olika avseenden, och ofta ställs den mot hemlagad mat, 

                               
80 Den som idag söker information kring chokladtillverkning hos t.ex. Marabou hittar också 
utförliga beskrivningar av kakaobönans väg från länderna runt ekvatorn till färdig produkt. Se 
www.marabou.se.  
 
81 I dagligt tal säger man kanske oftast processad mat när man syftar på industriprocessad 
mat, men även den hemlagade maten är ju i någon mån processad. Typexemplet på 
industriprocessad mat är kanske halvfabrikatet, men här avses all mat som i något avseende 
processats industriellt under framställningen.  
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som är det ideala. Det framskymtar redan när jag frågar vad som utgör ”bra” 
barnmat i respondenternas ögon:   

Natalia: I think it’s something that is fresh, that is not processed, and I try to 
avoid readymade dinners and stuff like that, because I just don’t like it. I 
don’t know if it’s dangerous or something, but I just don’t like it. 

Ingrid: Ja, min uppfattning om mat har jag nog från min egen mamma, jag 
tycker det är väldigt viktigt med hemlagat […] Både min man och jag är 
måna om att laga mat själva, generellt. Hela den här debatten om smak-
tillsatser och industrilagad mat, vi har nog drabbats ganska mycket av den, 
känner att det känns onödigt, för det är inte så mycket krångligare att göra det 
själv. 

Varken Natalia eller Ingrid kan precisera närmare i vilket avseende den 
industriprocessade maten blir riskabel. Båda är dock uppväxta med starkt 
matintresserade mödrar, och hur man förhåller sig till matlagning formas 
delvis under uppväxten (jfr diskussionen om födointaget ovan). Ingrid 
refererar också till den samhällsdebatt som problematiserar maten, en debatt 
som ”drabbat” henne och hennes man. Det förefaller dock som om de polska 
respondenterna i högre grad än de svenska finner den industriprocessade 
maten genuint riskabel. De svenska respondenterna tycker visserligen att den 
kan vara riskabel, men de låter den ofta ingå i kosthållningen ändå. Evelina 
är t.ex. tveksam till om man kan lita till innehållsdeklarationen på barnmats-
burkarna, men hon köper dem likväl: 

Evelina: De hävdar ju liksom att det inte är några tillsatser och inga 
konserveringsmedel och sådana saker, fast jag kan tycka att någonting 
[emfas] gör de ju med den. Stoppar man ner en sked som man haft i munnen i 
burken så blir det ju flytande... Alltså, såhär stärkelse och förtjocknings-
medel... kanske mer naturliga förtjockningsmedel, men det är ju mycket 
vatten i dem tänker jag också. Vi blandar väldigt mycket, lagar själva och an-
vänder barnmatsburkar. Jag tycker också att det är förhållandevis lite kött 
eller fisk eller sånt i. Men, jag tror att de är tillräckligt bra! [skratt]. 

De polska respondenterna tycks mer restriktiva med att faktiskt använda 
halvfabrikat i barnens mat, och berättar också mer utförligt kring hur halv-
fabrikaten blir riskabla. Urzula har t.ex. undvikit ”genvägar” i matlagningen 
till barnen, genvägar som hon annars brukar ta:         

Urzula: All the half prepared products, all the things like... bouillon. When I 
was cooking food I knew they would eat, I wouldn’t use stuff that would 
make it easier. I would try to cook bouillon from vegetables instead. So, the 
shortcuts I would normally take if it wasn’t for them... I would try to avoid 
them when I was cooking for the kids.  

Erik: Why?  
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Urzula: Because there are all the artificial additions like MSG82 or things like 
that. And even though it has not been scientifically proven that they are so 
extremely harmful to us, and we don’t have maximum dozes or anything 
established for it, it is considered heavy for children. […]So, I’m not worried 
that my child will die at the age of five from MSG, that’s not... But I think 
maybe later in life I think it would be easier to develop digestion problems or 
its immunity system would be weakened. 

Smakförstärkare och andra tillsatser problematiseras främst i de polska inter-
vjuerna, vilket var att vänta utifrån tidigare forskning som visat att polacker 
överlag är skeptiska till tillsatser i maten. Studier har i själva verket funnit att 
tillsatser är den största risk som polacker identifierar med maten, och hur 
pass riskabla man uppfattar dem tycks öka med utbildningsnivå. Ofta 
handlar det om oro för allergier mot specifika tillsatser (se Ozimek 2006; 
Zakowska-Biemans 2011; Ozimek & Zakowska-Biemans 2011). Jag har 
dock inte lyckats finna några studier som diskuterar varför denna skepsis är 
särskilt starkt i just Polen. Förmodligen spelar den svagare tilliten roll även 
här: att konsumera tillsatser vars riskabilitet man inte själv kan bedöma 
kräver rimligen ett stort mått av tillit. Men jag vill också formulera ett par 
andra (tentativa) förklaringar nedan. Jag tror att den polska synen på till-
satser och liknande hänger samman med måltidens konstituerande funktion 
för familjen generellt, och med familjens historiska betydelse i landet (se 
kapitel 4). 

Måltiden kan betraktas som en gåva, och gåvor är centrala för skapandet 
och återskapandet av sociala band (Mauss 1990), inte minst inom en familj. 
Eftersom måltiden både har ett fysiskt och ett symboliskt värde – ger näring 
åt både kropp och själ – utgör den på sätt och vis den ultimata gåvan. Och ju 
mer arbete som givaren lagt ner på gåvan, ju större blir det symboliska 
värdet: ”the making of a packet cake for a person’s birthday is not as great a 
gift as the preparation of a complicated cake from the basic ingredients” 
(Lupton 1996: 48). Att använda sig av ”genvägar”, t.ex. tillsatser, i färdig-
ställandet av gåvan sänker det symboliska värdet. Under Polens turbulenta 
historia har familjen som sagt fungerat som en tillflyktsort, bl.a. undan den 
kommunistiska statsapparaten. Måltiden har haft en central roll i detta, och 
kanske kan man därför säga att måltidens funktion som gåva varit särskilt 
viktig i Polen. Maten (liksom andra föremål) fungerar dessutom som ett 
slags lagerplats för mening, och måltiden kan således påminna om händelser 
i det förflutna. Det nostalgins skimmer som ofta vidlåder barndomens mat är 
ett exempel på det – enskilda rätter minner ofta om tider som möjligen var 
lyckligare. Som Lupton (1996) påpekar spelar det mindre roll om man 
faktiskt haft en lycklig barndom, ”nostalgisk mat” kan likväl återskapa före-

                               
82 MSG är en förkortning för engelskans MonoSodium Glutamate (”Natriumglutamat” på 
svenska). Det förekommer framförallt som smakförstärkande tillsats i livsmedel. 
Natriumglutamat har E-nummer E 621 när det används som tillsats. 
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ställningen om en sådan: ”Nostalgia serves to gloss over difference, paradox 
and conflict by constructing a harmonious past” (Lupton 1996: 50). Jag 
tänker mig alltså att måltiden kan ha fungerat på detta vis under Polens 
turbulenta historia. Traditionellt tillredd mat får via nostalgin närmast 
sakrala kvaliteter, och tillsatser av olika slag riskerar kontaminera denna 
sakralitet.     

I de flesta kulturer är det kvinnan/modern som bereder måltiden som gåva 
åt övriga familjemedlemmar, och med hennes uttåg på arbetsmarknaden blir 
det mindre tid över för färdigställandet av gåvan. Man kan i själva verket 
säga att halvfabrikatens intåg i de svenska köken sammanföll med 
kvinnornas uttåg ur desamma – och kanske till och med var en förutsättning 
för det (Rytkönen m.fl. 2013). I en intervjustudie med äldre (pensionerade) 
svenska kvinnor fann Sidenvall m.fl. (2000) att synen på måltiden som gåva 
var levande, och det faktum att man färdigställer måltiden åt någon annan 
beskrevs som den huvudsakliga meningen med matlagning. För de kvinnor 
som blivit ensamma på äldre dagar försvann ofta denna mening (vilket i 
förlängningen kan leda till sämre kosthållning och åtföljande hälsoproblem). 
Hos Sidenvall m.fl. (2000: 412) var det särskilt de äldsta respondenterna som 
betonade att riktiga måltider ska vara ordentligt tillagade från grunden. 
Möjligen är denna åldersvariation ett uttryck för att tillsatser och halv-
fabrikat vunnit större acceptans med tiden.   

Problemet med tillsatser i maten är alltså långt mer komplext än att enbart 
handla om fysisk risk. Genusrelationer och familjesammanhållning står 
också på spel. Den jämförelsevis långt drivna jämställdheten och det faktum 
att familjen i modern tid inte utgjort samma slags ”refug” som i Polen gör 
kanske att tillsatser inte blivit lika problematiska i en svensk kontext.  

Men även yrkesarbetande polska kvinnor ägnar mycket tid åt matlagning 
från grunden. Hur kan man förstå det? Dunn (2004) menar att det inte endast 
kan förstås som ett uttryck för en patriarkal ordning som kvinnorna har inter-
naliserat. Hennes informanter var (liksom mina) väl medvetna om att de 
utförde merparten av hushållssysslorna, och klagade ofta högljutt över detta 
inför sina män. Men samtidigt var mathållningen förknippad med starkt 
positiva känslor för dem, då den tycktes utgöra en motvikt till den alienation 
de upplevde på såväl arbetsplatsen som på marknaden:  

Via her relations to her labor and her family, she becomes what she feels is a 
whole social being, instead of an abstract source of labor or consumption, 
which is how she feels she is regarded most of the time in the marketplace 
and in her workplace. (Dunn 2004: 141)  

Att mathållningen kan bli en källa till upplevelser av autenticitet hänför 
Dunn i sin tur till den djupa symboliska betydelse den fick under 
kommunismen. De flesta stadsbor hade en liten egen bit land att odla på 
(działka, ungefär som en kolonilott) eller möjlighet att hjälpa till hos en lant-
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brukande släkting, i utbyte mot mat (ibid.). Ren byteshandel förekom också 
mellan stad och land, där stadsborna bytte till sig livsmedel mot varor som 
främst var möjliga att få tag på i städerna, t.ex. batterier och glödlampor 
(Wedel 1986: 101). Denna praktik hade givetvis stor praktisk betydelse för 
hushållen när det rådde matbrist, men blev även ett slags symboliskt 
motstånd mot systemet, och just en källa till upplevelser av autenticitet och 
glädje. Det spelar i det sammanhanget mindre roll att systemet numera är 
kapitalistiskt – mathållningen kan fylla samma funktion (Dunn 2004: 141). 
Vi kan alltså tänka oss att industriprocessad mat (inklusive tillsatser) också 
blir problematisk i en polsk kontext därför att den hämmar upplevelsen av 
autenticitet.  

Det ovan sagda ska förstås som möjliga historiska förklaringar till den 
allmänna synen på industriprocessad mat i Polen. Mina polska respondenter 
köper industriprocessad barnmat ibland, de har helt enkelt inte tid att laga 
allting från grunden. Men de är måna om att även den industriprocessade 
maten ska vara så ursprunglig som möjlig. Kalina gör vad hon kan för att 
undvika vad hon kallar ”polsk e-vitamin”, en humoristisk benämning som 
hon menar används i Polen om tillsatser, syftandes på systemet med E-
nummer för tillsatser: 

Kalina: I try to always read the labels and pick out food that doesn’t contain a 
lot of this… we call it "polish vitamin e", it’s like a polish joke... So, the 
shortest list of ingredients is the best.  

Att söka efter kortast möjliga innehållsförteckning är ett exempel på den 
riskhanteringsstrategi jag kallar ursprunglighetssträvan, och som jag åter-
kommer till i nästa kapitel. Den går ut på att söka sig så nära matens tänkta 
ursprung som möjligt, t.ex. genom att söka sig bakåt i leverantörskedjan, 
eller genom att söka efter mat som i minsta möjliga mån är industri-
processad. Strategin används främst av de polska respondenterna. Senare 
under intervjun uttrycker Kalina också att produktionsmetoderna i sig är 
riskabla:   

Kalina: When it comes to artificial food, all those huge processes for making 
food are complicated and it’s unavoidable that some shit will sooner or later 
be there, and the food will become contaminated. 

Detta slags oro tolkar jag som ett uttryck för misstro visavi livsmedels-
industrin som expertsystem. Kalina lyfter fram kontaminering, medan andra 
polska respondenter misstänker att genmodifierade grödor och bekämpnings-
medel kan finnas i maten – utan att de vet om det:  

Sabina: Oh, all the horrible risks of GMO and... That I don’t know what they 
put in the food, I don’t know how they grow their carrots and everything. The 
pesticides...   
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Teresa ger uttryck för en mer övergripande misstro visavi maten i samhället. 
Hon själv försöker visserligen kontrollera vad hennes son får i sig, men 
andra människor (barn) kan tillhandahålla skadlig mat. Och man kan i slut-
änden endast lita till mat vars ursprung man själv kan kontrollera:     

Teresa (om vilka risker hon ser med barnmaten): When he is in school or 
kindergarten, the other children can give him things that are bad for his 
health. It’s difficult, because we are not sure what the origin of the food is. 
Even if we buy something in the market, we can’t be sure if it is healthy or 
natural. 

De svenska respondenterna ger inte uttryck för samma slags oro och miss-
tänksamhet kring den industriprocessade maten. De känner dock ett socialt 
tryck som säger att maten bör vara hemlagad, ett tryck som också 
problematiseras under intervjuerna. Gina, som flera gånger under intervjun 
understryker att hon själv inte tycker om att laga mat, är den som starkast 
uttrycker sin irritation över hetsen runt hemlagad mat:  

Gina: Vissa saker kan jag köpa ekologiskt, jag tycker inte att det är något fel 
på ekologiskt, men jag är ingen fanatiker och jag vet att många när det gäller 
barnmaten tycker det är så himla viktigt att de inte får i sig halvfabrikat eller 
sånt. Allting ska göras från grunden, och jag kan bli så här ”fan, ska du odla 
spannmålen själv också eller?” Var går gränsen? 

Birgitta och Cecilia känner också av det sociala trycket kring hemlagad mat, 
men uttrycker sig lite mindre kritiskt:   

Birgitta: Det är klart, man jämför ju alltid lite sådär. Och jag tycker det 
kändes helt okej att ge honom burkmat i början, men det är ändå lite sådär när 
någon annan kommer med hemlagat... På något sätt så är det ändå lite att man 
borde kunna göra det själv, så man vet exakt vad det är i och så. 

Cecilia: Jag tror att det är mycket prestige i att man ska laga själv, men jag 
tycker inte att det spelar någon roll. Jag har lagat lite saker bara för att jag 
tyckt att det varit lite kul, inte för att jag tror att det är bättre. […] Jag tror att 
all burkmat som säljs är bra, jag tror att den i vissa lägen är bättre [emfas] än 
hemmagjord mat, därför att det tillsätts järn och C-vitamin och prylar som 
man inte kan tillsätta själv. Dessutom har jag funderat på, när jag står och 
kokar potatis och frukter och så, alltså man kokar ju så att det blir väldigt, 
väldigt mjukt, det måste ju försvinna massor med näring. Så jag vet inte om 
det är så smart egentligen att göra det. 

Birgitta tycker själv att burkmaten är ”helt okej”, men känner att hon ”borde 
kunna göra det själv” när andra föräldrar kommer med hemlagat. För Cecilia 
framstår vissa slags tillsatser som någonting positivt. Även Birgitta berättar 
senare under intervjun att hon serverar ”industrilagad gröt” (sic!) till barnet, 
eftersom den är järnberikad. Cecilia lyfter fram att man inte själv kan berika 
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maten, och hon tänker att hon snarast försämrar råvarornas kvalitet genom 
egen tillagning. Vi såg ovan hur Frida övergick till barnmatsburkar när 
dottern tappade i vikt, men Fridas inställning till burkarna var mer 
ambivalent än Cecilias. Dock vidgår även Cecilia att det finns prestige i 
matlagningen.  

Det är förmodligen så att även de polska mödrarna känner av ett socialt 
tryck gällande hemlagad mat, men det är i princip bara Urzula (som bor i 
Sverige sedan en tid) som problematiserar hur hon skiljer ut sig från mer 
”hängivna” mödrar. Och hon gör det på ett något mindre kritiskt och ut-
förligare argumenterat vis än vad Gina gjorde ovan:   

Urzula: They wouldn’t give their children things that make your life a bit 
easier such as Corn Puffs. They would make their own Corn Puffs, and I’m 
not that dedicated. I don’t look down on them, I think they have the right to 
apply that level of cautiousness, and I wouldn’t classify them as crazy. I 
understand that they have an idea behind it, and one can only admire them for 
that, but if I would compare myself to them, I am definitely a more careless 
mother.   

Normen kring hemlagad mat innebär att det finns en social risk förbunden 
med att använda halvfabrikat: Man kan komma att framstå som en sämre 
mor i andra föräldrars ögon. Ingen av respondenterna, inte heller de polska, 
säger dock rent ut att man verkligen är en sämre mor om man inte lagar 
allting från grunden. Däremot kan det ibland uttryckas implicit att den hem-
lagade maten är en naturlig del av föräldraskapet:  

Johanna: Det är ju skitenkelt att bara koka och stoppa ner en mixer i grytan, 
så... Så att då har det mer handlat om ”tycker han rent smakmässigt om maten 
eller inte?” medan det för andra föräldrar verkar vara en väldigt big deal att 
de inte orkar, eller att det är komplicerat, eller så. Och vi har nog inte tyckt 
så… Så att nu känns det som att vi bara gör mat, vi bara lagar mat, alltså inte 
som att det är såhär att han får absolut inte äta köpt, för det har vi också när 
det är praktiskt, men det är så enkelt att göra själv. Så att på så sätt är det 
ingen big deal, det är bara att stoppa i honom vad man skulle stoppa i sig 
själv.   

Att lyfta fram någonting som skitenkelt implicerar onekligen att alla borde 
klara av det. Det är ingen ”big deal” och egentligen är detta att laga barnmat 
ingenting annat än att laga mat åt sig själv, enligt Johanna. Hon ställer sig 
också undrande till varför andra föräldrar gör så stor sak av det. Det är, före-
ställer jag mig, genom sådana mer subtila formuleringar som det sociala 
trycket upprätthålls.          

De svenska respondenterna har i ganska hög grad möjlighet att välja för-
skola åt barnen, och i det sammanhanget framstår den hemlagade maten som 
ett viktigt urvalskriterium:        
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Helena: Ja, det känns väldigt bra, för de lagar all mat där, de har en anställd 
som ordnar all mat och det känns jättebra och de köper mycket ekologiskt 
och så... Först var vi på någon annan förskola, och då var det mycket 
transport från något storkök som man fick maten ifrån. 

Diana: Ja, det har varit en standardfråga, om de använder catering eller om de 
lagar mat där och om de använder ekologiskt och om de har mycket grön-
saker och sådär... så det har varit viktigt så att han lär sig äta mycket och 
nyttigt, men att det inte tär för mycket på miljön samtidigt. Om de har lagat 
det på plats så vet man ju... Oftast så är det lite bättre och har bibehållit 
näringen.   

De polska mödrarna tycks däremot vara starkt begränsade av både plats-
tillgång och ekonomi när jag frågar om det är viktigt vilken mat som 
serveras på förskolan: 

Maryna: No, not really. It should be, but it’s very difficult already to choose 
the school and to have a place, so you take what you get. Basically it’s that. 

Rebeka: No, it impossible to choose. If you have no money, it’s impossible to 
choose. You have one kindergarten district and you have to choose this 
kindergarten. 

Som vi ska se i nästa kapitel verkar det vara en fördel i den kognitiva risk-
hanteringen om barnen upplevs äta bra mat på förskolan. Då blir inte kravet 
att alltid servera nyttig mat i hemmet lika pressande, man kan säga att det 
”jämnar ut sig” genom förskolans försorg. Detta kan också vara en del-
förklaring till att den industriprocessade maten tycks utgöra ett större 
problem för de polska mödrarna.  

Sammanfattningsvis föredrar respondenterna hemlagad mat framför den 
industriprocessade, i form av halvfabrikat och andra slags ”genvägar”. Bland 
de svenska respondenterna yttrar sig detta främst som en stark norm kring 
hemlagat – den industriprocessade är socialt riskabel – och en lite vagare 
känsla av att industriprocessad mat också kan vara fysiskt riskabel. De 
polska mödrarna betonar riskabiliteten mycket tydligare. Till en del beror 
detta säkert på ett lägre polskt förtroende för livsmedelsindustrin som expert-
system. Men främst tolkar jag det som ett uttryck för familjens – och därmed 
måltidens – centrala betydelse i Polen, där tillsatser och andra slags genvägar 
riskerar kontaminera måltiden som gåva, samt hämma upplevelsen av 
autenticitet.  

Jag vill här understryka att jag ser detta som historiska faktorer som i 
Polen format mer kollektiva hållningar till industriprocessad mat i allmänhet 
och till tillsatser i synnerhet. Måltiden kanske inte fyller samma funktioner 
för dagens polska familjer, men hållningarna kan likväl leva kvar. I Sverige 
har halvfabrikaten historiskt vunnit viss acceptans, eftersom de underlättat 
kvinnans uttåg på arbetsmarknaden. Normen att mat helst ska vara hemlagad 
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återfinns också här, men halvfabrikat frigör tid och resurser till annat som de 
yrkesarbetande mödrarna värdesätter. Hos de svenska mödrarna fram-
skymtade också viss irritation över att skuldbeläggas för att de stundtals tar 
genvägar i köket.        

Sammanfattande diskussion  
Ovan diskuterades fyra huvudsakliga riskteman kring födan: födointaget, 
experternas riskföda, socker samt industriprocessad mat. Tabell 6.1 
sammanfattar dessa riskteman och beskriver hur de blir fysiskt och socialt 
riskabla på kort och lång sikt. Gällande synen på födointaget och på socker 
tycks de svenska och polska mödrarna ha likartad syn: 

Födointaget visade sig kunna vara riskabelt på såväl kortare som längre 
sikt. De korsiktiga riskerna hänger samman med ansvar för att barnet inte 
kommer till skada under måltiden, samt att sättet man utfordrar barnet på kan 
vara socialt riskabelt. De mer långsiktiga riskerna hänger samman med 
ansvar för barnets fysiska utveckling, för etablerandet av sunda kostvanor 
samt för insocialiserandet i både familj och samhälle.  

Socker framstår som den mest riskabla risken i intervjumaterialet. Det 
riskerar bl.a. leda till övervikt, sviktande tandhälsa, eftersatt mental ut-
veckling, nedsatt social förmåga och besvärliga sociala relationer. Sockrets 
riskabilitet har djupa historiska rötter, och man kan betrakta det som ett slags 
”trojansk häst” – det var redan djupt inbäddat i kulturen när det befanns 
riskabelt. Under historien har det i Douglas bemärkelse förvandlats till 
”smuts” i vissa sammanhang, där socker numera inte hör till och därmed blir 
extra riskabelt. Med Beck kan vi också begrunda hur sockret hade positiva 
konnotationer i den första moderniteten, medan det fått negativa sådana i 
den andra moderniteten. Vår tids ambivalenta förhållande till det kommer 
bl.a. till uttryckt i respondenternas ”sockerkonflikter” med den egna 
föräldragenerationen, och man kan kanske läsa denna ambivalens som en 
spänning mellan två moderniteter.  

Länderskillnader uppträder främst gällande experternas riskföda och 
industriprocessad mat. I båda fallen kan man till en del härleda detta till 
skillnader i tillit. Svenskar litar till myndigheterna och till livsmedels-
industrin som expertsystem i högre grad än vad polackerna gör. Men det 
handlar om en reflexiv och komplexitetsreducerande tillit i det svenska 
fallet, inte om någon blind auktoritetstro. Det torde också finnas andra 
kulturella förklaringar bakom länderskillnaderna.   
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Tabell 6.1. Riskkonstruktioner kring födan  
 

Risktema 

 

Beskrivning 

  

Fysiska konsekvenser 

 

Sociala konsekvenser 

 
 
 
 
FÖDOINTAGET 

 
Måltiden kan 
vara fysiskt och 
socialt riskabel 
på kort och 
lång sikt.  

 
Kort-
siktiga: 

 
Kvävning, allergiska 
reaktioner, skärskador. 

 
Omgivningen kan 
ifrågasätta barnets 
födointag.  

 
Lång-
siktiga: 

 
Bristfällig fysisk ut-
veckling, etablerande av 
osunda kostvanor. 

 
Misslyckad in-
socialisering i ”de 
ätandes gemenskap” 
(familj och samhälle).  

 
EXPERTERNAS 
RISKFÖDA 
 

 
Födoämnen 
som experter 
menar är fysiskt 
riskabla. 
 

 
Ofta diffusa för mödrarna. 
Experternas riskföda blir riskabel 
främst därför att experterna säger 
det. Kostråd kan spä på eller 
reducera komplexitet, beroende på 
utfärdarens anseende.  

 
Omgivningen kan 
ifrågasätta barnets 
födointag. Ett tydligt 
exempel på risker som 
sociala fakta.  
 

 
SOCKER 

 
Sötningsmedel 
som i fel 
sammanhang 
gör maten 
höggradigt 
riskabel i 
många olika 
avseenden.  
 

 
Kort-
siktiga: 

 
Koncentrations-
svårigheter, humör-
påverkan. 

 
Oregerliga barn, 
konflikter med när-
stående. 

 
Lång-
siktiga: 

 
Fetma, sviktande tand-
hälsa, magproblem, 
immunologiska problem, 
skelettproblem, 
beroendeproblematik.  
 

 
Stigmatisering i vuxen 
ålder. 

 
INDUSTRIPRO-
CESSAD MAT 
 
 

 
Halvfabrikat 
och tillsatser 
gör maten 
fysiskt och 
socialt riskabel. 
 

 
Kort-
siktiga: 

 
Inmundigande av 
okända och/eller giftiga 
substanser. 

 
Omgivningen kan 
ifrågasätta barnets 
födointag. 

 
Lång-
siktiga: 

 
Matsmältningsproblem, 
immunologiska problem. 

 
Hämmar upplevelser av 
autenticitet och sänker 
värdet av måltiden-som-
gåva. 

Gällande experternas riskföda finns i Sverige en längre tradition av det slags 
folkhälsoarbete som bl.a. via rekommendationer försöker få befolkningen att 
reglera sig själv. Och gällande industriprocessad mat är begagnandet av 
”genvägar” mer laddat i Polen, vilket jag (tentativt) hänför till att familjen, 
måltiden-som-gåva och autenticitetsupplevelser förbundna med maten här 
har haft en särskilt viktig roll historiskt. Under den första moderniteten 
tågade däremot de svenska kvinnorna ut ur köken, och i deras ställe kom 
halvfabrikanten. Även i Sverige finns dock föreställningen om att mat helst 
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ska vara hemlagad, men denna föreställning tycks först och främst 
manifesteras i form av ett socialt tryck som respondenterna identifierar.  

Om vi ser till de fysiska och sociala konsekvenser för modern och/eller 
barnet som kopplas till riskkonstruktionerna (se tabell 6.1) kan vi konstatera 
att dessa är av tre övergripande slag: 

 
1. Skada från identifierade eller potentiella risker (t.ex. fetma).  

2. Social uteslutning eller stigmatisering (t.ex. omgivningens ifråga-

sättande). 

3. Förlust av kontroll och/eller identitet (t.ex. autenticitetsupplevelser).  

När riskhanteringsstrategier diskuteras i nästa kapitel ska vi se att en fjärde 
konsekvens bör adderas till listan, nämligen oro vid konstaterad eller möjlig 
utsatthet för risk. Denna konsekvens kopplas inte till något specifikt risk-
tema, men är en övergripande konsekvens av att leva med risker. Oron är i 
sig riskabel, eftersom den är stressande. Jag kommer återvända till dessa 
konsekvenser när riskhanteringsstrategierna ska summeras i slutet av nästa 
kapitel.       

Jag har ovan försökt göra en heltäckande tematisering av de risk-
konstruktioner kring födan som framträder i mitt intervjumaterial. Därmed 
inte sagt att detta också är en heltäckande tematisering av de risker som 
mödrarna uppfattar på detta område. Men förhoppningsvis har jag fångat 
flera centrala dimensioner av hur risker förbundna med födan uppfattas i 
Sverige och Polen. Dessa dimensioner tjänar som bakgrund när vi nu 
övergår till frågan om hur riskerna hanteras i vardagslivet.  
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7. Riskhanteringsstrategier kring födan 

I detta kapitel diskuteras sju ur intervjumaterialet härledda strategier som 
mödrarna använder för att hantera risk och riskinformation gällande barn och 
barnmat i vardagen. Dessa riskhanteringsstrategier kan analytiskt delas upp i 
fyra praktiskt inriktade respektive tre kognitivt inriktade strategier, en in-
delning som jag låter strukturera framställningen nedan. De praktiskt in-
riktade strategierna går ut på att ändra något i den vardagliga praktiken för 
att hantera risken (t.ex. att byta till en nappflaska som är fri från Bisfenol A). 
De kognitivt inriktade strategierna syftar till att hantera risken på mental 
eller känslomässig nivå (t.ex. att relativisera nappflaskans farlighet genom 
att begrunda förekomsten av många andra gifter i närmiljön). Tabell 7.1 
utgör en sammanställning av de sju strategier som presenteras i kapitlet. 

Jag har vid indelningen i praktiska respektive kognitiva strategier in-
spirerats av den psykologiska stressforskningen, där man skiljer mellan 
problemfokuserade respektive känslofokuserade ”copingstrategier” (se 
nedan, samt Ahlström & Wennberg 2002, Lazarus 1993). Problem-
fokuserade copingstrategier syftar till att hantera källan till ett problem, 
medan de känslofokuserade syftar till att hantera de känslor som den aktuella 
situationen ger upphov till. Detta slags uppdelning i problem och känslor 
kompliceras dock när det kommer till de risker som samtida föräldrar ställs 
inför. En hel del risker måste man försöka leva med, och ofta kommer då 
känslorna att utgöra det primära problemet. Jag föredrar av detta skäl att tala 
om praktiskt respektive kognitivt inriktade strategier. Det handlar dock om 
inriktningar snarare än om renodlade kategorier – som vi ska se kan en 
praktiskt inriktad strategi ha kognitiva inslag (och omvänt).  

Coping-begreppet är i sig intressant för att förstå vad vardagslivets risk-
hantering i slutänden syftar till. Inom stressforskningen betecknar coping de 
ansträngningar som en individ gör för att hantera krav som frestar på eller 
överstiger hennes resurser – dvs. som är stressande. Det kan t.ex. handla om 
att en individ försöker hantera ett uppkommet fysiskt funktionshinder eller 
en sjukdomsdiagnos. Risker kan vara en del av det som behöver hanteras, 
t.ex. risken för ett återfall i sjukdom. Som jag påpekade i inledningskapitlet 
kan vi med Giddens (1997: 52) säga att risker utmanar vårt behov av att ”gå 
vidare” med våra vardagliga aktiviteter.  
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Tabell 7.1. Riskhanteringsstrategiernas innebörd och huvudsakliga inriktning. 

 
Strategi  Innebörd (och huvudsaklig inriktning) 

 
Anpassning  
 

 
Att ändra något i den vardagliga praktiken, utifrån 
den riskinformation man har tillgång till. (Praktiskt 
inriktad) 
 

 
Spridning  
 

 
Att det riskabla sprids ut över tid, eller att dosen hålls 
på en låg nivå. (Praktiskt inriktad) 
 

 
Munskänkens strategi  
 

 
Att låta barnet äta sådant som är nyttigt för vuxna, 
eller att själv äta sådant som är nyttigt för barnet. 
(Praktiskt inriktad) 
 

 
Ursprunglighetssträvan  
 

 
Att söka sig så nära matens tänkta ursprung som 
möjligt. (Praktiskt inriktad) 
 

 
Avvägning  
 

 
Att väga risker mot varandra, eller mot något annat 
man värdesätter. (Kognitivt inriktad) 
 

 
Jämförelse  
 

 
Att på olika sätt relatera sin riskhantering till om-
givningen, för att därigenom bekräfta eller revidera 
den. (Kognitivt inriktad) 
   

 
Expert- och regleringsförtroende  

 
Att välja lita till experternas råd och/eller till att 
risken hanteras av någon annan. (Kognitivt inriktad) 
 

 

Men vad betyder det i praktiken och i relation till coping? Jag ser det som att 
risker utmanar behovet att gå vidare, därför att de ger upphov till olika slags 
stress som måste hanteras på ett eller annat sätt. Det är bl.a. detta krav som 
föranlett mig att här definiera risk som den krävande möjligheten att något 
oönskat ska inträffa. För det första kan risker givetvis vara fysiskt stressande 
om de realiseras (de tär på hälsan). För det andra kan risker stressa därför att 
de skrämmer och leder till oro. För det tredje omgärdas risker av ett socialt 
tryck som säger att de måste hanteras, och detta ”måste” kan utgöra en social 
stress. En framgångsrik riskhantering innebär alltså att stressen hålls på en 
hanterbar nivå, där det blir möjligt att gå vidare. Vad som egentligen händer 
om man misslyckas med riskhanteringen är en fråga bortom denna studies 
ambitioner. Med Becks metaforik skulle vi kanske kvävas av både rädsla och 
giftångor, men översatt till vardagligt språkbruk kan vi föreställa oss att 
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misslyckad riskhantering får konsekvenser för både vår fysiska och psykiska 
hälsa, samt för våra sociala relationer. I föregående kapitel såg vi exempel på 
de konsekvenser som mödrarna själva kopplar till olika riskteman.    

Även den som helt och hållet nonchalerar varje uppfattad risk ägnar sig åt 
ett slags riskhantering. Om vi tänker oss strategin anpassning (se nedan) som 
den mest riskminimerande strategin kan vi i andra änden av ”risk-
hanteringens spektrum” föreställa oss strategin risktagande. Teoretiskt 
innebär den att vi identifierar en risk, och bestämmer oss för att ta den. 
Risktagande diskuteras dock inte som en specifik strategi i studien, eftersom 
den snarast är att betrakta som restpost. Åtminstone framstår den som sådan i 
mitt material: samtliga respondenter ägnar sig åt risktagande i olika om-
fattning, men det finns inga exempel på att mödrarna tar risker för risk-
tagandets egen skull. Tar man risker motiveras det alltid med hänvisning till 
någon annan faktor, och dessa faktorer täcks in av de övriga riskhanterings-
strategier som diskuteras här. Merparten av strategierna tycks tillämpas på 
liknande sätt av mina svenska och polska respondenter. När så inte är fallet 
kommer det att framgå nedan.   

Praktiska riskhanteringsstrategier  
Nedan presenteras fyra riskhanteringsstrategier som i huvudsak är praktiskt 
inriktade, jag kallar dem för anpassning, spridning, munskänkens strategi 
samt ursprunglighetssträvan. Dessa strategier utgår oftast från vad vi kan 
kalla en ”statisk riskvärdering”, där den aktuella riskens riskabilitet tas för 
given. Någonting uppfattas helt enkelt som riskabelt och kräver en praktisk 
åtgärd av något slag. De kognitiva strategier som diskuteras längre fram 
inbegriper ofta en ”föränderlig riskvärdering”, där strategin syftar till att i 
något avseende omförhandla riskabiliteten.  

”Anpassning” 
Som praktisk riskhanteringsstrategi innebär anpassning att man ändrar något 
i den vardagliga praktiken, utifrån den riskinformation man har tillgång till. 
Vi såg flera exempel på denna strategi i föregående kapitel, t.ex. hur socker 
och smaktillsatser minimerades i barnets kost. Utifrån de många be-
skrivningarna i omlopp av en samtid där människor förutsätts undvika risk 
till varje pris kunde vi tänka oss anpassning som ett slags huvudsaklig 
riskhanteringsstrategi. Så skriver t.ex. Stjernberg att ”rädsla och risker är det 
prisma genom vilket vi förstår vår tid och sorterar allehanda fenomen. 
Trygghetsen, strävan efter att eliminera alla upptänkliga risker, bidrar till att 
ge vår epok en känsla av helhet” (2011: 18). Övriga strategier som diskuteras 
nedan blir med detta resonemang att betrakta som alternativstrategier, att 
tillgripa då anpassning av någon anledning inte är möjlig. Men mitt material 
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ger inte stöd för ett sådant resonemang, utan anpassning framstår snarare 
som något att tillgripa under specifika omständigheter (se nedan). Vidare är 
det naturligtvis varken praktiskt möjligt eller rationellt (enligt något 
kriterium) att försöka eliminera alla risker, genom att anpassa sig efter all 
den riskinformation och alla de råd man ställs inför. Det blir helt enkelt 
omöjligt att ”gå vidare” med vardagslivet då. Respondenterna ger på olika 
sätt uttryck för detta:   

Gina: Man tar till sig en del, men man kan inte rätta sitt liv efter det totalt. 
Det går inte att undvika… Är jag hemma hos någon och behöver låna en 
flaska då frågar jag ju inte om den är fri från Bisfenol A, liksom.  

Ginas ställer här risken med Bisfenol A mot den sociala konvention som 
säger att man inte ska ”skåda given häst i munnen” (dvs. det vore otacksamt 
att ifrågasätta kvalitén på flaskan som hon får låna). Maryna lyfter fram det 
mer övergripande faktumet att vissa risker ingår i en modern livsstil, att de 
så att säga kommer på köpet: 

 Maryna: If we wanted to avoid all dangers we ought to live in a bubble, not 
in a society.    

Så när används anpassning? Utifrån mitt material finner jag tre om-
ständigheter under vilka den tycks ligga särskilt nära till hands:  

För det första spelar tidsdimensionen in, alltså var i föräldraskapet man 
befinner sig. Någorlunda nyblivna föräldrar tycks mer benägna att anpassa 
sig. Som vi såg i kapitel 4 är övergången till föräldraskap omvälvande, och 
den kan i sig beskrivas som en gigantisk anpassning. Johanna beskriver t.ex. 
hela föräldraskapet som ”ett led i att bli en bättre människa”. Men vi såg 
också hur ett slags ”föräldrasjälvförtroende” växer fram i takt med att 
föräldraskapet rutiniseras. Med erfarenhet följer trygghet, och det blir 
möjligt att förhålla sig mer självständigt till omgivningens råd och risk-
information. Vi kan med Giddens sammanfatta det som att den ontologiska 
trygghetens skyddshinna läker ihop. Man kan därför säga att anpassning är 
en särskilt vanlig riskhanteringsstrategi i början av föräldraskapet.  Evelina 
berättar hur anpassningen började redan på BB:  

Evelina: Han var väldigt varm, så han hade bara en body på sig, och barn-
morskan sa bara ”nej, små nyfödda blir ju så kalla” och tyckte att han måste 
ha byxor på sig, och strumpor... Men man kände att han var väldigt varm av 
sig. Så det var väldigt så här, hon skulle styra och ställa tyckte jag då.   

Erik: Vad gjorde du då?  

Evelina: Nej, alltså vi var ju lite osäkra, det var ju första gången, så att då 
tänkte vi ”ja men vi får kanske klä på honom lite”. Så jag tror vi klädde på 
honom faktiskt, jag tror vi lyssnade på henne. 
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Evelina uppfattar barnmorskan som auktoritär, men också som en auktoritet 
givet den egna osäkerheten. Resultatet blev alltså att hon anpassade sig, trots 
att hon uppfattade att sonen var lagom klädd. Det är svårt för nyblivna 
föräldrar att ifrågasätta de välfärdsprofessionellas auktoritet och deras risk-
konstruktioner. Men riskhantering är en pågående process, och en viss an-
passning man gör kan givetvis komma att omprövas vid senare tillfälle. Olga 
berättar hur hon tidigt fick rådet av sin barnläkare att undvika mjölk och 
kalvkött i den egna dieten medan hon ammade, men att hon efter hand märke 
att detta inte hade någon inverkan på barnet:    

Olga: Yes, in the beginning our pediatrician said she was allergic to cow milk 
and calf. So I skipped that and became a vegan, but then I had a few milk 
products and saw nothing wrong… So I decided to come back to milk. And 
it’s OK, I don’t know why he said it wasn’t. 

 
För det andra måste den arbetsinsats som en viss anpassning kräver upp-

fattas som rimlig. Birgitta beskriver hur hon och hennes man hanterade 
forskarlarmen om att Bisfenol A förekommer i vissa nappflaskor:  

Birgitta: Vi kollade upp vad vi hade för märken, och sedan slutade vi att 
maskindiska flaskorna och ställa in i mikron. För att det frigjordes ett ämne 
där. Och det är ju lätt att göra det, så det gjorde vi. 

Vad som upplevs som ”lätt att göra” är förstås i hög grad individuellt, och 
avgöras också i relation till hur stor den aktuella risken bedöms vara – en 
större risk tillåter större arbetsinsats. Maryna är överlag försiktig med att 
använda mikrovågsugnen på grund av forskarlarmen om Bisfenol A, men 
någon fullständig anpassning har hon inte gjort:  

Maryna: I try to limit my use of the microwave, but it’s very practical to use 
it, so I won’t stop. It’s like the chemical things you clean with. I’m trying to 
use other things, but I’m not an organic person. 

I Marynas resonemang vägs praktiska aspekter in i riskhanteringen, liksom 
frågor om exponeringsgrad (”limit my use”) och hennes egen identitet (”not 
an organic person”). Graden av anpassning kan alltså variera.  

För det tredje (och apropå att Maryna väger in identitetsfrågor) tycks de 
anpassningar som harmonierar med de övergripande värderingar man hyser 
vara särskilt enkla att göra. Sabina, som själv är vegetarian, har t.ex. varit 
noga med att utesluta kött ur barnets diet:  

Sabina: There are some guidelines, one was that they shouldn’t eat meat 
when they are really small, they don’t need it. I like such ideas, and I just 
don’t really check them.    



 158 

Riklinjerna som Sabina refererar till harmonierar väl med den vegetariska 
kosthållning hon vill upprätthålla, och hon behöver därför inte begrunda dem 
närmare. Gina berättar att hon undviker kemikalier i nya textilier genom att 
köpa begagnade barnkläder, vilket hon dessutom ser många andra an-
ledningar att göra: 

Gina: Jag försöker köpa secondhand-kläder för att det ska vara urtvättat, och 
inte bara därför, det finns många skäl att göra det, men en av anledningarna 
är det.  

Inom riskperceptionsforskningen talar man om undvikande av kognitiv 
dissonans som en särskild heuristik (se kapitel 3 om heuristiker, samt 
Olofsson 2009: 45, Renn 1998: 5). Den innebär att vi ogärna tar till oss 
riskinformation som utmanar våra befintliga övertygelser. Kanske gäller 
detta också i en vidare praktisk bemärkelse: anpassningar som inte utmanar 
den livsstil eller identitet vi försöker upprätthålla blir enklare att göra.    

Som kontrast till ovanstående förhållningssätt – att vissa risker ”kommer 
på köpet” med en modern livsstil, och att man inte kan undvika dem alla – 
finns i materialet också uttryck för den s.k. försiktighetsprincipen. I korthet 
innebär denna att man tar det säkra före det osäkra vid otillräcklig kunskap, 
och helt undviker det riskabla fenomenet i fråga.83 Så här svarar t.ex. Natalia 
när jag frågar huruvida hon väger in dos och exponeringsgrad (alltså hur 
mycket och hur ofta man utsätts för en viss risk) gällande kemikalier i napp-
flaskor:   

Natalia: I think it’s not very wise, but it’s more like I try to avoid it 
completely, because I’m not a specialist and I have no idea if this is a lot or 
not. With sugar it’s easier, because you know that a lot is a lot and it might be 
dangerous and when it’s like half a spoon it might be fine. When it’s 
something I understand it´s fine, but when it has a name and some numbers 
in this name or something, if I hear it’s dangerous I rather try to avoid it.   

Natalia utgår här alltså från försiktighetsprincipen inför det som hon själv 
inte anser sig kunna bedöma, medan det hon anser sig kunna bedöma (socker 
i detta fall) går att hantera. Hon tillämpar dock försiktighetsprincipen med 
viss reservation: ”I think it’s not very wise”. Cecilia reflekterar över hur 
svårt hon har haft att följa sin föresats att ta riskinformationen i media med 
en nypa salt: 

                               
83 Nationalencyklopedin definierar försiktighetsprincipen som en ”modell för offentligt 
beslutsfattande i situationer då en miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig 
vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller 
storlek. Grundtanken är att kunskapsbristen inte får användas som skäl för att uppskjuta eller 
underlåta kostnadseffektiva skyddsåtgärder. ” (http://www.ne.se/kort/försiktighetsprincipen, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-09). 
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 Cecilia: Generellt sett tycker jag att kvällspressen, ja, det är mycket liksom 
upphaussat och man ska ta saker med en nypa salt. När det kommer till ens 
barn, då någonstans försvann det där med att ta det med en nypa salt, då blir 
det liksom bättre ta det säkra före det osäkra, ingen rök utan eld...  

Att Natalia och Cecilia är självkritiska till försiktighetsprincipen återspeglar 
troligen den norm som säger att man inte bör vara alltför riskaversiv. På 
samhällsnivå är försiktighetsprincipen också ifrågasatt där den används som 
modell för offentligt beslutsfattande. Dels anses den kunna utgöra ett 
handelshinder, t.ex. har EU anklagats för att åberopa principen för att slippa 
importera varor som konkurrerar med inhemsk produktion. Dels anses den 
utgöra ett övergripande hinder för all möjlig mänsklig utveckling. 
Argumentet är att om mänskligheten alltid tagit det säkra före det osäkra 
hade vi troligen saknat många mediciner, transportmöjligheter, kraftkällor 
etc. (se vidare Majone 2002; Sunstein 2003; Stjernberg 2011). Här är det 
dock mer intressant att se vad den enskilde individen eventuellt vinner re-
spektive förlorar på att tillämpa försiktighetsprincipen i relation till födan. 
Vinsten ligger troligen i att den kraftigt reducerar komplexitet, eftersom man 
inte behöver väga in nyanser (som t.ex. dos och exponeringsgrad). Det slags 
anpassning som principen föranleder blir dikotom; antingen bedöms något 
som säkert och kan ingå i kosthållningen, eller så är det osäkert och måste 
uteslutas. Men det är också baksidan – valmöjligheterna begränsas avsevärt, 
vilket kan vara både praktiskt och socialt omständligt. De strategier jag dis-
kuterar nedan kan sägas utgöra alternativ till försiktighetsprincipens diko-
toma logik.  

”Spridning” 
Med spridning som strategi avses att något man definierat som riskabelt 
sprids ut över tid, eller att dosen av det riskabla hålls på en låg nivå. Dessa 
åtgärder förmodas minska risken. Som jag diskuterade i kapitel 3 har tidigare 
studier (Kraus m.fl. 1992/2009) funnit att allmänheten är långt mindre be-
nägen att ta hänsyn till hur dos och exponeringsgrad påverkar kemikalie-
risker än vad experterna är. Kemikalier betraktas ofta som antingen farliga 
eller ofarliga av lekmän; att utsättas för giftiga eller cancerframkallande 
substanser anses alltså skadligt, oavsett omfattning. Men mina respondenter 
tycks väga in faktorer som dos och exponering, även om det snarare handlar 
om grovkalibriga skattningar än om precisa värden. Ingrid tänker t.ex. tydligt 
i termer av exponering när hon funderar över riskerna med Bisfenol A:  

Ingrid: Men sen, det här känns som att det är nappflaskor, och han har aldrig 
druckit välling eller bröstmjölksersättning, så vi har haft ganska lite napp-
flaskor. Men vi har fått ärva några nappflaskor som jag är helt övertygad 
innehåller PBA, och det har vi inte brytt oss om. Vi kör på med dem. Ja. 
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Ingrid tror alltså att hennes barn faktiskt exponeras för Bisfenol A, men i så 
liten utsträckning att det i praktiken är ofarligt. Med hjälp av spridning hålls 
alltså exponeringsgraden låg. Gina gör samma slags bedömning gällande 
Bisfenol A:  

Gina: Skulle jag ha barn som uppföddes med bröstmjölksersättning bara, så 
att det var väldigt mycket flaska, då skulle jag ju bry mig mycket mera, har 
man flaskan i munnen fem gånger om dagen, jämfört med max en gång, då...  

Alla slags födorisker kan i princip hanteras med hjälp av spridning. Sabina – 
liksom många föräldrar i samtiden – hanterar barnens längtan efter chips, 
godis och annan ”junkfood” genom att endast servera detta vid bestämda 
tillfällen (jfr bruket av ”lördagsgodis”):  

Sabina: I think it’s a matter of degree, if I allow them to eat it every day of 
every week, then it will be a risk.  

Det är en intressant fråga hur det kommer sig att spridning kan fungera som 
riskhanteringsstrategi, trots att man sällan känner till vad som utgör en säker 
dos och/eller exponeringsgrad. Försiktighetsprincipen borde onekligen ligga 
nära tillhands under sådana omständigheter. Man kan se spridning som ett 
slags ”försiktighetsprincipen light”, där dos och exponeringsgrad hålls på 
lägsta möjliga nivå, en nivå där man fortfarande kan gå vidare med tillvaron. 
Men jag tror också att spridning som strategi är förbunden med känslor av 
kontroll och ansvarstagande. Att själv försöka sprida ut det riskabla är att i 
viss mån ta kontroll över det, och därmed ”göra vad man kan” som ansvars-
tagande förälder. I citatet ovan är det Sabina som kontrollerar hur ofta 
barnen äter chips, och det är tydligt hur hon ser sig som ansvarig för att 
själva risken ska uppstå (”…then it will be a risk”).  

Konkret kan ansvarstagande via spridning också handla om att välja den 
barnmatsburk i matbutiken som innehåller minst mängd (lägst dos) av det 
ämne man vill undvika. Olga berättar att hon snabbstuderar innehålls-
förteckningar på barnmatsburkar för att skapa sig en uppfattning om inne-
hållet: 

Olga: I believe that if something is at the top of the ingredients list, there is a 
lot of it. If it’s at the bottom, it’s OK.  

Enligt gällande livsmedelsreglering inom EU ska ingredienser anges i 
fallande storleksordning efter vikt, så Olgas metod ger viss ledning. När det 
gäller riskabla doser av olika ämnen tycks framförallt de svenska mödrarna 
kunna utgå från att myndigheterna ”tagit i” när det gäller gränsvärden, vilket 
i någon mån avdramatiserar frågan om dos för dem. Jag återkommer till 
detta när strategin expert- och regleringsförtroende diskuteras längre fram.  
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      Spridning kan vidare användas för att balansera eller väga upp en 
otillfredsställande kosthållning i ett visst sammanhang. Johanna och Urzula 
berättar hur de i hemmet försöker kompensera för vad de uppfattar som 
brister i mathållningen på barnens förskolor:  

Johanna: Bra mat kan de få hemma, om de inte får världsbäst på förskolan.   

Urzula: I don’t think I would be able to make any impact, so I tried to adjust 
what she was getting at home and not add any sugar at home. If you can’t 
force the daycare to give them something else you need to adjust it in your 
own premises.  

I Johannas fall handlar det om att servera hemlagad mat som kompensation 
för att förskolans storkökstillredda måltider ofta utgår från halvfabrikat, 
medan Urzula konkret försöker minska sockernivån hemma, eftersom de 
serverar alldeles för mycket sött på barnets förskola (vilket hon inte tror sig 
kunna påverka).  

Spridning kan också kompensera för mer eller mindre tillfälliga av-
vikelser från den kosthållning man vill upprätthålla. Alice berättar hur hon 
försökt kompensera för dotterns ökade fettintag kring jul, genom att servera 
henne lättmjölk under tiden (detta är ett av få ställen där fett problematiseras 
i intervjumaterialet):   

Alice: Under december, då jag tyckte att hon åt väldigt mycket lussebullar 
och tyckte att hon fick in väldigt mycket fett den vägen, då fick hon lätt-
mjölk.   

Med hjälp av spridning blir det också möjligt att ”vänja” barnet vid olika 
ämnen som det förmodas behöva vänja sig vid. Vi såg i föregående kapitel 
hur bl.a. de officiella rekommendationerna avseende gluten betonade att barn 
behöver vänja sig med hjälp av små utspridda doser. Detta slags logik åter-
finns också i intervjuerna:  

Teresa: To eliminate like salt from the food it doesn’t make sense, because 
it’s in all the food we eat, it’s not possible to avoid it. And the organism has 
to get used to this kind of unhealthy things. It’s sad, but true.  

Natalia: I´ve heard from the doctors that when a child is not in a very sterile 
environment it is less possible that he will get an allergy. I don’t put my child 
on the floor in a bar, but he is just going with me everywhere, eating 
everywhere.     

För Teresa tycks det handla om att barnet överlag måste vänja sig vid ämnen 
som egentligen är ohälsosamma, och Natalia tänker i sådana termer när det 
gäller att förebygga allergier.  
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Spridning är en i huvudsak praktiskt inriktad strategi, men kan också 
fungera på kognitiv nivå. Ibland är det inte möjligt att undvika det riskabla, 
och att då tänka i termer av spridning blir ett sätt att relativisera risken. 
Birgitta och Natalia använder t.ex. spridning för att på ett kognitivt plan 
hantera mor- och farföräldrarnas ”sockertrugande”:  

Birgitta: Jomen, man får väl luckra upp det lite, de tycker väl att det är deras 
rättighet att sticka till dem lite mer glass på efterätten. Och det kanske inte är 
så farligt om det händer någon gång i månaden.  

Natalia: My grandpa is very old and very old fashioned so, he has this, “yes, 
give him some chocolate”. And its fine, I mean he does it once a month, so it 
isn’t harmful.  

Man kan säga att Birgitta och Natalia väger den aktuella risken mot värdet 
av relationen till mor- och farföräldrarna – en relation som alltså medför 
visst ökat sockerintag. Avvägning är en särskild strategi som diskuteras 
längre fram, och den innebär att risker vägs mot andra risker eller mot någon 
annan aspekt av tillvaron. Här tillämpas den alltså i kombination med 
spridning på ett kognitivt plan. Att ”det händer någon gång i månaden” 
underlättar förmodligen själva avvägningen.    

”Munskänkens strategi”  
Förr i världen höll sig kungar ibland med munskänkar, ett slags tjänare som 
bl.a. hade till uppgift att smaka av kungens vin för att se om det möjligen var 
förgiftat. Det jag här kallar munskänkens strategi vilar på resonemanget att 
om maten är nyttig för mig, är den också nyttig för mitt barn. Barnet kan på 
så vis äta vad de vuxna äter. Som vi såg i föregående kapitel finns det gott 
om rekommendationer kring vad små barn bör äta respektive undvika, och 
på marknaden finns ett mycket stort utbud av mat som är särskilt anpassad 
för barn. Men munskänkens strategi kringgår på sätt och vis dessa re-
kommendationer och denna marknad. Den reducerar komplexitet genom att 
man kan utgå från en riskvärdering gällande födan som man tidigare har 
gjort för egen del (detta bör jag äta respektive undvika), och genom att hela 
familjen kan äta samma mat. Det finns många exempel på strategin i mitt 
material, även om den tillämpas med någon eller några reservationer:  

Ingrid: Jag skulle säga att barnmat egentligen inte är någonting annat än det 
som alla andra äter – sen ska barnen inte äta lika mycket salt och lika mycket 
socker som vuxna kanske, och saltet har väl framförallt med njurfunktionen 
att göra, men sockret ser jag som att det är inte nyttigt för vuxna heller, så jag 
ser inte att det är så jättestor skillnad på bra barnmat och bra vuxenmat, 
liksom.  
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Urzula: Good food for children is the thing that is good for people, basically 
for human beings. And of course, since they are small one has to be careful 
with adding spices, but they are human beings as well... So I trust in healthy 
food, basically. 

Ingrid och Urzula utgår från att bra barnmat och bra vuxenmat i princip är 
samma sak – med undantag för salt och kryddor. Johanna illustrerar hur det 
resonemanget kan tillämpas på föräldraskapet i stort:  

Johanna: Det kan ju vara så att jag missar en massa dimensioner därför att jag 
inte skummar allting som har med barn att göra, men jag tänker att det är ett 
barn, men det är också en liten människa och jag är en människa, så att det 
finns många olika... man kan ju oroa ihjäl sig om man skulle vilja.  

Johanna läser sällan ”mammatidningar” eller böcker om föräldraskap, utan 
tänker att vuxna och barn i många avseenden har samma behov. Att ”det är 
ett barn, men också en liten människa” kan tyckas självklart, dock menar 
bl.a. Frank Furedi att det i vår tid finns en mycket utbredd föreställning om 
barn som särskilt och tilltagande sårbara – trots övertygande bevis om mot-
satsen:  

A typical American child will never experience the horror of polio or spend 
time in an iron lung. She will not get tuberculosis from milk or rickets from 
vitamin D deficiency. […] On average, children can expect to live almost 
thirty years longer than their counterparts a century ago (Furedi 2002: 49).  

Furedi menar att föreställningen om det särskilt sårbara barnet framförallt 
underblåses av den brokiga skara experter som skriver instruktionsböcker för 
föräldrar: ”By grossly exaggerating the degree of parental intervention 
required to ensure normal development, they make the task of parenting 
impossibly burdensome” (2002: 45).   

Även myndigheter positionerar ibland barn som särskilt utsatta. Så här 
skriver t.ex. Kemikalieinspektionen (2011) i en text om kemikalier i barns 
vardag:  

Eftersom barnens kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga för 
kemikalier än vuxna. Detta gäller speciellt organsystem som utvecklas efter 
födseln, till exempel immunförsvaret och hjärnan. Hjärnan är extra utsatt 
eftersom de skyddssystem som vuxna har inte är färdigutvecklade hos barn. 
Barn utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker, 
de har en oändlig nyfikenhet men ingen erfarenhet och kan inte skilja på 
farligt och ofarligt. Barn har också tunn och ömtålig hud. De andas snabbare 
och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Om de 
utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen så kan de ändå få i sig 
mer.  
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Barn har helt klart särskilda omsorgsbehov, och i många avseenden är de 
mer sårbara än vuxna. Men, att genomgående betrakta dem på det viset 
riskerar att förfrämliga barnen, alltså göra dem till annorlunda varelser – 
vilket i sin tur gör all upparbetad erfarenhet och kunskap omöjlig att över-
föra till föräldraskapet. Tillgripandet av munskänkens strategi blir ett sätt att 
motverka detta förfrämligande: barn är också människor. Det behöver inte 
innebära någon riskförnekelse eller försummelse – flera respondenter be-
rättar att de anpassat sin egen kost sedan barnen kom, och själva börjat äta 
mer hälsosamt:   

Evelina: Vi har börjat äta bättre sedan barnen kom, man är mer noga med 
grönsaker och sådär. 

Kalina: Today I decided not to eat any more cookies, because this diet is 
about the child eating what the parents eat… So, I have to be concerned with 
what we’re eating.84 

Om strategin ska reducera komplexitet förutsätter det dock att man någor-
lunda enkelt kan upprätthålla vad man uppfattar som en hälsosam kost-
hållning för egen del. Detta kan vara en utmaning av både praktisk och 
intellektuell natur, och Olga är kluven inför uppgiften: 
 

Olga: It’s easy, because she is eating what we eat, but it’s demanding to think 
about what we shall eat, we need to eat healthy with vegetables, we need to 
eat food of good nutritional value, not the cheapest one. Food of good 
quality… Every day I’m thinking about what she will eat and what we are 
eating and if our meal is good for her, and if not I must change something 
and decide if spaghetti is good for her, and things like that. So, it’s 
demanding to think all the time about food… But otherwise I would have to 
cook for her and for us separately. 

Olga tycker å ena sidan att kosthållningen är enkel, eftersom det är praktiskt 
att barnet äter vad föräldrarna äter. Å andra sidan är det arbetsamt (och dyrt) 
för henne att få hela familjen att äta nyttigt. Det är uppenbarligen en 
balansgång där hon finner det mest värdefullt att slippa laga mat i två om-
gångar.  

Gina tycker överlag att mathållningen är besvärlig, men berättar att 
familjen likväl börjat äta bättre själva. Hon har haft ekonomisk möjlighet att 
lösa detta med hjälp av de färdigpackade ”matkassar” som finns på 
marknaden:   

                               
84 Med ”this diet” syftar Kalina på BLW-metoden (se föregående kapitel) för övergången till 
fast föda. 
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Gina: Men att ordna maten och så och engagera sig i det, och laga grejer och 
hacka… Vi har så mycket annat som vi hellre skulle vilja göra, så det blir 
ofta, förut åt vi jättedåligt, nu har vi börjat äta bättre för att vi köper hem 
sådana här planerade middagar typ som man bara steker upp något. Jag har 
provat säkert fyra-fem stycken, så vi har en som vi tycker är jättebra.  

Som vi såg ovan finns det också ett socialt värde i att familjen kan äta till-
sammans, vilket förmodligen gör munskänkens strategi extra tilltalande. 
Dessutom bör strategin ligga nära till hands, eftersom den utgör ett slags 
förlängning av den symbios som modern och barnet levt i under graviditeten 
och (delvis) under eventuell amning. Då har modern fungerat som munskänk 
i mer fysisk bemärkelse, och ofta anpassat sitt födointag på olika sätt.  

”Ursprunglighetssträvan” 
Som riskhanteringsstrategi innebär ursprunglighetssträvan att man vid val 
av livsmedel söker sig så nära matens tänkta ursprung som möjligt. Detta 
ursprung förstås ibland som en fysisk plats (t.ex. en bondgård), men kan 
också utgöras av ett tidigare led i leverantörskedjan, en tidigare tidpunkt i 
den aktuella produktens livscykel (”färsk” mat) eller en ursprungligare form 
av produkten (t.ex. obesprutade grönsaker). Natalia ger uttryck för 
ursprunglighetssträvan i samtliga dessa bemärkelser när jag frågar om vilka 
egenskaper hon söker efter när hon handlar livsmedel:     

Natalia: That it’s not packed in a plastic bag, and that it looks fresh. I know 
sometimes with vegetables it´s better when they don’t look very nice, 
because it might mean that they were raised without any chemicals. But still I 
trust my eyes. So, I try, when it’s packed in plastic bags, that’s how they do it 
in the States, I just don’t buy it. So, at least it has to be unpacked. That’s the 
first thing...  

Erik: What does the plastic bag mean? Is it like an environmental thing… 

Natalia: No, I don’t know why, I just don’t like it. Maybe I think it was in it 
longer than outside of the bag, that it was treated with some chemicals so it 
won’t rotten. Actually I don’t know if there are any scientific reasons, but 
that’s what I think. And also I try to avoid supermarkets when I buy fruit and 
vegetables. I prefer to buy them at the market. But it’s not always possible, so 
when I don’t have time to go to the market I just go to the regular shop. And 
my mom, who is more obsessed than I am with food, she has some friends in 
the village, and there are some people, because she works in the school now, 
and there are ladies who come there every week with food that is not from 
Warsaw but from outside, and she buys me a lot of food.  

Grönsakerna ska alltså se färska ut (ursprungligare i tid), och om de är plast-
förpackade kan det tyda på motsatsen. Detta kriterium väger Natalia dock 
mot att ett färskt utseende kan vara uppbådat på artificiell väg, med hjälp av 
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kemikalier (mindre ursprunglig form). Vidare handlar hon hellre på 
grönsaksmarknaden än i affären (ursprungligare leverantörsled), samt allra 
helst grönsaker från landsbygden utanför Warszawa (ursprungligare plats).  

Sabina ger ett kortare svar på vad hon föredrar för slags mat:   

Sabina: Ideally simple and possibly from some ecological agriculture or 
something. 

”Simple” tolkar jag här som att maten inte ska vara alltför förädlad. I detta 
ligger att maten känns tryggare ju närmare ursprunget den befinner sig. 
Teresas lyfter fram just osäkerhet avseende ursprung när jag frågar henne 
vilka utmaningar hon ser kring mathållningen: 

Teresa: It’s difficult because we are not sure what the origin of the food is. 
Even if we buy something at the market, we can’t be sure if it´s healthy or 
natural. 

Att söka sig närmare ursprunget blir ett sätt att reducera denna osäkerhet, 
men det kräver i sin tur en hel del informationsinhämtning. Kalina berättar 
hur hon går tillväga för att orientera sig på grönsaksmarknaden:      

Kalina: I try to collect as much information as I can, and when I go to the 
market I try to find people who have a lot of apples, which indicates that this 
person is producing the apples. And then I can ask if they are using any 
chemicals. And, if a person has everything on his market stall, from soap to 
comfiture, it indicates that this person buys food from a bigger market.  

En handlare med många äpplen kan förmodas odla dessa själv, och Kalina 
kan då fråga vederbörande om eventuell besprutning. Vidare kan en torg-
handlare med många olika produkter förmodas handla sina varor från en 
större distributör – vilket innebär mindre ursprunglig mat. Att hitta så ur-
sprunglig mat som möjligt kräver alltså både kunskap och uppmärksamhet.  

Bland de svenska respondenterna hittar jag färre exempel på 
ursprunglighetssträvan. Diana har dock ägnat sig åt omfattande 
informationsinhämtning vad gäller matens ursprung vid val av förskola: 

Diana: Där var jag väldigt på och jobbade jättemycket, så jag har varit och 
besökt en tolv till femton förskolor för att kunna rangordna. […] Det har varit 
en sådan standardfråga, om de använder catering eller om det lagar mat där, 
respektive om de använder ekologiskt och om de har mycket grönsaker och 
sådär. Så det har varit viktigt.    

Och Alice berättar att hon försöker använda sig av mer ursprungliga råvaror 
när hon lagar mat:  
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Alice: Jag köper det mesta direkt från grönsaksavdelningen, liksom. Kött-
bullar får hon, de är ju färdiga då. Men om jag köper fisk, då köper jag hellre 
fisken som den är och kanske panerar själv hemma eller så. 

Men medan de polska respondenterna hellre handlar på marknaden än i 
butikens grönsaksavdelning berättar Alice att hon föredrar butikens 
grönsaksavdelning framför de frysta grönsakerna, och hellre panerar fisken 
själv än köper frysta fiskpinnar. Det är förstås också ett slags 
ursprunglighetssträvan, men som utgår från en punkt längre ner i 
leverantörskedjan.  

I övrigt finns det ett par exempel på svenska respondenter som föredrar 
svenskodlade grönsaker framför importerade, samt väljer svenska barnmats-
burkar därför att det känns tryggast – men strategin är alltså tydligast i det 
polska materialet. En orsak kan vara att det faktiska avståndet till matens 
ursprung ofta är kortare i Polen än i Sverige, vilket Urzula påpekar (utifrån 
sin erfarenhet att leva i båda länderna):   

Urzula: I was rather careful about the origin of products, which is much 
easier in Poland, because you know the source of your food, you know the 
farmers you know people who produce those things. So it’s easier available 
and not such a huge price difference as in Sweden between products of a 
more organic origin.  

Utbudet av grönsaksmarknader är t.ex. väsentligt större i Warszawa än i 
Stockholm. De svenska mödrarna är främst hänvisade till olika slags miljö-
märkning (t.ex. KRAV) eller att som Alice ovan utgå från mindre förädlade 
råvaror om de vill närmare ursprunget. Men detta verkar heller inte vara lika 
viktigt för dem. Hur kan man förstå denna skillnad? Dels tror jag att det 
bottnar i ett svagare förtroende för livsmedelsindustrin som expertsystem 
bland de polska mödrarna, dels i de polska mödrarnas aversion mot tillsatser 
och industriprocessad mat som diskuterades i föregående kapitel. Dessa två 
faktorer hänger förmodligen samman: att konsumera tillsatser vars 
riskabilitet man inte själv kan bedöma kräver rimligen ett stort mått av tillit. 
Men som vi såg i föregående kapitel är tillsatser också problematiska i andra 
avseenden, bl.a. därför att de riskerar kontaminera måltiden som gåva.  
Ursprunglighetssträvan blir ett sätt att söka kringgå samtliga dessa problem.       

Inställningen till ekologisk mat tycks visserligen positiv bland de svenska 
mödrarna, men det ekologiska är inte överordnat andra aspekter – som t.ex. 
smak och pris. Så här berättar t.ex. Cecilia och Evelina när jag frågar hur de 
väljer i matbutiken: 

Cecilia: Det kanske är naivt, men jag tror gott om barnmatstillverkarna. 
Däremot så kanske man går på det här med ekologiskt. Det finns ett nytt 
märke som heter ”Hipp” eller någonting... Och där har jag fått för mig att det 
ska vara lite bättre. Jag har ingen aning om varifrån det kommer, det måste 
bara vara bra marknadsföring.      
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Evelina: Jag blandar alltså, vi köper inte bara billiga, men jag kollar att jag 
inte bara valt rätter som kostar mycket. Jag registrerar om det är ekologiskt, 
men jag kan inte säga att jag bara väljer ekologiskt. Mer förpackning, plus att 
det är rätter som jag vet går hem, plus att jag väljer någon ny rätt.   

Som kontrast litar inte Liliana ens på de ekologiska barnmatsburkarna, och 
det har med kontrollmöjligheten att göra:  

Liliana: They say that the ecological cans are better... I don’t believe they are 
better, because even ecological vegetables need to be fertilized somehow, and 
you don´t get to check the vegetables after.   

Liliana kan alltså inte själv bedöma om grönsakerna i de ekologiska 
barnmatsburkarna verkligen är ekologiska. Istället handlar hon i sin lokala 
”eco-shop”. Det innebär att hon inte ger sin dotter något kött alls, eftersom 
denna butik inte säljer det. Ekologisk mat är populärt i Polen bland dem som 
har råd (Zakowska-Biemans 2011) och troligen beror det till en del på att 
den underlättar ursprunglighetssträvan.  

I studier av varför folk handlar ekologisk mat (som i olika bemärkelser 
ofta betraktas som mer ursprunglig än konventionell föda) brukar tre motiv 
vara återkommande: omsorg om den egna hälsan (inklusive livsmedels-
säkerhet), omsorg om djuren, samt omsorg om miljön (se t.ex. Makatouni 
2002; Padel & Foster 2005; Michaelidou & Hassan 2008).85 
Ursprunglighetssträvan som riskhanteringsstrategi bygger på det först-
nämnda motivet, där alltså maten förmodas vara mindre hälsoriskabel ju 
närmare det tänka ursprunget den befinner sig.  

Tillgripandet av strategin kan förstås underblåsas av andra motiv också, 
som t.ex. miljöhänsyn (jämför diskussionen ovan om hur anpassningar i 
harmoni med vår livsstil eller identitet blir enklare att göra). Så berättar t.ex. 
Maryna att hon försöker handla grönsaker efter säsong, vilket dels har med 
varornas färskhet att göra, men också med mer övergripande miljöhänsyn: 

Maryna: I’m trying to buy vegetables that are in season. Because, what we 
are producing here grows here, if I want to buy strawberries they come from 
Spain so they’ve been in a truck for too long... and there is the carbon thing 
and ecological things, and economical, because why should I pay for 
strawberries from Spain? I think its global thinking.     

Maryna handlar frukt och grönsaker efter säsong, och hon har uppenbarligen 
både kvalitativa (färskhet), miljömässiga (koldioxidutsläpp) och ekonomiska 
motiv för detta. Exemplet visar också hur de praktiska riskhanterings-
                               
85 Man kan komplicera denna motivstruktur avsevärt genom att t.ex. lyfta in hur 
upprätthållandet av en ”etisk självidentitet” gör ekologisk konsumtion närmast till en livsstil 
(Shaw m.fl. 2000), eller genom att begrunda hur ekonomiska omständigheter delvis gör 
ekologisk konsumtion till en klassfråga (Guthman 2003), men det skulle föra för långt i detta 
sammanhang. 
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strategier jag diskuterat ovan ofta smälter samman med mer kognitiva 
strategier, där risken hanteras genom vårt sätt att betrakta den. Av ett över-
gripande ”globalt tänkande” (global thinking) följer att Maryna kan ut-
definiera vissa produkter (t.ex. jordgubbar importerade från Spanien), och 
hon behöver inte ta ställning till huruvida de i sig kan vara hälsovådliga. Jag 
ska nu övergå till att diskutera de tre kognitiva riskhanteringsstrategier jag 
funnit i mitt material.            

Kognitiva riskhanteringsstrategier   
Som jag diskuterade i kapitel 3 är gränsdragningen mellan riskkonstruktion 
och riskhantering något flytande. Idealtypiskt tänker vi oss nog att 
konstruktion föregår hantering, alltså att något först uppfattas som en risk 
och att denna risk sedan måste hanteras. Men hanteringen kan ibland med-
föra att risken konstrueras om. Ofta kan en sådan omkonstruktion vara målet 
med riskhanteringen, där man hittar ett sätt att leva med risken. Nedan 
diskuteras tre riskhanteringsstrategier som på så vis är huvudsakligen in-
riktade mot kognition: avvägning, jämförelse samt expert- och reglerings-
förtroende. 

”Avvägning”  
Strategin avvägning innebär att risker vägs mot andra risker, eller mot något 
annat som individen värdesätter. Det är ett slags relativiserande, där risken i 
något avseende kommer att framstå som mer acceptabel. Det kan t.ex. 
handla om att en risk vägs mot förekomsten av många andra risker i 
vardagslivet. Så här resonerar t.ex. Diana och Gina gällande Bisfenol A i 
nappflaskor:  

Diana: [Risken] är ju ofta någon tusendels promille, och visst det är ju för-
färligt för dem det händer… Men det går inte, för då måste man kolla allt 
man gör, liksom ”vad är det i målarfärgen som de har slängt upp här på 
väggen?” Och den är väl godkänd, men är det någonting... alltså. Nej.  

Gina: Hur stor del är det här av annat skit de får i sig, hur stor del är det? 
Alltså jag har tre datorer hemma, en TV, en mikro, en… Alltså det måste vara 
så mycket annat skit med alltså både vågor och kemikalier och tjoho tjohej. 

I båda fallen förhålls Bisfenol A alltså till andra risker som redan finns i 
bostaden. Diana menar att livet blir för omständligt om man aktivt ska för-
hålla sig till varje risk. Gina betonar snarare att barnen redan är så pass ut-
satta för alla möjliga risker att Bisfenol A varken gör till eller från. Man kan 
kanske läsa detta slags avvägning som en kapitulation inför det riskabla: 
givet den omfattande förekomsten av giftiga ämnen är det meningslöst att 
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alls försöka undvika dem. Men vi såg ovan att respondenterna både är med-
vetna om risker och på olika sätt försöker hantera dem praktiskt – de har 
alltså inte kapitulerat. Snarare tror jag att vissa risker anses följa med den 
livsstil man i någon mening har valt. Maryna adresserar detta:  

Maryna: It’s some kind of balance, you can’t live in a perfect world, and 
maybe if you go to some wild place in the countryside you can apply this 
very healthy lifestyle. But if you choose to live in a civilization and use the 
civilization goods, you need to know that the lifestyle comes with some risks. 

På en mer konkret nivå berättar Paulina om hur livet i Warszawa 
ovillkorligen medför exponering för luftföroreningar:  

Paulina: I think if you live in Warsaw it’s impossible to protect him from 
toxic substances. So I do try to avoid walking along the roads if I have a 
choice. If I don’t, then I just ignore it. But after I’ve been to the city centre 
with him I always clean his nose and it’s always completely black, whatever 
comes out. 

Man kan förstås fråga sig i vilken utsträckning respondenterna gjort tydliga 
och aktiva livsstilsval – ”livssituationer” tenderar ju snarare att utvecklas i 
små steg över tid – men den frågan lämnar jag därhän. Att resonera i termer 
av att ha gjort ett val tycks dock kunna göra riskerna mer acceptabla. Dels 
ger det en viss känsla av kontroll: jag har medvetet tagit dessa risker. Dels 
härrör ju många risker ur någon civilisatorisk nyttighet, och dessa nyttigheter 
har förstås ett visst värde. För att fortsätta Becks vulkanmetafor kan man 
kanske säga att respondenterna bosatt sig på toppen av vulkanen, eftersom 
de gillar utsikten. Men det är likväl något paradoxalt i att föreställningen om 
gjorda val kan få risker att kännas mer acceptabla. Teoretiskt kan man ju 
tänka sig att valmöjligheter bör få risker att framstå som än mer stressande: 
detta bör jag göra någonting åt, eftersom jag kan. Det är den krävande 
känslan som Giddens syftar på i sitt resonemang om ”koloniseringen av 
framtiden” i det moderna (se kapitel 3), där framtiden föreställs som formbar 
och de ödesdigra ögonblicken då man måste fatta avgörande beslut får en 
central roll. Jag menar dock att det snarast är nuet som är koloniserat av 
framtiden. De ödesdigra ögonblicken är få i förhållande till den rutiniserade 
vardagspraktik som försiggår mellan dem, och som bl.a. innefattar risk-
hantering. Föreställningen om ett aktivt val kan kanske göra riskerna i denna 
process lättare att fördra: jag har medvetet valt detta liv och de risker som 
följer med det.  

I diskursen kring risker framställs människors sätt att förhålla sig till dem 
stundtals som irrationellt: ”Människor som tvekar kring svininfluensavaccin 
och huruvida deras barn borde vaccineras tar utan tvekan emot hela listan av 
sprutor när de åker på semester till Thailand” (Hellgren 2009, citerad i 
Stjernberg 2011: 173). Stjernberg tänker sig att de tropiska sjukdomarna 
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kanske är lättare att föreställa sig än vad svininfluensan är, alternativt att 
man inte vill ha sin kostsamma semester förstörd. Men jag tror snarare att 
den livsstil eller identitet man försöker upprätthålla sätter ramar för risk-
hanteringen. Vi såg ovan hur anpassningar som inte utmanar vår livsstil eller 
identitet förefaller enklare att göra, och kanske kan vi förstå det till synes 
”irrationella” som ett undvikande av livsstilsdissonans. Mycket förenklat: 
Givet att man är en familj som semestrar i Thailand så följer det att man bör 
låta barnen ta vissa vaccin som ansvarsfull förälder. Om man istället skulle 
välja resmål utifrån vaccinrekommendationerna (i syfte att undvika vacciner-
ing) upphör man att vara en familj som semestrar i Thailand. Hemmavid är 
det däremot fullt förenligt med föreställningar om ett ansvarsfullt föräldra-
skap att åtminstone tveka inför statliga vaccinrekommendationer. 

Avvägning som strategi tillämpas dock oftast genom att risken sätts i 
relation till mer praktiska och vardagsnära aspekter än till den övergripande 
livsstilen. Olga berättar hur hon ser på maten de serverar på förskolan som 
hennes barn ska börja på, där en delvis riskabel föda vägs upp av nyttiga 
inslag:   

Olga: It’s not the best menu for kids, there are too many carbon hydrates, too 
many potatoes and pasta and not so many vegetables, but it was OK. I 
remember it was OK. No sweets, and fruit is served every day. And they eat 
seasonal food, it was good.   

Riskerna med kolhydrater balanseras här mot nyttan av att frukt serveras, 
varvid resultatet alltså blir ”OK”. Att undvika en risk kan också visa sig 
svårt i relation till barnets utvecklade vanor och önskemål. Evelina berättar 
hur hon resonerat angående möjligheten att Bisfenol A kan finnas i sug-
nappar:  

Evelina: Eftersom hon älskar sin napp, och hon har den i munnen hela tiden, 
så tänkte jag ju lite på det… Och jag fick erbjudande att testa en napp i 
hundra procent naturgummi, som då absolut inte har några gifter eller 
någonting i sig, och då kändes det som att, men det är ju jättebra eftersom 
hon har nappen i munnen hela tiden. Men hon gillade inte den, så att... Det 
var lite synd.  

Vi kan notera att Evelina väger in exponeringsgrad i riskvärderingen – 
nappen blir riskabel eftersom dottern använder den hela tiden. Men risken 
sätts sedan i relation till värdet av att att dottern accepterar nappen. På mot-
svarande sätt väger Rebeka en uppfattad risk med barnmatsburkar från 
producenten Gerber mot barnets matpreferenser:  

Rebeka: When I read on the internet about some substance in Gerber food, I 
stopped buying it. It was something about mechanically separated meat. 

Erik: So you stopped buying Gerber?  
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Rebeka: Yes. But not anymore, he likes Gerber [pekar på barnet]… The one 
with steak and prunes. So I buy it [skratt]. 

Det finns också flera exempel på att risker vägs mot det egna välbefinnandet. 
Diana och Gina väger t.ex. värdet av att leva upp till normen om hemlagad 
mat mot otillfredsställelsen som matlagningen ger upphov till. För Diana 
handlar det om att barnet inte vill äta det hon lagar, medan Gina inte trivs 
med att laga mat:  

Diana: Det är väl lite så att man kan känna att man är en dålig mamma om 
man inte gör egen barnmat, så… Men jag känner att så länge han inte är 
intresserad kan jag inte hålla på med det så mycket. 

Gina: Jag är ingen huslig person. Jag gav mig på ett försök med att köpa ny 
stavmixer, och så skulle vi hålla på att göra egna puréer och så, men så insåg 
jag att det är liksom inte jag. Det är bara så som folk tycker att man ska vara. 

Utan att dra alltför långa växlar på citatet från Gina så föreställer jag mig att 
det sociala trycket (”så som folk tycker att man ska vara”) kan hanteras 
genom att åberopa en annan stark tankefigur i det senmoderna: att man ska 
vara sig själv. Samhällets moraliska ordning innehåller delvis motsägelse-
fulla normer, som kommer att brytas mot varandra i olika sammanhang (se 
vidare Jacobsson & Löfmarck 2010). Å ena sidan medför detta att individen 
måste balansera dessa normer i det vardagliga: att vara sig själv och sam-
tidigt en bra förälder i andras ögon. Å andra sidan tycks det mig som om 
detta slags motsägelser lämnar visst utrymme åt individen att välja vilka 
normer hon åberopar i olika sammanhang.  

Många avvägningar görs också gentemot önskemålet att få vardagen att 
”fungera” i någon bemärkelse, t.ex. vid valet av förskola: 

Helena: Där går tankarna till att få ihop vardagspussel, så där tänker vi först 
på närhet till hemmet. Och sen vad typ av förskola det är också såklart, men 
vi har inte sagt att vi bara vill sätta henne i en viss typ av förskola, t.ex. ’Ur 
och skur-dagis’. Men vi har det på vår önskelista, vi tror det är en bra filosofi.  

Cecilia: På flera dagis har jag sett att barnet ska sitta vid bordet och äta själv, 
när det bara är ett år, och då har jag tänkt att ”oj, får de i sig någonting då?” 
Och det kanske de får. […] 

Erik: Hur valde ni förskola? 

Cecilia: Väldigt oresonerat. Den som ligger närmast. 

”Ur och skur” är en förskoleform där barnen är utomhus så mycket som 
möjligt, vilket bl.a. anses minska smittspridning mellan barnen. Helena har 
det på sin önskelista, men närheten till hemmet är viktigast. Och Cecilia är 
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bekymrad över hur barnen äter på många förskolor, men även här har när-
heten till hemmet fått avgöra. Paulina väger in praktiska aspekter vid 
begagnandet av potentiellt riskabla hushållsapparater: 

 Paulina: I would be dead without the microwave, I use it at least three times 
a day for myself and... Not for the baby, I wouldn’t use it for the baby. But if 
I had to heat all the food each time, I would get mad. And I would have to do 
a lot of dishes, and I don’t have time for that. 

Paulina använder inte mikrovågsugnen vid matlagning åt barnet, eftersom 
giftiga ämnen i plast kan frigöras då. Däremot använder hon den vid all 
annan matlagning, hon anser sig inte klara sig utan den. Maryna ogillar 
barnmatsburkar, men de är helt enkelt praktiska:  

Maryna: I’m also buying some food in jars, I don’t like it that much, but I’m 
doing that, its practical. 

Gina låter praktiska omständigheter avgöra hur hon hanterar osäkerhet kring 
vilken ålder som är lämplig för introduktion av smakportioner (där de 
officiella rekommendationerna om lämplig ålder nyligen ändrats vid tiden 
för intervjuarbetet):  

Gina: Eftersom jag skulle börja jobba när vår son var nio månader kände jag 
inte att det fanns någon anledning att vänta.  

Vidare tycks de praktiska omständigheter som man inte själv kan råda över 
stundtals underlätta riskhanteringen – man slipper helt enkelt välja. På sätt 
och vis handlar det inte längre om riskhantering i dessa fall, eftersom man 
saknar handlingsutrymme. Men på kognitiv nivå kan man ändå se denna 
avsaknad som ett visst frikännande från ansvar, vilket möjligen gör risken 
lättare att leva med. Rebeka finner konventionellt kött riskabelt, och därför 
handlar hon helst ekologiskt. Dock har hon sällan råd med det:   

Rebeka: We have two shops with eco-food here, and I can believe it’s really 
eco-food. But I don’t go there, because it’s too expensive.   

Erik: That’s a difficult balance...  

Rebeka: No, it’s not a difficult balance. I have no balance, I can’t afford it. 
That’s the end, I have no problem. No money means no food from the eco 
shops. 

Jag tolkar ovanstående som att pengabristen definierar ut kött från de risker 
Rebeka anser sig ansvarig för att hantera: ”I have no problem”. Vi kan kalla 
detta för en ekonomisk avvägning. I viss mån är utdefiniering också ett slags 
förträngning. Ovan såg vi hur Sabina föredrog enkel mat från ekologiskt 
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jordbruk, men av ekonomiska skäl tvingas hon ibland förtränga riskerna med 
konventionella grödor och välja att lita till den lokala marknaden:   

Sabina: I have to make myself blind to it sometimes, and just go and trust and 
buy the carrots from the market.  

Erik: So, that’s how you deal with it, blinding? 

Sabina: Something like that, because I can’t afford to seek out the healthy 
carrots. 

Garland (2003) påpekar att risklitteraturen ofta förbiser det grundläggande i 
att många risker följer i spåren av utökad frihet och större valmöjligheter: 
”Where there are no choices to be made there are no risks to run” (2003: 68). 
I Becks beskrivning av risksamhället är detta på sätt och vis underförstått – 
det moderna produktionssättet och alla möjligheter det för med sig har 
”tippat över” och genererar nu fler risker än möjligheter. Men begränsade 
valmöjligheter ses i första hand som ett problem i relation till risker – vilket 
det i nästan alla avseenden också är. Beck beskriver t.ex. hur ”risksamhällets 
proletariat bosätter sig i skuggan av fabriksskorstenarna” (2000: 58). Men på 
kognitiv nivå innebär större valmöjligheter att fler val måste göras i relation 
till riskerna, vilken i sig kan vara stressande. Den som inte upplever sig ha 
något val kan möjligen försöka betrakta detta som ett slags befrielse.           

Det är förstås ingen av mina medelklassrespondenter som tvingas bosätta 
sig i skuggan av fabriksskorstenarna. Men på en mindre dramatisk nivå kan 
t.ex. den mor som finner konventionellt odlade grödor riskabla välja att 
handla ekologiskt – förutsatt att hon anser sig ha råd. Det är främst de polska 
respondenterna som adresserar ekonomiska begränsningar av detta slag. De 
svenska mödrarna låter ibland priset avgöra när de handlar, men pengar be-
skrivs aldrig som ett problem i relation till riskhanteringen. Vi kan tänka oss 
många förklaringar till denna framskymtande länderskillnad. Det kan till en 
del bero på urvalet. Eftersom det enda urvalskriteriet vid sidan av barnets 
ålder har varit att mödrarna ska bo i någon av innerstäderna kan slumpen 
och/eller bostadsmarknadens selekterande effekt ha medfört att de polska 
mödrarna är mindre ”köpstarka”. De polska respondenter som tar upp 
ekonomiska begränsningar är dock välutbildade och yrkesarbetande. Kanske 
beror det istället på att polska mödrar drabbas av betydligt större inkomst-
bortfall vid föräldraledighet än vad svenska mödrar gör (jfr diskussionen om 
föräldraledighet och barnomsorg i kapitel 4), och på så vis upplever större 
ekonomiska begränsningar under föräldraledigheten. Det är också så att 
polska familjer lägger en större andel av sin disponibla inkomst på mat än 
vad svenska familjer gör, vilket säkert medför att de behöver vara mer pris-
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medvetna.86 Ytterligare en förklaring kan vara att de svenska mödrarna helt 
enkelt inte uppfattar industriprocessad mat (inklusive konventionellt odlade 
grönsaker) som lika riskabel, och därmed kan de låta priset avgöra utan att 
det blir problematiskt för dem. Det spelar dock mindre roll för analysen vad 
denna länderskillnad beror på, det intressanta är hur ekonomiska be-
gränsningar påverkar riskhanteringen. De kan förvisso öka den faktiska 
utsattheten, men samtidigt alltså medföra att vissa risker utdefinieras från 
riskhanteringen.  

Det finns dock exempel på att ekonomiska begränsningar leder till andra 
strategier än avvägning. Kalina ville ge sin dotter ekologisk mat, men det har 
varit för kostsamt:  

Kalina: From the very beginning I wanted to feed her only with ecological 
food, bought in ecological shops. But it’s not that easy, because with the 
BLW-method the child is supposed to eat what the parents eat, and we 
couldn’t afford to buy eco-stuff because it’s pretty expensive. So, I try to 
divide it a little bit. I buy this eco-food in jars for her, and some other stuff in 
the regular shops. I also try to buy some vegetables and fruits at the bio 
market, but sometimes when I have like regular apple for my own I also give 
her. So it’s like a mix of eco food and regular food. 

Kalina beskriver alltså samma problematik som Rebeka och Sabina i relation 
till ekologisk mat, men väljer spridning som strategi (”I try to divide it a 
little bit”), snarare än avvägning. Och Maryna tillämpar ett slags 
ursprunglighetssträvan när hon ställs inför ekonomiska begränsningar: 

Maryna: Yesterday I found some organic food for kids via the internet.   

Erik: Did you order it?  

Maryna: No, I didn’t, because it’s always a question of money. This kind of 
food is much more expensive, and ways to not spend so much is just buying 
the food from your neighbor, from people at the markets, and then do it 
yourself. 

Vi har ovan sett exempel på många slags avvägningar, där risker alltså vägs 
mot andra risker eller mot andra saker som individen värdesätter. Det senare 
handlade ovan om att riskerna vägs mot den livsstil man valt, mot barnets 
vanor och önskemål, mot det egna välbefinnandet, mot att vardagen ska 
fungera, samt mot ekonomiska begränsningar. Det finns fler exempel i 
materialet, men detta slags avvägningar är återkommande. Man kanske kan 
säga att livet i risksamhället är en konstant avvägning mellan vilka risker 

                               
86 År 2011 upptog mat och dryck (exklusive alkohol) 19 procent av hushållens disponibla 
inkomst i Polen och 12 procent i Sverige (Eurostat). 
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man måste förhålla sig till, respektive vilka man mer eller mindre kan 
ignorera. Ovan har jag dock försökt beskriva hur avvägning fungerar som en 
strategi ”i nästa led”, alltså när något är definierat som riskabelt. Strategin 
som jag nu ska övergå till att diskutera inbegriper också ett slags avvägning, 
men den är mer inriktad på reflektion över den egna riskhanteringen, samt på 
omkonstruktion av den aktuella risken. Det sker genom jämförelser med 
omgivningen, samt genom jämförelser över tid och rum.         

”Jämförelse” 
Jämförelse är en utpräglat kognitiv strategi som förekommer rikligt i mitt 
material, i många olika varianter. Mödrarna jämför sig ofta med andra 
föräldrar i vänkretsen eller släkten, med sina egna föräldrar, med föräldrar i 
allmänhet och i andra länder, med hur det var när de själva var små etc. På så 
vis är jämförelse den mest uppenbart reflexiva strategin i mitt material, där 
respondenterna på olika sätt speglar sig i omgivningen. De kan på så vis 
modifiera sin riskhantering eller få den bekräftad, samt ofta omkonstruera en 
viss risk genom att via jämförelser relativisera den. Eftersom all slags 
erfarenhets- och kunskapsdelning med andra människor i respondentens 
omgivning (undantaget de välfärdsprofessionella) räknas in under denna 
riskhanteringsstrategi, och eftersom detta slags delning är en så central 
aspekt av riskhanteringen överlag kommer jag att ägna jämförelse något mer 
utrymme än övriga strategier. Jag argumenterade i kapitel 3 för att 
människor har ett behov av att jämka samman expertkunskap med vardags-
kunskap, för att på så vis inordna det abstrakta med det konkreta, och att 
denna jämkning är en social process. Jämförelse är den strategi som tydligast 
exemplifierar detta.      

När det gäller jämförelser med andra människor kan vi med George 
Herbert Mead skilja mellan signifikanta andra och generaliserade andra. De 
förra utgörs av identifierbara individer som förmår socialisera individen. De 
senare kan snarast sägas vara föreställningar om de individer som ingår i en 
verklig eller föreställd gemenskap som individen anser sig tillhöra. En 
individ kan förstås tillhöra många olika gemenskaper samtidigt: polska 
mödrar, de anställda på en specifik arbetsplats, européer etc. Generaliserade 
föreställningar om vad andra i den aktuella gemenskapen gör eller tänker 
utgör referenspunkter att värdera och kalibrera den egna praktiken gentemot. 
Holdsworth och Morgan (2007: 414) formulerar det som att generaliserade 
andra förkroppsligar normer:  

[They] embody normalized practices; it is through theses references that 
norms and reference groups are not treated as abstract entities but are 
associated with what people actually do or say.  



 177

Ofta, som hos Mead, förstås generaliserade andra som om de utgjorde en 
homogen referens i form av en enda generaliserad position som andra för-
modas inta: “the generalized standpoint of the social group as a whole to 
which he belongs" (Mead 1967: 138). Men inom en gemenskap eller grupp 
kan det förstås rymmas flera slags generaliserade andra. Natalia jämför t.ex. 
sitt eget förhållande till risker med hur två andra typer av föräldrar förhåller 
sig, och positionerar sig själv någonstans ”i mitten”:  

Natalia: I think I’m in the middle, I know people who only give processed 
food and juices, and I prefer my child to drink water, rather than juices from 
the box. So, I’m not the kind of person who gives him everything that is just 
made and advertized, I try to avoid it, I use only one cosmetic, that, 
something when it comes to a cream I don’t use like five and I try to avoid 
pharmacy things and stuff like that. But on the other hand, I vaccinated him 
and I use those jars that for some people are just super dangerous. And also, I 
use normal soap to wash him; I use normal washing powder for his clothes, 
so I think I’m basically in the middle.  

Natalia förhåller sig här till vad hon kallar ”eco-moms” (ung. ”ekologiska 
mammor” som bl.a. undviker vaccin och försöker utöva sitt föräldraskap i en 
tänkt samklang med naturen) å ena sidan, och föräldrar som köper industri-
processad mat av olika slag å den andra. Det är alltså vad vi kan kalla två 
generaliserade extremer på det slags riskhanteringens kontinuum som 
Natalia föreställer sig – och hon befinner sig i mitten. På liknande sätt 
positionerar sig Alice i mitten när hon förklarar att hon och barnets far har en 
samsyn kring risker: 

Alice: Han är väl inte extrem åt något håll, precis som jag.     

Att i relation till extremer positionera sig i mitten innebär också att man 
identifierar sig med en tänkt majoritet. Och ”att göra som majoriteten” är i 
sin tur ett slags heuristik för beslutsfattande (se kapitel 3) som kallas imitate 
the majority (beskriven av Boyd och Richerson 2005, citerad i Gigerenzer 
2008). Den innebär att man ser till hur majoriteten av individerna i ens 
referensgrupp (t.ex. småbarnsföräldrar) förhåller sig till ett problem, och 
sedan gör man likadant. Det har visat sig vara rationellt – det ger ett lika bra, 
eller bättre, utfall som logiken eller sannolikhetsläran – att tillgripa denna 
heuristik i situationer då omgivningen förändras långsamt, och där 
informationssökning är kostsam eller tidsödande (Gigerenzer 2008: 24).87  

Med internet och sociala medier har de generaliserade andra tagit elektro-
nisk gestalt. Helena berättar hur hon aktivt sökt stöd i ett föräldraforum på 
Internet:  

                               
87 Man kan förstås fråga sig huruvida föräldraskapet uppfyller dessa kriterier, men det är 
annan fråga. 
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Helena: Det var någon gång när sonen var ett år, och så ville han ha klemen-
tiner och då undrade jag om jag vågar ge honom en hel klyfta, eller ska jag 
dela på klyftorna? Då kan man gå in på forumet och fråga ”vågar jag ge 
honom hela klyftor?” och så får man svar direkt från flera stycken. Och så får 
man välja vilken man ska lyssna på, för de svarar ju lite olika också. Fast, det 
är väl mer att man söker bekräftelse då, att man kan göra det.  

För Helena är forumet ett snabbt sätt att bilda sig en uppfattning om hur 
andra föräldrar gör, väl medveten om att de gör olika. Hon uttrycker visser-
ligen att hon mest söker bekräftelse på sin egen praktik (”att man kan göra 
det”), men också en verklig beslutsvånda som kan avhjälpas genom jäm-
förelsen. Merparten av de svenska mödrar jag intervjuat uttrycker dock en 
ljum eller rent av skeptiskt inställning till internet och föräldraforum:   

Ingrid: Nej, jag har nog inte ens kollat, jag tycker forum kring föräldraskap 
överhuvudtaget håller en nivå som jag inte är intresserad av. Det känns som 
att många föräldrar har så mycket oro som jag inte bär på och som jag inte 
ens vill befatta mig med. Jag vill inte bli orolig, jag är inte orolig. Så jag 
håller mig från det.          

För Ingrid handlar det om att hon inte vill påverkas av de andra föräldrarnas 
riskkonstruktioner, vilket innebär att hon vidkänner dessa fora en viss 
påverkansförmåga. Diana beskriver snarare hur föräldraforum ”blir lite för 
mammigt för mig, det blir för mycket”, vilket jag läser som att hon inte 
identifierar sig med den typ av mödrar som hon uppfattar befolkar dessa 
forum. Johanna använder visserligen internet för att söka information i sitt 
föräldraskap, ”men då är det sådant som vårdguiden och socialstyrelsen”. 
Hon ger också en möjlig delförklaring till de svenska mödrarnas avvaktande 
inställning: 

Johanna: Alltså, jag är lite dubbel, för jag förstår, jag tror att de verkligen 
fyller en funktion, för även jag är ju liksom… alltså detta med att älta eller 
fundera eller oroa sig för någonting, det gör ju liksom jag också, men man 
blir, i alla fall blev jag på mödravården uppmanad att inte läsa sådana forum.  

Erik: Jaså?  

Johanna: Utan just det där att forumen snarare spär på, jag kan tro att de 
[mödravården] får hantera alla möjliga jävla koko-frågor, därför att man har 
läst någon tråd om någon som har tyckt sig höra någonting, och det här med 
viskleken-grejen och sen får personal sitta och lugna folk som har nojat upp 
sig. Så det var liksom, ja det var en sån sak som jag kommer ihåg – ”tro inte 
på allt som står”. Ungefär så.     

Jag minns denna uppmaning från min egen föräldrautbildning, men kan inte 
avgöra hur frekvent det är att föräldrar uppmanas undvika föräldraforum. 
Möjligen ligger det i de välfärdsprofessionellas intresse att behålla ”juris-
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diktionen” över föräldrarådgivningen – lyssna främst på oss. Ovanstående 
råd kan förstås också vara välgrundat och avgivet i all välmening. Men 
risken är att man ”slänger ut babyn med badvattnet”, eftersom föräldraforum 
uppenbarligen kan fylla en viktig funktion. Det är tydligt i de polska mödrar-
nas beskrivningar av hur de använder dem:  

Liliana: I call Facebook my window; because I sit with a child and I don’t 
want to meet other people, because other people keep my child awake. And 
the time she is sleeping is a time for me. So, I don’t want to meet my friends 
then, because then I lose my own time. The few hours per day. So, I use 
Facebook to contact other people, and also use other websites for mothers to 
talk about everything. It’s really important to know that it’s not only me 
who... experience this. I wanted to say "suffer"... [skratt].  "Experience" is 
better. I use one of the parental portals, and there are different mothers there, 
but I think it’s the well educated part of society.  

Via internet känner sig Liliana mindre isolerad under sin självvalda ”egen-
tid”, och hon får där möjlighet att jämföra och bekräfta sina känslor i inter-
aktion med sina (välutbildade) likar. Maryna understryker också att man 
måste hitta dessa likar, och att de kan utgöra ett viktigt stöd:  

Maryna: If you find a few people who are sharing your views, it’s comforting 
you on your way.  

Erik: So, you have to find them?  

Maryna: Yes. You have to find them. And with Facebook, it’s very easy.   

Kalina berättar att hon ingår i ett slags digital mammagrupp på Facebook, 
där de pratar om allt möjligt som har med föräldraskapet att göra:  

Kalina: It’s about everything, about food, what we give and what we don’t, 
it’s about sleeping, like how many times per night our child wakes up, and 
what we do in those situations. But also about some certain problems, like 
what kind of cups we buy and what kind of nuts. And if our kid starts to have 
teeth or not, and what we do, and also about aggression, if we are angry at 
our child and what we do then, and if we have ever shouted at our child and 
what did we feel then. And also about our husbands, like how much time they 
spend taking care of our children and what we would like them to do, but also 
about our work and frustration, if we are planning to go back or...   

De svenska mödrarna har samtliga erfarenheter från fysiska mammagrupper 
i varierande grad, organiserade av den lokala barnavårdscentralen. Dessa 
grupper brukar träffas ett par gånger för att samtala under ledning av en 
BVC-sköterska. Även här är de svenska mödrarnas inställning jämförelsevis 
sval. Gina tycker att informationsutbytet i gruppen var bra, men att det blir 
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för mycket jämförelser av barnens förmågor, och hon tycker sig inte heller 
ha något verkligt gemensamt med de andra mödrarna:   

Gina: Alltså vissa saker var bra, så här gör man om någon sätter någonting i 
halsen, så här mycket ska man kanske kunna rulla runt eller något, jag vet 
inte. Sen blev det en sådan jämförelse, en jämförelsegrupp. Och sedan hade 
jag svårt för det här att man skulle börja promenera med varandra och umgås 
för det enda vi har gemensamt är att vi bor i samma geografiska område och 
råkar få barn samtidigt. Det är som att börja första klass liksom, man behöver 
inte tycka om varandra för det. 

Även de polska mödrarna adresserar (i likhet med Gina ovan) att jämförelser 
kan bli prestigeladdade. Men Kalina understryker att i hennes Facebook-
grupp handlar det om att dela med sig av erfarenheter och tankar, snarare än 
om att tävla:   

Kalina: When I’m talking to those friends on Facebook I have a feeling that 
we are just one team, and there’s a lot of support and we just can discuss 
different stuff, and our children are of the same age. Of course we sometimes 
share information like what new tricks our children can do, like if he can roll 
or not, and sometimes if her child can’t do it, one mother can be a little upset, 
but it´s only about sharing and not about competing.  

Om föräldraforum på nätet kan sägas utgöra arenor där generaliserade andra 
tar elektronisk gestalt, kan de sägas ta fysisk dito i en mammagrupp. Några 
mödrar beskriver att de blivit personliga vänner med andra mödrar i 
mammagruppen, men som Frida (och Gina ovan) exemplifierar är det förstås 
inte givet. Gruppen kan fungera som referenspunkt ändå:  

Frida: Vi är väldigt i samma ålder, och förstagångsföderskor. Men sen vet jag 
inte hur mycket kontakt man kommer att ha med dem efter. Det vet jag inte 
om det blir att det rinner ut i sanden. 

För Johanna har träffarna inneburit att frågor om den egna praktiken väckts – 
även om det inte har påverkat hennes riskhantering: 

Johanna: Ibland så gick jag hem till min man och sa ”fan, vi är helt non-
chalanta, vi har liksom inte ens övervägt att diskutera den här frågan”, 
liksom. Och då insåg vi att det ju måste vara för att vi inte ser något problem 
i det, ”nej det har vi nog inte gjort, då skiter vi i det då”.    

Generaliserade andra (i det här fallet föräldrar) uppträder förstås i många 
olika skepnader. De når oss via media, filmer, böcker, förskola, bekantskaps-
krets etc. och formar alltså vår uppfattning om hur andra föräldrar gör. De 
som står oss nära – de signifikanta andra – bidrar givetvis starkt till 
konstruktionen av de generaliserade andra. Skillnaden mellan de signifikanta 
och de generaliserade andra ligger i att vi är emotionellt och kanske praktiskt 
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bundna till de förra, och återkommande interagerar med dem. Det ger förstås 
många tillfällen till jämförelse, och jag ska nu övergå till att diskutera hur 
respondenterna talar om detta slags jämförelser med människor som står 
dem nära.      

I citatet ovan jämförde sig Johanna med medmödrarna i mammagruppen, 
men det var i de efterföljande diskussionerna med maken som risk-
hanteringen avgjordes. Det förefaller visserligen naturligt att Johanna och 
barnets far diskuterar riskhantering. Men det illustrerar också hur 
signifikanta andra kan hjälpa individen att förhålla sig till de ofta motstridiga 
råd och det sociala tryck som emanerar från omgivningen. Cecilia illustrerar 
hur en nära väninna kan fylla samma funktion:  

Cecilia: Min kompis tycker inte alls det är roligt att laga mat, så hon har ju 
sagt flera gånger ”nej, men herregud, jag köper burkmat” utan att det... Jag 
tror att för mig spelar det ingen roll hur man gör eller inte gör, och jag bryr 
mig inte om jag blir dömd för att jag köper burkmat. 

Att stödja sig på väninnans praktik blir här ett sätt att hantera det sociala 
tryck som Cecilia trots allt identifierar (även om hon säger att hon inte bryr 
sig) – ett tryck som i det här fallet säger att barn bör få hemlagad mat.  

Natalia beskriver hur hon lyssnar till vänner som hon har särskilt stort 
förtroende för, bl.a. när det gäller frågan om huruvida man ska låta vaccinera 
barnet: 

Natalia: All the people I think are smart, and the people I believe in, said it’s 
better to vaccinate a kid. Because maybe it’s not super healthy and there are 
some doubts, but it’s still better than not doing it. So I did it, and that’s 
basically how I make my decisions.  

När hon ställs inför motstridiga råd lyssnar alltså Natalia till de människor i 
hennes närhet som hon har förtroende för och uppfattar som smarta. Teresa 
lyfter fram en väninna som den viktigaste referenspunkten när hon ska han-
tera motstridiga råd:  

Teresa: I have a friend who is also a mother, we compare our experiences, 
our problems and questions. I’m not using the internet, because on the inter-
net there are a lot of things that are not really good. And the most important 
thing is to believe in your own feelings and observations, experience and 
things like that. My mother is not a good authority, because now motherhood 
is something different. 

Väninnan framstår här som viktigare än både internet och hennes egen mor, 
och dessutom viktigare än barnets far. Längre fram i intervjun berättar hon 
att maken brukar säga att hon ska bestämma själv, eftersom hon är med 
barnet hela tiden och känner det bättre (”he thinks I’m better on the 
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subject”). Sabina beskriver också hur en väninna var helt avgörande för hur 
hon klarade av att bli mor första gången, då hon var betydligt yngre:  

Sabina: A more experienced mother, a friend, she felt it like kind of a mission 
to call me from time to time and come here and give me clothes, because she 
had a slightly bigger son.  

Erik: Was that useful to you?  

Sabina: Very useful. Absolutely like invaluable, really. Invaluable! 

Medan flera av de polska respondenterna starkt betonar hur viktigt det är att 
få dela erfarenheter och känslor med sina nära vänner, förefaller de svenska 
mödrarna mer försiktiga på denna punkt. De pratar givetvis om barnen med 
sina vänner, men här framskymtar också ett slags oro över vad det ska be-
tyda för vänrelationen, en oro som är frånvarande i det polska materialet. 
Birgitta sammanfattar väl mitt intryck:   

Birgitta: Man undviker ganska mycket att lägga sig i kring andras barn. 

Att ”lägga sig i” är visserligen något annat än att dela tankar och känslor, 
men det verkar inte helt enkelt att avgöra var gränsen går, och därför håller 
man ett visst ”säkerhetsavstånd”. Det är ingen av de svenska mödrarna som 
ger exempel på att sociala relationer verkligen har skurit sig på grund av 
skillnader i synen på föräldraskap, utan det verkar mer vara en teoretisk oro i 
ett slags förebyggande syfte:      

Helena: Jag är rädd i de där stunderna… Det här med barnuppfostran och hur 
man ser på säkerhet, att sådana saker sedan blir en issue, som gör att man 
undviker kanske att dels träffa dem eller att prata med dem för att man tycker 
så olika. Jag vet inte.  

I Helenas beskrivning förefaller det som om föräldraskapet riskerar bli ett 
problem i relation till vännerna, snarare än att vännerna kan utgöra ett stöd i 
relation till föräldraskapet.  

Som Evelina beskriver det är det inte heller självklart att man kan säga till 
varandras barn (när de blir lite större), utan det fordrar i sig en väl utvecklad 
relation:   

Evelina: Det är väl också hur nära varandra man är, det är ju olika. Men vi är, 
dem jag umgås mest med, vi kan säga åt varandras barm, man pratar så 
mycket om det så man vet att man har ganska lika tänk om de stora grejerna. 
Hur man ska bete sig och så. 
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Gina menar att man måste vara försiktig med att framföra kritik mot andra 
föräldrar, och att det kräver viss taktkänsla för att undvika sociala slitningar. 
Ett fåtal gånger har det likväl uppstått mindre spänningar:  

Gina: Det har inte varit så jättestora saker, kanske sånt som man egentligen 
vet att de har på känn, men sen blir det uttalat, och då blir det extra känsligt, 
då blir det så nära inpå. Jag och min man pratar nog hemma om att ”Gud, 
varför håller de på så där?”, men man säger ju inte det, man är ju lite 
konflikträdd. 

Från amerikansk och brittisk horisont beskriver Frank Furedi en eroderande 
solidaritet mellan vuxna (”erosion of adult solidarity”) som övergripande 
förklaring till den ”föräldraskapskris” han tycker sig se i samtiden (2002: 
33). Av rädsla för att deras gärningar i något avseende ska uppfattas som 
otillbörliga vågar vuxna inte längre tillrättavisa andras barn i offentligheten, 
eller överhuvudtaget gripa in om det skulle behövas. Och andra vuxna – 
även de som står oss nära – betraktas ibland som ett hot gentemot det egna 
barnet. Detta leder till att föräldrar står tämligen ensamma i sitt föräldraskap, 
menar Furedi. Han skriver om större barn än de jag studerar här, och om ett 
annat slags fysiska risker, där rädslan starkt underblåses av medie-
rapportering om sexuella övergrepp med mera. I den mån vuxensolidariteten 
är på väg att erodera tänker jag mig att den övergripande individualiseringen 
också kan spela viss roll. Dels lever vi numera i mindre familjeenheter, där 
föräldraskapet inte längre utgör ett kollektivt projekt i samma utsträckning 
som förr. Dels har föräldraskapet blivit ett identitetsprojekt i olika av-
seenden, där frågan om hur man uppfattas som förälder har fått stark 
laddning i förhållande till vad slags människa man uppfattas som. Därmed 
blir det rimligen också känsligare att jämföra sig med andra föräldrar. Jag 
uppfattar att mina polska respondenter har ett något öppnare förhållningssätt 
till sina medmödrar vad gäller att dela tankar och erfarenheter med varandra, 
jämfört med de svenska respondenterna. Åtminstone betonar de tydligare 
medmödrarnas viktiga funktion i detta avseende (jfr diskussion om föräldra-
forum och Facebook ovan). Man kan tänka sig flera förklaringar till detta. 
Den längre gångna individualiseringen i Sverige kan utgöra en övergripande 
förklaring, enligt ovan förda resonemang. Vidare bär de polska mödrarna 
oftast större delen av ansvaret för barnen i familjen, medan de svenska 
mödrarna delar det med fadern i högre utsträckning. Medmödrar kan då 
utgöra ett ”bollplank” i fädernas ställe. Dessutom har vi förtroendefrågan, 
där de polska mödrarna behöver ägna mer kraft än de svenska åt att avgöra 
vem de ska lita till. Medmödrar blir ett viktigt stöd i denna process.     

Man skulle kunna tänka sig att de signifikanta andra som återfinns i 
respondenternas primärfamiljer (föräldraparets syskonfamiljer och deras 
egna föräldrar) vore särskilt centrala vid jämförelse – de är på sätt och vis 
”extra” signifikanta. Men som vi såg i kapitel 5 diskvalificeras ofta de egna 
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föräldrarna (och svärföräldrarna), dels eftersom deras erfarenheter ligger 
långt bak i tiden och de därmed förutsätts vara illa uppdaterade, dels efter-
som mödrarna tycks ha ett starkt självständighetsbehov. Med 
respondenternas egna syskon och deras familjer görs dock en hel del jäm-
förelser:  

Diana: Ja, alltså jag använder min mans syster som har ett barn som, deras 
yngsta är ett år nu precis, så hon har det ganska färskt i minne. Min lillebrors 
barn är fyra år så det är lite längre sen... Men henne har jag använt jätte-
mycket om man känt sig kanske osäker eller undrat ”ska det vara såhär eller”, 
så det är jättebra.  

Även i relation till syskonfamiljerna finns alltså föreställningen om kunskap 
kring barn som färskvara, Diana tänker att svägerskan har det ”i färskt 
minne”, medan hennes bror eventuellt kan ha glömt vissa saker. Rebeka 
berättar att hon fått mycket hjälp från sin äldre syster, och det förefaller varit 
enklare att ta emot hennes råd, jämfört med råd från omgivningen i övrigt:      

Rebeka: My older sister came the first day after hospital with my first baby, 
she came and showed me what to do. She showed me how to bath and change 
and everything.  

Erik: Is it easy to accept help from her?  

Rebeka: Yes, from my sister it was easy. But when other people came and 
tried to tell me something, I wasn’t very happy. Because everybody had their 
own idea, it was unpleasant... 

Från de egna syskonfamiljerna verkar det alltså möjligt att ta emot råd, och 
samtidigt hantera att man inte ser lika på allt som rör föräldraskap. Evelina 
och Natalia exemplifierar detta:   

Evelina: Min mans syster har barn i samma ålder... Så vi ses ju så mycket 
liksom, och verkligen resonerar kring hur det är och man kanske ber varandra 
om råd och ”hur gjorde ni när det var så?” Och de kanske har lite åsikter 
också, men vi har nog ganska högt i tak. 

Natalia: My husband’s brothers wife, she knows a lot, and I can make fun of 
her sometimes, with her being this super-mom… But to be honest, she knows 
a lot, so I ask her about many things. Especially since her older child is four 
years old, she really has a lot of experience, so it’s fine. 

För Johanna, som under intervjun uttrycker stor ovilja mot att folk ”lägger 
sig i”, handlar det mer om att syskonfamiljerna verkar ha en bra över-
gripande ”föräldraskapsfilosofi” som hon och maken i många stycken delar. 
De kan således låta sig inspireras av dem:  
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Johanna: De kusiner som finns är ett antal år äldre och de har nog liksom haft 
en sådan filosofi kring mat och deras barns mat som vi ganska mycket delar. 
De har också detta med hemlagat och smaka på och inte för mycket... Så vi 
har tänkt att det verkar fungera himla bra för dem, sådär ska vi försöka göra 
också. 

Men syskonfamiljernas praktik kan också fungera som negativa referens-
punkter. Barnen i dessa familjer har man ofta följt på nära håll över längre 
tid, så det är inte förvånande att de problematiseras i olika avseenden. Vi såg 
ett tydligt exempel på det när Kalina beskrev sitt syskonbarns ”socker-
beroende” i föregående kapitel. Även Alice och Liliana lyfter fram sina 
barns kusiner som ett slags avskräckande exempel:  

Alice: Det är väl mer på det sättet att vi inte tyckt att någon har föregått med 
gott exempel utan snarare tvärtom, där vi, hon har en kusin då på pappans 
sida som är en och en halv månad äldre och som går med juice eller saft i sin 
lilla nappflaska hela tiden. Och där tänker jag på vad det gör med tänderna…  

Liliana: Looking at the final product, I would like to learn more from my 
brother than from my sister, because my brother’s children are really calm 
and well behaved. My sister’s child is horrible... And I think it’s because his 
grandparents gave him everything he could dream of. 

Jämförelse som riskhanteringsstrategi kan alltså också fungera med hjälp av 
negativa exempel. Dels kan man som Liliana försöka identifiera ett slags 
”oberoende variabel” att försöka undvika, i det här fallet att skämma bort 
barn. Dels, som för Alice ovan, torde negativa exempel också kunna stärka 
det egna självförtroendet i föräldraskapet: Om ingen riktigt framstår som ett 
gott exempel kan man betrakta sig själv som en god förälder, i relativa mått 
mätt.    

Jag ska nu övergå till att diskutera hur jämförelse kan tillämpas över tid 
och rum, snarare än i relation till signifikanta eller generaliserade andra. Ett 
exempel på jämförelse över tid är att man förhåller sig till den egna bio-
grafin. Ibland innebär det en insikt om att det gått någorlunda bra hittills i 
olika bemärkelser – som för t.ex. Evelina och Urzula:  

Evelina: Jag har varit med om en del, jag har ju blivit människa ändå, lite 
knölig uppväxt, med föräldrar som bråkade mycket och sedan dog min pappa 
när jag var sexton, och på något sätt att livet fortsätter ju liksom... Saker 
ändrar sig, men det ordnar sig. På något vis.  

Urzula: The confidence I have in my partner and in our family, and the way 
we have been dealing with things for the last ten years… It kind of positively 
protects us. 

När Evelina ser tillbaka på en stundtals ”knölig” bakgrund kan hon alltså 
konstatera att saker och ting har ordnat sig trots allt, vilket tycks göra henne 
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mer förvissad om att saker även kommer ordna sig framdeles. Och Urzula 
ser till den tid hon och maken har haft tillsammans, och finner trygghet i hur 
väl de klarat av saker och ting. Med Giddens (1997, se kapitel 3) kan vi säga 
att den egna biografin hjälper till att upprätthålla den ontologiska tryggheten, 
alltså känslan av att det finns kontinuitet och ordning i händelserna.  

Biografin tillhandahåller dock ingen fullständig trygghet, vilket Frida 
illustrerar:  

Frida: Både jag och min man är väldigt förskonade från både allergier och 
sjukdomar, och i familjen finns det knappt någonting heller. Och då blir man 
nästan såhär ”Ja, men det är nu det kan hända, nu när vi har fått barn”. Men 
varför det egentligen? Det behöver det ju inte alls göra.  

När man blivit förälder kan det ta tid att återerövra den ontologiska 
tryggheten på den nya arena som föräldraskapet innebär – det är så jag tolkar 
Fridas farhågor om att ”det är nu det kan hända”. Och, om man som Helena 
har råkat ut för något omvälvande – i hennes fall en cancerdiagnos – har den 
ontologiska tryggheten också fått sig en törn:  

Helena: Just för att jag personligen har blivit drabbad av, jag fick sköldkörtel-
cancer, och då blev det lite sådär att det faktiskt kan hända, för innan var det 
sådär ”Ja, men någonting hemskt, det händer ju inte mig, det händer alla 
andra”. Så efter det har det varit lite så här att det kan hända saker. 

Jämförelser med den egna biografin kan förstås också innebära att man 
kommer att oroa sig över specifika (möjligen ärftliga) åkommor, som i 
Paulinas fall:  

Paulina: I took him to an eye-specialist, I was concerned, because I have very 
poor sight and my husband as well, and I also have problems with my lenses. 
And my husband has another illness, so I was concerned. But everything is 
fine.   

Man kan också jämföra mer allmänt med hur det var förr. Gällande Bisfenol 
A i nappflaskor konstaterar Gina att hela generationer druckit ur sådana 
flaskor, utan att ha kommit till skada. Det gör henne mindre oroad i nuet:  

Gina: Folk har klarat sig rätt bra ändå, sådana som är födda på sextio- och 
sjuttiotalet och har druckit ur de där flaskorna, så jag har inte haft panik mer 
än att jag reflekterat över att nästa gång jag ska köpa flaska så borde jag kolla 
på det, liksom. 

För Kalina verkar tillbakablickar på Polens turbulenta historia medföra att 
hon känner sig relativt trygg med situationen i dagsläget: 
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Kalina: I also try to compare our life to the life of our grandmothers, and it 
was way worse, they experienced war and were kicked out of their houses… 
So as long as we don’t have to expect war and as long as we don’t have to 
expect being removed from our houses I think it’s going to be all right. […] 
When I’m concerned with something I always try to switch to this thinking 
that there is no war, nobody wants to kill my child, or me, or my husband. 
It’s OK.   

Geografiska eller kulturella jämförelser över rummet kan också få risker att 
framstå som mindre riskabla. Johanna berättar om en resa till Marocko, då 
mathållningen framstod som problematisk till en början:  

Johanna: All gröt är sötad och barnmaten innehåller salt, så det är väldigt… 
Då blir det så här ”Ja, just det, det är svenska kostråd, ungarna här dör ju 
inte”. Alltså det är högre barnadödlighet i andra länder, men det kanske inte 
är just för att man äter salt.  

Ingrid relaterar också till egna erfarenheter från utlandet, och hur dessa låtit 
henne relativisera de svenska kostråden till gravida:  

Ingrid: Jag var au pair i Spanien när jag var 19, och det har ju fått mig att se 
saker annorlunda också. ”Om de kan göra så där, varför kan inte vi göra så 
här”? Jag bodde i Palestina under graviditeten, när man är gravid ska man 
inte äta opastöriserad mat, och jag bodde i en by där man tillverkade fårost, 
och den åt alla, morgon, middag och kväll. 

Erik: Även de gravida?  

Ingrid: Ja, självklart. Vilket gör att jag får en annan syn på det. 

Jämförelser över rum behöver dock inte innebära att risken relativiseras, det 
kan tvärtom visa sig att en viss risk erkänns på fler håll, och re-
kommendationen kan då befinnas värd att följa: 

Evelina: Jag tycker att man faktiskt kan märka skillnad när det är en sådan 
sak som Bisfenol A, det får så himla stort genomslag i precis alla medier, och 
när man faktiskt ser lite fakta, att rekommendationerna om det går åt samma 
håll i olika länder, då kan jag väl tycka att det är värt att lyssna på. 

Kulturella jämförelser kräver förstås inte egna erfarenheter. Gina tänker att 
hennes egna barn förmodligen tål en hel del, givet hur villkoren är i andra 
delar av världen:  

Gina: Jag tänker att de tål det mesta, och jag är inte så kinkig för smuts och 
sånt heller. Alltså, man skulle koka nappar och… Ja, det gjorde man ju första 
veckan och sen så var det bara ”Men vad fan, folk växer i Indien också, jag 
lovar”.  
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Sabina refererar till en bok hon nyligen läst om hur en indianstam i 
Sydamerika förhöll sig till risker. Poängen är att om man inte är över-
beskyddande minskar den faktiska risken för olyckor: 

Sabina: The tribal people were not afraid that something might happen, to 
quite a chocking extent… Like there was a big hole, and the small child 
would sit with its back facing the hole. And they knew that it wouldn’t fall, 
and it didn’t. Because when you are not overprotective, children can feel it. 

Vidare förefaller det möjligt för svenska mödrar att utgå från att staten har 
”tagit i” en smula när det kommer till riskreglering, och Evelina illustrerar 
hur detta kan underlätta riskhanteringen:  

Evelina: Sen tycker jag kanske att Sverige är lite extremt ibland i att försöka 
värna om sina medborgare, lite grann. Man undrar ibland om man kanske inte 
riktigt vet vissa saker. Sådana här råd när man är gravid, där det är skillnad 
mellan Sverige och Norge. Så vissa grejer känner jag att man kan ta med en 
nypa salt. 

Förekomsten av motstridiga rekommendationer (som här mellan Sverige och 
Norge) kan förstås leda till frustration också, vilket vi såg när experternas 
riskföda diskuterades i kapitel 6. Men motstridigheten påminner även om 
kunskapens provisoriska natur, vilket kan medföra att rekommendationerna 
framstår i mindre tvingande dager, och således kan tas ”med en nypa salt”. 
Urzula, som har erfarenheter från både Polen, Sverige och Finland, har 
noterat hur kostråden skiljer sig åt mellan länder med tämligen likartade 
förutsättningar. Det leder till att hon istället följer sitt ”sunda förnuft”: 

Urzula: And then you find out that recommendations in Poland are 
completely different from the recommendations in Sweden, and in the 
meantime with my older daughter we lived for a year in Finland, and there 
they also have different recommendations about things like fish for example. 
I would try to follow my common sense. 

Inom det kulturteoretiska perspektivet på risk, främst förknippat med Mary 
Douglas (se kapitel 4) betonas att varje samhälle ”väljer ut” vad som ska 
uppfattas som riskabelt, utefter de inlagrade normsystem etc. som detta sam-
hälle omfattar. Hos Beck och övriga risksamhällesteoretiker betonas tvärtom 
att riskerna i högsta grad är reella, och uppstår som oavsiktliga konsekvenser 
av ett samhälles produktionssätt. Citaten ovan visar att respondenterna kan 
hålla båda dessa perspektiv i huvudet, och de kan väga dem mot varandra. 
Försanthållanden, som att barnadödligheten är högre i andra länder 
respektive att man inte ska äta opastöriserad fårost när man är gravid, ställs 
mot insikten att man hanterar dessa risker annorlunda på andra håll. Jäm-
förelse som strategi kan alltså medföra att en aktuell risk kommer att om-
värderas. Det tycks dock främst gälla jämförelser över tid och rum. När man 



 189

jämför med hur andra föräldrar i den egna kulturella kontexten gör, tycks 
riskvärderingen mer statisk. Man ”vet” att barnmaten ska innehålla sparsamt 
med socker, och i den egna kontexten handlar det främst om att jämföra hur 
olika föräldrar förhåller sig till detta ”faktum”.  

Den reflexivitet som sägs känneteckna det senmoderna självet (t.ex. Beck 
kallar ju vår tid för en reflexiv modernitet) är ett tveeggat svärd när det gäller 
risker. Reflexiviteten låter oss å ena sidan föreställa oss möjligheten att 
något oönskat inträffar, och risker kommer därmed att kräva någonting av 
oss. Å andra sidan kan samma förmåga att reflektera hjälpa oss att i olika 
avseenden hantera riskerna. Denna reflexivitetens ”uppsida” är kärnan i 
jämförelse som riskhanteringsstrategi. Vi såg exempel på hur respondenterna 
förhöll sin praktik till såväl signifikanta som generaliserade andra (de senare 
blir särskilt tillgängliga via internet), till sin egen biografi, samt till andra 
tider, platser och kulturer. Syftet med jämförelse kan ofta vara att relativisera 
en risk, så att den framstår som mindre riskabel att leva med. Men på ett mer 
övergripande plan tror jag också att jämförelse gör riskerna ”kalkylerbara” i 
en mer kvalitativ bemärkelse. Det är svårt att förhålla sig till ett gränsvärde 
för exponering, eller till en matematisk sannolikhet för att det ena eller andra 
ska inträffa. Men när man ser till hur omgivningen har hanterat en viss risk 
får den ett slags konkretion i livsvärlden. Då blir den också lättare att jämka 
samman med vardagskunskapen. Den strategi som vi nu ska övergå till att 
diskutera inbegriper ingen sådan process varigenom riskerna konkretiseras, 
men kräver istället att ett stort mått av tillit kan uppbådas.   

”Expert- och regleringsförtroende” 
Med expert- och regleringsförtroende avses att man väljer att lita till 
experternas råd (experter som kan uppenbara sig i olika skepnader), och/eller 
till att den aktuella risken regleras på kollektiv nivå – av stat eller marknad. 
Man tänker sig alltså att någon annan hanterar den aktuella risken, och kan 
på så vis gå vidare med tillvaron. I kapitel 3 diskuterades hur förtroende för 
expertsystemen är en nödvändighet i risksamhället, samt att detta förtroende 
är villkorat. Nedan ska jag diskutera hur förtroende också kan fungera som 
en riskhanteringsstrategi i sig.  

Man kan förstås fråga sig om det alls är möjligt att välja huruvida man 
hyser förtroende. I de flesta sammanhang förstås förtroende som något man 
utvecklar över tid, som en konsekvens av tidigare erfarenheter etc. Men vi 
kan ibland välja att sätta vår tillit till någon eller något och ”hoppas på det 
bästa” – kanske därför att ytterligare efterforskningar eller åtgärder bedöms 
vara för komplicerade eller kostsamma. Urzula beskriver förtroende både 
som en nödvändighet och som något man uppbådar:  

Urzula: You can try to apply a reasonable measure of control to the extent 
that you can control the origin of the food that your child is eating. But as 
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long as you stop being the sole responsible person, you cannot expect to be in 
control a hundred percent, so you have to apply a certain measure of trust. 
And I think that’s how you deal with it, otherwise you would get crazy. 

Möjligheterna att själv kontrollera saker och ting är begränsade, och under 
sådana omständigheter blir det nödvändigt att uppbåda ett visst mått av för-
troende. Man kan säga att expert- och regleringsförtroende är en 
riskhanteringsstrategi som aktualiseras när man själv väljer eller tvingas att 
släppa kontrollen. Vi kan jämföra med hur den troende kan besluta sig för 
(eller se sig tvingad) att lägga något ”i försynens händer”. Liliana drar också 
en parallell till religion när hon beskriver den övergripande nödvändigheten 
av att tro på något när det gäller kost och hälsa:    

Liliana: You must believe in something. There is no good or bad religion, 
you must believe in something. I have friends who believe in Mc Donald’s, 
and they think it’s good. 

Om vi betraktar komplexitetsreduktion som en nödvändighet i risksamhället, 
utan att väga in utfallet (alltså huruvida det oönskade inträffar eller ej), 
spelar det inte så stor roll hur komplexitetsreduktionen sker – huvudsaken är 
att den fungerar, och man måste alltså ”tro på något”.  

Såväl de svenska som polska respondenterna tycks hysa stort förtroende 
för forskning och expertis av olika slag. De vet dock att nya forskningsrön 
ständigt tillkommer, att varje resultat måste värderas kritiskt och dessutom 
att expertkunskapen måste gå att inlemma i den vardagliga praktiken för att 
vara relevant. Nedan ett par exempel: 

Johanna: Jag har en väldigt stor tilltro till sådana som är experter, alltså en 
människa som jobbar med något på grund av sin yrkeskompetens sitter ju där 
för att den är duktig på vissa frågor, oavsett var jag möter någon, om det så är 
på banken eller på BVC, liksom. [Men] jag är av den inställningen att liksom 
ge mig det, så gör jag en värdering och bedömning, även om det kanske låter 
förmätet. Men jag menar att det har jag inga problem med. 

Johannas stora och generella förtroende för experter paras alltså med en stark 
tilltro till den egna förmågan att kritiskt värdera och bedöma deras på-
ståenden. Som jag diskuterade i kapitel 5 är detta slags tilltro till den egna 
förmågan rimligen en resurs i risksamhället, ett slags självförtroende som 
gör det enklare att navigera i det.  

Kalina understryker sitt stora förtroende för forskning, men de råd som 
springer ur denna forskning måste fungera i hennes egen vardag. Nedan 
exemplifierar hon med hur ett råd om nattningsprocedur inte alls visat sig 
fungera för henne. Olika teorier om barn och barnuppfostran prövas alltså 
mot hennes egen praktik:      
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Kalina: I trust research, because whenever I read a book and there is a lot of 
research in it I trust it, and try to follow it. [But] once I read in a book that it’s 
all right to let a child cry before it sleeps. I tried it once, and then decided it 
wasn’t for me, not for my nerves. I get too nervous about it and I prefer to 
calm my child and hug my child in bed, over listening to her crying in 
another room. So, all those theories are verified with my practice.    

Gina uttrycker på motsvarande vis att hon hyser stor tilltro till forskning, 
men menar att forskningens villkor (med ofta snäva och specifika fråge-
ställningar) gör att den sällan blir praktiskt tillämpbar i vardagen. Däremot 
har hon haft glädje av forskningsresultat när det gäller att hantera det sociala 
trycket. I Ginas fall har det handlat om huruvida ammande mödrar bör dricka 
alkohol:            

Gina: Jag har väldigt stor respekt för forskning och så, men det är inte alltid 
som man kan ha nytta av det i vardagsfrågor därför att forskning idag måste 
vara så otroligt specifikt, du måste hitta din lilla nisch med den här smala 
frågeställningen, syftet och hypotesen för att komma fram till något unikt 
som inte redan finns och då blir det inte riktigt de frågorna man ställer sig en 
vardag klockan fem på eftermiddagen när man har en unge som skriker. Så 
att jag vet inte riktigt, det är inte så mycket vardagspraktiska råd... Däremot 
tycker jag att det är jättebra när de gör vetenskapliga tester som slår hål på 
myter, som när de testade alkoholhalten i amningen i Kalla Fakta, det var så 
himla skönt, det var jättekul... Det var precis uppe när jag satt i mamma-
gruppen, det var jättekul, för folk blev så upprörda för att jag har en ganska 
liberal inställning till alkoholen, inte när jag var gravid men när det gäller 
amningen så tänkte jag så här ”men det kan inte vara så, det känns som att det 
är helt okej att ta ett glas vin” och det fick jag ju så jävla mycket skit för.    

Paulina tar också del av ny forskning, men understryker att även de 
rekommendationer som vi idag uppfattar som förlegade har varit grundade i 
forskning. Detta ger henne viss möjlighet att välja vilka rekommendationer 
hon ska hålla för giltiga:    

Paulina: I read it, but I also know that research changes a lot. I read an album 
that my mother prepared for me, from the seventies. And I read stuff like 
"never ever ever carry the baby around. He is going to get used to it and 
become spoiled" or "never ever sleep with the baby" or "never let the baby 
fall asleep while breastfeeding". So, now the situation is totally different. And 
there was research for those ideas as well. 

Erik: So, given that research changes... How do you relate to it?   

Kalina: I try to find things I really trust, like the idea of exclusive 
breastfeeding for six months. 

Dessa olika förtroendeuttryck med tillhörande kvalificeringar understryker 
också hur fritt respondenterna kan förhålla sig när det gäller förtroende. 
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Kvalificeringarna kan förstås ge upphov till större tvivel och osäkerhet, men 
de medför också möjligheter att jämka samman expertkunskapen med det 
vardagliga, samt att i viss mån välja vad man själv ska försöka kontrollera 
respektive (genom att uppbåda förtroende) överlåta åt andra.   

Vi såg inledningsvis hur Urzula adresserade de begränsade möjligheterna 
att kontrollera matens ursprung. En besläktad svårighet är att kontrollera 
olika kunskapsanspråk som man stöter på som förälder. Cecilia 
exemplifierar detta när vi talar om förtroendet för de välfärdsprofessionella. 
Dessa är felbara människor, vilket gör att man själv måste utöva ett visst 
omdöme. Men, eftersom man själv inte besitter de välfärdsprofessionellas 
kunskaper måste man välja att lita till dem:  

Cecilia: Alltså, de är bara människor, det måste man ju komma ihåg. Jag tror 
att man måste gå på sin egen känsla väldigt mycket, sen är det alltid så att 
man sitter i en beroendeställning eller en lägre ställning när man träffar folk 
med kunskaper i ett ämne som man själv inte har. Någonstans måste man lita 
på dem.  

 

Att man väljer att lita till någon eller något utesluter inte att förtroendet kan 
samexistera med ambivalens, eller rent av misstro. Vilket som för stunden 
dominerar beror i sin tur på andra faktorer, t.ex. det sociala sammanhanget. 
Wynne (1992: 296) uttrycker det så här:  

People may have to act as if they trust a social actor – a person, organization, 
or institutional complex – because they are socially dependent on that actor. 
They may well then construct beliefs that rationalize this dependency, 
resulting in ‘credibility’ or ‘trust’ that are only skin deep and conceal a 
deeper level of ambivalence. Thus alternative attitudes and beliefs may be 
held by the same person, as functions of alternative social identities reflecting 
a complex existence within different social networks. (kursivering i original)  

I mina intervjuer framstår det dock inte som om respondenterna alls behöver 
dölja sin ambivalens, eller försöka rationalisera sitt beroende av andra. De 
betraktar förtroendet som villkorat, och något de väljer att hysa. Förtroendet 
hanteras reflexivt, och därför är det också rimligt att betrakta förtroende som 
en riskhanteringsstrategi.  

  Frågan om generaliserat förtroende tycks inte heller särskilt relevant för 
respondenterna. Jag har frågat dem huruvida de hyser allmänt förtroende för 
de välfärdsprofessionella som arbetar i mödra- och barnsjukvården. 
Generellt tycks också ett sådant förtroende finnas – eller snarare, det finns 
inga tydliga uttryck för en generaliserad misstro i materialet. Förtroende kan 
ju också utläsas i handling – alla respondenter konsulterar först och främst 
det konventionella sjukvårdssystemet och den västerländska skolmedicinen 
vid behov. Men, så snart jag ställt frågor om generaliserat förtroende har 
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respondenterna kommit att adressera sina egna erfarenheter. Det är tydligt 
hur faktorer som bemötande och ”personkemi” tycks vara avgörande för 
möjligheten att lita till de välfärdsprofessionella:    

Alice: Den barnmorska som vi träffat kontinuerligt har jag väldigt stort för-
troende för […] Men det var faktiskt en annan barnmorska som höll i den här 
matinformationen… Jag gillade inte henne som person. Jag tror att det är 
mycket det som avgör hur man… Ja, lite personkemi tror jag kommer in.  

Ingrid: Läkaren på BVC var väldigt otrevlig som person, liksom hälsade inte 
och sådana där allmänmänskliga... Vilket ju såklart sänker förtroendet, det 
går ju hand i hand. 

Kalina: Generally, I don’t trust all doctors. But I can tell you, I trusted all the 
staff at the hospital, because everybody were super-nice, and they had this 
procedure when someone was always by my side telling me what would 
happen, so me and my husband were constantly informed. 

Ahrne & Papakostas (2002) har beskrivit människorna runt omkring oss som 
”organisatoriska kentaurer”. De har mänskliga ansikten, men organisationers 
kroppar och framförallt handlingar. Vi möter helt enkelt organisationer (och 
professioner) i form av deras mänskliga representanter. Så kan man förstå att 
respondenterna snabbt kopplat samman mina intervjufrågor om generellt 
förtroende med egna erfarenheter från möten med de välfärdsprofessionella.  

Giddens (1990, se även kapitel 3) beskrivning av hur vår tid kännetecknas 
av ett ansiktslöst förtroende för abstrakta system – inklusive expertsystemen 
– kompliceras här. Det ansiktslösa förtroendet må vara grundläggande för att 
man alls söker hjälp hos sjukvården, men väl där kommer det ansikts-
baserade förtroendet att spela mycket stor roll för hur interaktionen fortlöper. 
De polska respondenterna adresserar främst sina erfarenheter av för-
lossnings- och barnläkare, medan de svenska främst talar om sina erfaren-
heter av barnmorskor och barnsköterskor på MVC och BVC. Detta åter-
speglar att arbetsdelningen mellan sjukvårdens professioner skiljer sig åt 
mellan länderna när det gäller mödra- och barnsjukvård (se kapitel 4), och 
den jämförelse man eventuellt kan göra blir därför en smula haltande. Men 
en gemensam nämnare tycks vara att förtroende förutsätter ett resonerande 
och inkännande bemötande, snarare än hänvisningar till den senaste 
forskningen på området, eller en mer hierarkisk ”ordergivning” från läkare 
till patient. Frida och Evelina har t.ex. problem med hur deras BVC-
sköterskor verkar bundna till litteraturen:  

Frida: Hon säger alla rekommendationer som man egentligen kan läsa, om 
jag skulle söka själv på kurslitteratur för barnskötare så skulle jag hitta exakt 
samma svar […] Det som står i böckerna säger hon, och det är det man kan 
sakna lite, för jag vet att vi hade en lite äldre sköterska först när hon kom som 
slutade, hon var mer såhär ”nej, men jag gjorde såhär med mina barn”. Och 
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när man är förstföderska så är jag i alla fall sån att jag uppskattar det mer, för 
jag kan också läsa mig till vissa saker.   

Evelina: Det där är ju väldigt personbundet, min BVC-sköterska är väldigt 
väldigt… jag skulle kalla henne beläst. Jag kan nästan höra att hon läser upp 
ur en bok när hon ger mig rekommendationerna. Jag skulle kanske lita mer, 
eller det skulle skapa mer förtroende om man resonerade kring saker.   

Och Liliana och Rebeka lyfter fram hur läkare måste lyssna till dem för att 
vara förtroendeingivande:  

Liliana: I don’t know, I think they do not listen and take me the proper way, 
or do not listen to my answers when I say that something isn’t possible to 
implement in my life. Then I need help with how to implement it, and the 
answer is just “you must do it”. And that’s not the answer for me.  

Rebeka: I’ve met different doctors in my life. A good doctor is interested in 
the patient and asks questions and... You can feel if they are really interested 
or not. 

Övergripande kan man läsa ovanstående citat som ett uttryck för att spel-
reglerna för de välfärdsprofessionella ändrats i informationssamhället. 
Avancerad medicinsk information och rådgivning har via internet blivit till-
gänglig för snart sagt alla, överallt. Lekmannaperspektivet kommer en aning 
närmare det professionella – expertpatienten har gjort entré. Webster (2002) 
talar därför om en socialisering av den medicinska diagnosen, vilket förstås 
kan vara en utmaning att hantera för både välfärdsprofessionella och lekmän. 
De välfärdsprofessionella får sina kunskapsanspråk ifrågasatta och avkrävs 
en mer ”jämlik” omvårdnadslogik, medan lekmän känner att de själva bör 
läsa på och får det svårare att uppbåda generellt förtroende för de välfärds-
professionella. En socialisering av den medicinska diagnosen medför alltså 
en individualisering av förtroendet för de välfärdsprofessionella – det räcker 
inte med att tillhöra en viss profession för att vara förtroendeingivande. Och 
om förtroendefrågan till en del avgörs i mötet med de välfärdsprofessionella 
blir det än tydligare att förtroende är något man till en del väljer att hysa.  

Giddens (1990) beskrivning av hur det ansiktslösa förtroendet dominerar i 
det senmoderna må fortfarande vara giltig, men informationstekniken kan 
alltså innebära en viss ”renässans” för det ansiktsbaserade förtroendet. Sam-
tidigt verkar det som om förtroendefrågan – oavsett vilket slags förtroende 
det gäller – överlag blir mindre problematisk i allvarligare situationer. Frida 
och Liliana lägger båda till detta, i anslutning till citaten ovan:  

Frida: När min dotter blev sjuk då kände jag mig trygg för att då hjälpte hon 
mig, då blev hon lite personlig för då sa hon ”Ja, jag vet exakt hur det är, för 
min dotter hade en sån där grej och det jag gjorde då...” Då kände jag, hon 
bryr sig faktiskt om mig och mitt barn. Hon ringde till och med hem och 
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frågade hur det gått efter några timmar, och då kände jag mig trygg, för att 
hon bryr sig och kommer med råd som jag i den situationen köpte mer för att 
jag var desperat.  

Liliana: When I’m really sick then I trust them, because then I don’t 
understand what they are talking about. Then I trust them. 

Frida blev alltså mer benägen att lita till sin BVC-sköterska när hon kände 
sig ”desperat”, också därför att sköterskans engagemang verkade större i den 
aktuella situationen. Man kan uttrycka det som att det ansiktsbaserade 
förtroendet stärktes. Och Liliana litar generellt till läkare i situationer där 
hon själv inte har tillräckligt med kunskap. Det gäller tillfällen då hon inte 
längre själv förmår kontrollera situationen, och det rör sig alltså om ett 
ansiktslöst förtroende som stärks.   

Som tidigare framkommit har de svenska respondenterna ett stort för-
troende för de råd som myndigheterna utfärdar, och för samhällets omsorger 
överlag. Det förtroendet går hand i hand med den spridda föreställningen om 
en överbeskyddande stat:  

Diana: Just i Sverige är det ju så enormt uppstyltat och Socialstyrelsen har 
väl regler... så är det väl inte, men det känns ju som att de har regler för 
liksom precis allt, hur det ska vara. Så det är väl mera bara något man kan 
hålla sig i om man är osäker. 

Intressant nog tycks föreställningen om ”överbeskydd” skänka en viss trygg-
het; den låter individen föreställa sig en viss marginal i den samhälleliga 
riskhanteringen. Evelina ger uttryck för detta när jag frågar henne vad 
hennes känsla av trygghet bottnar i:  

Evelina: Men det är väl väldigt mycket vårt svenska samhälle, att vi är 
väldigt trygga, vi vet att det finns myndigheter som kontrollerar allt och att... 
allting, det är trygghet i trygga Sverige. Här händer det ingenting farligt och 
här finns det inga hemskheter [skratt], men typ så.  

Vi såg ovan hur Evelina resonerade på samma vis angående råden till 
gravida (”Sverige är lite extremt ibland…”). För Cecilia minskar de regel-
bundna kontrollerna på BVC hennes egen oro för att något ska gå riktigt fel 
på längre sikt. I anslutning till det adresserar hon den allmänt låga risken för 
att barn som växer upp i Sverige får problem till följd av kosthållningen. 
Detta framkommer när jag frågar henne om vilka risker hon ser med närings-
innehållet i maten: 

Cecilia: Kanske att de får sämre skelett eller inte lika bra utvecklad... Men jag 
tror att sånt fångar man väl på BVC. 

Erik: Med längdkurvor och så?  
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Cecilia: Ja precis, så jag tror att i vårt samhälle är väl risken väldigt liten att 
något barn skulle bli, vad heter det, få i sig för lite vitaminer och bli under-
närd, alltså få i sig otillräckligt med mat. 

Detta slags övergripande förtroende för statens omsorger återfinns inte alls i 
det polska materialet, och således kan inte de polska mödrarna på mot-
svarande sätt sätta sin tillit till marginaler i samhällets riskhantering. Över-
beskydd från (svenskt) statligt håll brukar ju framställas som ett problem av 
”trygghetskritikerna”, där argumentet är att medborgarna blir räddhågsna 
och den kollektiva oron växer. Det kan givetvis ligga något i detta, men ovan 
tycks alltså föreställningen om överbeskydd snarast minska oron. Däremot 
skulle problemet med ”medborgerlig självbelåtenhet” som diskuterades ovan 
kunna vara adekvat att adressera i sammanhanget, alltså att medborgarna 
invaggas i falsk trygghet. Mitt intryck är dock att föreställningen om över-
beskydd är reflexiv, och något man först tar till vid gränsen för vad man 
själv kan kontrollera. Föräldrar är t.ex. själva måna om att barnen får i sig 
mat med rätt näringsinnehåll, men vetskapen om att undernäring är 
jämförelsevis ovanligt i Sverige (och dessutom ”fångas” av BVC) hjälper till 
att reducera oron.    

Förtroende som riskhanteringsstrategi kan som sagt också användas för 
att hantera det sociala tryck som stundtals uppstår kring riskhanteringen. 
Gina använde det gällande diskussionen om alkohol och amning ovan. Och 
som vi såg i föregående kapitel har Cecilia ifrågasatt huruvida råden hon fått 
från BVC beträffande introduktion av fast föda verkligen är uppdaterade 
enligt Livsmedelverkets senaste rekommendationer. Cecilia tänker sig alltså 
ett slags hierarki, där Livsmedelsverkets råd överordnas vad hennes lokala 
BVC säger. Samtidigt kan hon i sin tur använda BVC som auktoritet i kon-
takter med andra personer, t.ex. då hennes svägerska ifrågasatt huruvida 
hennes son verkligen får i sig tillräckligt med mat:  

Cecilia: I och med att hon tog upp detta med maten, att han inte fick till-
räckligt med mat, så ifrågasatte jag det på BVC. Så då kunde jag säga att 
BVC säger att han får tillräckligt.  

Förtroende kan alltså användas för att hantera det sociala trycket, givet att 
den som står för trycket (i det här fallet att svägerskan) erkänner den 
åberopade auktoriteten (i det här fallet BVC). Olga berättar att omgivningen 
ifrågasatt hennes bruk av bärsjal (istället för bärsele), och att hon på mot-
svarande sätt har hänvisat till forskning och till läkare: 

Olga: Sometimes people don’t think it’s healthy for the baby, not good for 
the spine. I tell them I know the research and the opinions of doctors, that it’s 
ok and healthy and better for the spine than baby carriers like Baby Björn or 
something. And it’s healthy and natural.    
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Förtroende tycks vara en särskilt viktig strategi när det kommer till att navi-
gera på den stora marknaden för barnprodukter i allmänhet, och för barnmat 
i synnerhet. Det handlar då om förtroende för att staten reglerar marknaden, 
och/eller för att marknaden reglerar sig själv. Via EU sorterar Sverige och 
Polen under samma formella reglering vad gäller livsmedel och säkerhet, 
men det utesluter inte att efterlevnad och kontroll kan variera mellan 
länderna. Vidare tror jag att detta slags medborgerliga föreställningar om 
t.ex. statligt överbeskydd (eller dess motsats) är seglivade, och inte nöd-
vändigtvis behöver återspegla en aktuell statlig praktik. Det är dock endast 
de svenska respondenterna som sätter sin tillit till statlig reglering på om-
rådet. Alice tänker sig att den statliga regleringen är effektiv, vilket fram-
kommer när jag frågar henne om larmen gällande Bisfenol A i nappflaskor:  

Alice: Men skulle det vara så alarmerande så skulle produkten tas bort, jag 
tror inte att det skulle komma som en liten artikel i en tidning då. Utan skulle 
det vara så pass så skulle produkten inte få finnas längre, då skulle det vara 
lagstadgat.  

Helena hänvisar till de marginaler i regleringen som jag adresserade ovan, 
marginaler som hon föreställer sig är särskilt stora när det handlar om barn:  

Helena: Jag vet ju att det är extremt hårt när det gäller barn och så, att de 
måste vara väldigt noggranna och det är säkert ganska låga nivåer som 
behövs för att det ska räknas som giftigt eller så. 

I regleringsförtroendet ligger alltså att man litar till att staten sätter upp 
regler för vad som får säljas och inte, samt att dessa regler efterlevs av 
marknadens aktörer.88 Det är dock inte alla svenska respondenter som tror att 
marknaden klarar av att efterleva dessa regler. Evelina är t.ex. mycket 
tveksam till om affärskedjorna verkligen har kontroll på vad de säljer, medan 
Gina menar att producenterna medvetet kan försöka kringgå regleringen:   

Evelina: Nej! Nej, det tror jag inte man kan lita på. De tror jag inte är till-
räckligt, men jag vet inte. Det skulle inte gå för en mataffär att ha koll på 
precis allting.  

Gina: Jag vet att man kan få det att se ut som att man följer vissa procedurer 
när man tillverkar någonting, fast man kanske egentligen inte gör det, mer än 
på pappret. Så det där vet jag inte riktigt. 

                               
88 Det ska sägas att intervjuerna genomfördes före de många och mycket uppmärksammade 
avslöjandena om felmärkta livsmedel i Europa 2012, där bl.a. hästkött marknadsförts som 
nötkött.  
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Som vi bl.a. såg när ursprunglighetssträvan diskuterades ovan väljer de 
polska respondenterna helst ekologiska produkter, eller annan närproducerad 
mat. Men inställningen till den konventionella livsmedelsindustrin varierar 
mellan de polska respondenterna; det rör sig inte om någon kompakt misstro. 
Kalina misstror t.ex. de stora livsmedelsföretagen, helt enkelt därför att de 
drivs i vinstsyfte, medan Olga tvärtom tänker sig att storleken gör att man 
kan lita på dem:  

Kalina: This food is produced by big international companies, and I don’t 
trust the philosophy of working on a profit only.  

Olga: I would love to trust what’s in the store, and I try to. But I’ve heard that 
after some inspections, they found that not every producer writes down 
everything. There are problems. But I trust the big labels. If it’s very cheap, 
I’m not sure I can trust them. But big labels, I think they take care of their 
brand and their reputation. 

Olga tänker sig alltså att de stora producenterna har ett egenintresse att vårda 
sina varumärken, och att marknaden i den bemärkelsen reglerar sig själv. 
Mindre företag kan vara mindre nogräknade, eftersom de främst vill hålla 
nere priset till konsumenterna. Samma resonemang om självreglering på 
marknaden återfinns bland de svenska respondenterna. Helena tänker sig – i 
likhet med Olga – att företagen har ett starkt egenintresse att ta frågor om 
livsmedelssäkerhet på största allvar:    

Helena: För det skulle ju skada dem själva i deras försäljning om det skulle 
visa sig att det var väldigt giftigt och att kanske något barn dog eller 
någonting, så att de har ju själva, de måste se efter sin egen försäljning och 
deras eget namn.  

Även ett stort företag som Nestlé, som fått utstå mycket kritik för sitt sätt att 
marknadsföra bröstmjölksersättning i tredje världen, verkar ha ett visst 
förtroendekapital kvar hos de svenska mödrarna. Flera adresserar och in-
stämmer i kritiken mot företaget, men ingen undviker Nestlés produkter. 
Evelina för t.ex. ett resonemang om hur den negativa uppmärksamhet som 
företaget fått troligen gjort att de måste ta kvalitetsfrågor på särskilt stort 
allvar:     

Evelina: Någonstans i bakhuvudet har jag Nestlé att det här med bröstmjölks-
ersättningsskandalerna, det finns där någonstans, jag bojkottar dem inte, men 
det finns ju där. Samtidigt som jag tänker att har man väl haft det på sig, då 
har man skärpt sig och blir nästan bäst i klassen. 

Flera respondenter problematiserar hur medierna ”larmar” och ofta över-
driver risker, vilket implicit framkommit i flera citat ovan. Särskilt kvälls-
tidningarnas riskrapportering är man kritiskt till, eftersom dessa tidningar 
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överlag verkar vilja skrämmas och sälja fler lösnummer.89 Samtidigt verkar 
medierapporteringen uppfattas som en viktig komponent i marknadens 
(själv)reglering, och som ett slags säkerhetslina när expertsystemen fallerar. 
Urzula ger uttryck för en tämligen funktionell syn på medierapporteringen 
när vi diskuterar att undermåligt kött har förekommit i barnmatsburkar: 

Urzula: There was a system established that was supposed to eliminate that 
risk, but that system failed for some part of the production process and now 
these things are out on the market. So, it’s important to spread the 
information so that people who use such products can actually check whether 
their products are a part of that faulty bunch. 

Själva incidenten beskrivs alltså som ett ”systemhaveri”, och medie-
rapporteringen runt den blir då nödvändig för att informera eventuellt 
drabbade konsumenter. Frida lyfter också fram hur media har ett ansvar att 
informera om aktuella risker:   

Frida: Om det har kommit fram någonting så måste vi ha upp det… Media 
har ett ansvar att informera oss om saker som är aktuella, och jag tycker det 
är jättebra att det uppmärksammas.  

Denna mer ”positiva” syn på media samexisterar alltså med tanken att media 
överdriver rapporteringen. Vi kan här återknyta till diskussionen i kapitel 3, 
och betrakta riskrapporteringen som ett slags moderna varsel eller 
vädersolstavlor. Den annalkande faran utmålas på samma plats som 
räddningen undan densamma erbjuds.              

Jag har ovan beskrivit hur expert- och regleringsförtroende kan fungera 
som riskhanteringsstrategi, och den innebär att man väljer att lita till 
experternas råd eller till att den aktuella risken regleras på kollektiv nivå, av 
stat eller marknad. Hos respondenterna finns föreställningen om förtroende 
som både en nödvändighet i risksamhället, och som något man uppbådar. 
Det är förtroende i den senare bemärkelsen som alltså kan utgöra en 
riskhanteringsstrategi. Det finns gränser för hur mycket man själv kan 
kontrollera och/eller åtgärda. Ju större förtroende man lyckas uppbåda, ju 
enklare blir det att förhålla sig till risker i vardagen. Samtidigt är förtroendet 
alltid villkorat, respondenterna gör själva en kritisk prövning och eventuella 
råd måste dessutom fungera i deras vardag. När det gäller förtroende för de 
välfärdsprofessionella är det tydligt hur personbundet det är, för både polska 
och svenska mödrar. I de sammanhangen torde strategin först kräva att man 

                               
89 Snart sagt samtliga respondenter menar att man kan lita till det som t.ex. större 
morgontidningar skriver om risker, såsom Dagens Nyheter eller Gazeta Wyborcza – även om 
man alltid måste läsa dem kritiskt. Kvällstidningarnas rapportering tas däremot med en stor 
nypa salt. De polska mödrarna litar inte alls till vad kvällspressen skriver, medan de svenska 
mödrarna menar att Aftonbladet och Expressen åtminstone har sämre trovärdighet än t.ex. 
Dagens Nyheter. 
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hittar någon att hysa förtroende för. I allvarligare situationer tycks det dock 
lättare att lita till såväl personer som professioner, troligen därför att man då 
är flera steg bortom vad man själv kan kontrollera och hantera. När det gäller 
förtroende för statliga rekommendationer och reglering på riskområdet tycks 
de svenska mödrarna kunna utgå från att staten har tagit i en smula när man 
t.ex. satt gränsvärden. Att tänka i termer av ”överbeskydd” kan om-
konstruera riskerna, och i viss mån göra dem mindre krävande eller 
skrämmande. De polska mödrarna kan inte använda sig av motsvarande 
föreställning om den polska staten. Vi såg också hur förtroende kan 
användas för att hantera ett socialt tryck. Om man i en dispyt eller diskussion 
kan hänvisa till en auktoritet som båda parter har förtroende för kan den 
aktuella frågan neutraliseras.     

Förtroende är också värdefullt när man ikläder sig rollen som konsument. 
Kan man lita till att staten reglerar marknaden, eller att marknaden reglerar 
sig själv, blir det förstås lättare att navigera bland hyllorna. Vi har genom-
gående sett hur de polska mödrarna får ägna mer tid och energi åt att hitta 
rätt grönsaker etc, men ovan har också framkommit att de inte hyser någon 
kompakt misstro mot den konventionella livsmedelsindustrin. De svenska 
mödrarna ger också uttryck för en blandad inställning till marknaden – 
somliga tror att statens hårda reglering räcker, medan andra tror att 
producenterna på olika sätt kan kringgå den. Ovan mötte vi föreställningar 
om att stora företag har ett intresse av att vårda sina varumärken, samt att 
mediebevakning har en viktig funktion i denna process. Respondenterna har 
en kritisk hållning till medierapportering om risk, men de uppskattar sam-
tidigt medias kontrollfunktion. Detta slags nyanserade hållning till media är 
ett av många exempel på att förtroende hanteras reflexivt. Det är inte endast 
att betrakta som något man hyser eller inte hyser, men som något man kan 
välja att uppbåda.  

Sammanfattande diskussion  
Med utgångspunkt i att risker är stressande i olika bemärkelser, och att denna 
stress måste hanteras om man ska kunna gå vidare med tillvaron, har jag i 
det här kapitlet presenterat de återkommande sju riskhanteringsstrategier jag 
funnit i mitt material. Först presenterades fyra praktiskt inriktade strategier, 
som alltså inbegriper en åtgärd av något slag: Anpassning, Spridning, 
Munskänkens strategi samt Ursprunglighetssträvan. Därefter presenterades 
de tre kognitiva strategier jag funnit, inriktade mot att i något avseende ändra 
hur risken upplevs eller värderas: Avvägning, Jämförelse samt Expert- och 
regleringsförtroende. Uppdelningen i praktik och kognition kan ibland vara 
något flytande, men jag gör den för att visa hur komplex mödrarnas risk-
hantering är. Det framkommer sällan i populära beskrivningar av nutids-
människans förhållande till risker. Vi kan t.ex. påminna oss om hur 
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Stjenberg (2011) menar att strävan efter att eliminera alla upptänkliga risker 
är utmärkande för vår tid. Detta är åtminstone inte en giltig beskrivning 
utifrån mitt material. Somliga risker försöker man eliminera, men det stora 
flertalet försöker man hitta olika sätt att leva med eller i något avseende 
omkonstruera.  

Strategierna som presenteras ovan är mina empiriskt härledda 
konstruktioner, utformade för att tematisera ett ganska brokigt material. Den 
”prydlighet” (förenkling) som följer av ett sådan tematisering kan ibland 
fördunkla vad olika teman har gemensamt. Istället för att här sammanfatta 
kapitlet utifrån strategierna som de presenteras ovan ska jag därför låta 
strategiernas olika syften strukturera sammanfattningen nedan – alltså vad 
strategierna ska åstadkomma. Min förhoppning är att detta i viss mån kom-
penserar för ”prydligheten”. Efter denna genomgång följer en diskussion om 
hur de svenska och polska mödrarna skiljer sig åt i sin riskhantering. Jag 
återkommer också till riskhanteringsstrategierna i det avslutande kapitlet.     

I avhandlingen har jag hittills använt begreppen utfall och konsekvens som 
mer eller mindre synonyma, men det är egentligen missvisande. Genom 
riskhanteringen försöker mödrarna undvika olika utfall (t.ex. utvecklandet av 
fetma). Ett givet utfall blir oönskat genom att det förmodas få negativa 
konsekvenser (t.ex. social uteslutning eller stigmatisering). I två olika 
samhällen kan ett och samma utfall leda till helt olika konsekvenser – t.ex. är 
fetma inte stigmatiserat överallt.90 Primärt försöker mödrarna undvika 
negativa konsekvenser för barnets fysiska och psykiska hälsa, men även 
sociala konsekvenser måste hanteras – inklusive sociala konsekvenser för 
modern. Tabell 7.2 visar vilka konsekvenser som strategierna är tänkta att 
undvika, i abstraherad form (jfr den avslutande diskussionen i föregående 
kapitel). Det rör sig om fyra huvudsakliga konsekvenser: 

För det första försöker mödrarna på olika sätt undvika att barnet lider 
skada från identifierade eller potentiella risker. Genom anpassning undviker 
mödrarna det riskabla, utifrån den riskinformation de har tillgång till. 
Försiktighetsprincipen betraktas här som en ”extremvariant” av anpassning. 
Den förekommer i mitt material, men respondenterna är själva kritiska till 
den och dess begränsande effekter på tillvaron. Genom spridning kan 
respondenterna hålla dos och exponeringsgrad för det skadliga på låg nivå. 
Strategin kan dessutom användas för att vänja barnet vid det riskabla (t.ex. 
gluten) så att det utvecklar motståndskraft eller undviker att utveckla 
allergier och annan känslighet. Genom munskänkens strategi kan de – 
genom att utgå från vad de vet är riskabelt respektive hälsosamt för dem 

                               
90 Se Farrell 2011 för en översikt. Att vara smal har också varit socialt riskabelt historiskt, inte 
minst för kvinnor. 1825 formulerade sig den franske författaren och politikern Jean Anthelme 
Brillat-Savarin på följande vis: “Thinness is a horrible calamity for women. A scrawny 
woman, no matter how pretty she may look, loses something of her charm with every 
fastening she undoes (Brillat-Savarin citerad i Farrell 2011: 7).   
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själva – se till att barnen äter nyttigt. Genom ursprunglighetssträvan kan de 
undvika de olika faror som eventuellt uppstår på matens väg från producent 
till konsument. Ju kortare denna väg är, desto säkrare bedöms maten vara. 
Genom jämförelse med signifikanta eller generaliserade andra kan de både 
bedöma olika risker och finna sätt att hantera dem.    

För det andra försöker mödrarna dämpa sin oro vid konstaterad eller 
möjlig utsatthet för risk. Anpassning fyller också denna funktion, vi såg ovan 
hur den strategin låg särskilt nära till hands i början av föräldraskapet, då 
osäkerheten eller oron är större. Att anpassa sig efter den riskinformation 
man får kan dämpa denna oro. Strategin spridning kan också dämpa oron, 
särskilt vid konstaterad utsatthet för risk. Ibland är det svårt att undvika ex-
ponering, men om man då kan tänka att barnet exponeras relativt sällan 
verkar det dämpa oron. Avvägning tycks också vara ett mycket effektivt sätt 
att dämpa oro på, eftersom strategin i hög grad är inriktad på att relativisera 
riskerna. En viss risk kan vägas mot en annan risk, och då befinnas vara 
relativt liten. Den kan också vägas mot andra aspekter av tillvaron som 
individen värdesätter, och därmed befinnas värd att ta. Risken kan också 
anses följa med den övergripande livsstil man valt. Även jämförelse syftar 
delvis till att relativisera riskerna, och därmed dämpa oron. Man kan t.ex. se 
till hur andra i ens omgivning hanterat en viss risk, och kanske då kunna 
konstatera att den egna hanteringen är lika bra eller bättre. Man kan vidare se 
till hur risken hanterats på andra platser och i andra tider, och kanske kon-
statera att människor överlevde även där och då. Man kan se till sin egen 
biografi och konstatera att man levt med olika risker under längre tid, och att 
det har gått bra – det finns en trygghet i sådant konstaterande. Expert- och 
regleringsförtroende, slutligen, dämpar oro genom att man sätter sin tillit till 
att risken hanteras av samhälleliga expertsystem.   
  



 203

Tabell 7.2 Riskhanteringsstrategier och de konsekvenser som strategierna syftar till 
att undvika.  

 
Strategi        I syfte att undvika… 

 

Anpassning 

 
• Skada från identifierade eller potentiella 

risker.  
• Oro vid konstaterad eller potentiell ut-

satthet för risk. 
• Social uteslutning eller stigmatisering.     

  
 

Spridning 

 
• Skada från identifierade eller potentiella 

risker.  
• Oro vid konstaterad eller potentiell ut-

satthet för risk. 
• Förlust av kontroll och/eller identitet. 

 
 

Munskänkens strategi 

 
• Skada från identifierade eller potentiella 

risker.  
• Förlust av kontroll och/eller identitet. 

 
 

Ursprunglighetssträvan 

 
• Skada från identifierade eller potentiella 

risker.  
• Förlust av kontroll och/eller identitet. 

 

Avvägning 

 
• Oro vid konstaterad eller potentiell ut-

satthet för risk. 
• Förlust av kontroll och/eller identitet. 

 
 

Jämförelse 

 
• Skada från identifierade eller potentiella 

risker.  
• Oro vid konstaterad eller potentiell ut-

satthet för risk. 
• Förlust av kontroll och/eller identitet. 
• Social uteslutning eller stigmatisering.     

  
 

Expert- och 

regleringsförtroende 

 
• Oro vid konstaterad eller möjlig ut-

satthet för risk. 
• Förlust av kontroll och/eller identitet. 
• Social uteslutning eller stigmatisering.      
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För det tredje vill mödrarna undvika social uteslutning eller stigma-
tisering. Det är kanske dramatiska begrepp att använda i sammanhanget, 
men som i alla slags helveten finns det grader även i detta. Man kan bli 
ifrågasatt som moder i något avseende, relationer till släkt eller vänner kan 
blir problematiska etc. – allt i varierande grad. Vi såg exempel på hur 
strategin anpassning ibland tillgrips då man finner det svårt att ifrågasätta de 
välfärdsprofessionellas råd. I det ligger att den som inte anpassar sig kan 
komma att bli ifrågasatt som mor (jfr även diskussionen om ”amningstryck” 
i kapitel 5). Ibland är det helt enkelt lättare att anpassa sig än att försöka stå 
emot det sociala tryck som omgärdar riskhanteringen. Detta tryck emanerar 
förstås inte bara från de välfärdsprofessionella; vi har sett flera exempel på 
hur andra föräldrar i omgivningen, de egna föräldrarna eller svärföräldrarna 
samt främlingar på gatan kan bidra till detta tryck. Strategin jämförelse kan 
dock fungera som motvikt här, och vi såg exempel på hur mödrarna via 
jämförelse kan hänvisa till andra mödrars praktik när de får sin egen dito 
ifrågasatt. Vi såg också hur expert- och regleringsförtroende kan fungera på 
just detta vis, alltså som något man kan hänvisa till. 

För det fjärde, slutligen, motverkar flera av strategierna en förlust av 
kontroll och/eller identitet. Man kan visserligen säga att all slags risk-
hantering syftar till detta på ett övergripande plan (att kunna ”gå vidare” med 
tillvaron), men nedan utgår jag från de exempel som finns i intervju-
materialet. Vi såg t.ex. hur spridning låter mödrarna ha fungerande relationer 
till barnets far- och morföräldrar, och samtidigt hantera risken med socker på 
ett kognitivt plan. Vi såg hur mödrarna använde ursprunglighetssträvan i 
syfte att själva söka ta kontroll över maten de serverar. Vi såg också hur 
strategin avvägning lät mödrarna ställa risker mot t.ex. barnets preferenser, 
mot värdet av en fungerande vardag och mot behovet av att trivas med (eller 
vara) sig själv. Ett viktigt led i att behålla kontrollen är att reducera 
komplexiteten i omgivningen. Det finns både praktiska och kognitiva 
gränser för vad man kan hantera, och flera av strategierna har en 
komplexitetsreducerande funktion. Jämförelse tillhandahåller positiva (eller 
negativa) exempel på riskhantering som referenspunkter, vilket reducerar 
komplexiteten i omgivningen. Man kan i viss mån kopiera hur andra 
hanterar risker, istället för att tänka ut egna sätt. Expert- och 
regleringsförtroende är på motsvarande vis komplexitetsreducerande, genom 
att man lägger sitt ”öde” i expertsystemens händer. Ju större förtroende man 
hyser, desto mer utrymme blir det för annat än riskhantering i tillvaron. 
Munskänkens strategi reducerar tydligt komplexiteten gällande kostråd, och 
låter mödrarna ta vara på den kunskap och erfarenhet de redan har gällande 
hur man upprätthåller en säker kosthållning. Barnet betraktas som en individ 
bland andra i familjen, vilket också blir ett sätt att motverka ett 
förfrämligande av barnet. Även den praktiska komplexiteten gällande 
måltiden reduceras förstås om familjen kan äta samma mat.   
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Genom att här presentera riskhanteringsstrategierna utifrån vilka kon-
sekvenser de syftar till att undvika har jag implicit identifierat ”det 
oönskade” i min definition av risk som den krävande möjligheten att något 
oönskat ska inträffa. Det är dock en abstraherad och därmed förenklad be-
skrivning av de konsekvenser som riskkonstruktionerna i kapitel 5 står i 
relation till. Analytiskt finns det en poäng i att hålla isär riskkonstruktioner 
och de oönskade utfallens konsekvenser (jfr diskussionen om riskbegreppet i 
kapitel 3). Men föreställningar om konsekvenser kan förstås ingå i våra risk-
konstruktioner, även om vi långt ifrån alltid kan eller vill föreställa oss dessa 
konsekvenser. Som jag påpekade i inledningskapitlet är senmoderna risker 
svårgripbara för oss, och osäkerhet avseende konsekvenser är i sig en 
skrämmande egenskap hos dem. Men genom att studera riskhantering på det 
vis jag gjort i detta kapitel kan man åtminstone få syn på vilka konsekvenser 
som mödrarna aktivt försöker undvika.  

Fyra av de riskhanteringsstrategier som presenterades ovan tillgrips i 
olika utsträckning och på olika sätt av mina två respondentgrupper: 
ursprunglighetssträvan, avvägning, jämförelse samt expert- och reglerings-
förtroende. Avslutningsvis ska jag diskutera hur dessa skillnader kan förstås.  

Ursprunglighetssträvan verkar vara en viktigare strategi för de polska 
mödrarna. I olika avseenden söker de sig så nära matens tänkta ursprung som 
möjligt. Jag tolkar detta som ett uttryck för en svagare tilltro till livsmedels-
industrin som expertsystem, och dessutom som ett sätt att hantera problemet 
med tillsatser. Utbudet av t.ex. närodlade grönsaker är dock större i 
Warszawa än i Stockholm, vilket förstås gör det enklare att tillgripa 
strategin.         

När strategin avvägning diskuterades såg vi hur de polska mödrarna, till 
skillnad från de svenska, ibland vägde risker mot upplevda ekonomiska be-
gränsningar. Jag diskuterade ett par möjliga förklaringar till denna länder-
skillnad, men jag kan inte säkert säga hur den ska förstås. Det centrala är 
dock att ekonomiska begränsningar kan påverka riskhanteringen, men inte 
endast i negativ bemärkelse. På kognitiv nivå kan de tillåta att vissa risker 
definieras som omöjliga att hantera, och därmed neutraliseras också kravet 
att faktiskt hantera dem. Jag vill på intet vis romantisera ekonomiska 
begränsningar, men stora valmöjligheter är ett tveeggat svärd när det 
kommer till risker. Jag föreställer mig dock att den stress kring risker som 
ekonomisk avvägning möjligen kan avhjälpa ”vägs upp” av en mer över-
gripande ekonomisk stress.  

Strategin jämförelse användes flitigt i båda respondentgrupperna, och i 
många olika avseenden. När det gäller jämförelser med andra mödrar verkar 
de polska respondenterna finna detta mer värdefullt och mindre dramatiskt 
än de svenska. De sätter större värde på internets möjligheter i detta av-
seende, och på de fysiska mammagrupper de ingår i. I likhet med svenska 
mödrar menar de att jämförelser kan bli prestigeladdade, men de beskriver 
interaktionerna som inriktade på att dela erfarenheter och känslor – inte som 
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en tävling. De svenska mödrarna tycks mer inriktade på att hålla ett visst 
”säkerhetsavstånd”. Jag diskuterade denna länderskillnad utifrån teorin om 
en ”eroderande vuxensolidaritet”, kopplad till individualiseringen. Där den 
är långt gången blir föräldraskapet mer av ett individuellt projekt. Dessutom 
medför individualiseringen att föräldraskapet blir ett identitetsprojekt – hur 
man uppfattas som förälder får starkare koppling till hur man uppfattas som 
människa. Mot detta resonemang kan man invända att idealiseringen av det 
polska moderskapet (jfr kapitel 4) borde medföra en likartad koppling i 
Polen och göra jämförelser prestigeladdade även där. Så verkar dock inte 
vara fallet bland mina respondenter. Jag tror att familjepolitiken och graden 
av tillit har stor betydelse för detta. De polska mödrarna bär ofta det odelade 
ansvaret för barnen i familjen, och de måste ägna mer energi åt att välja vem 
de ska lita på. För att hantera detta blir det ytterst värdefullt att kunna dela 
sina tankar med andra mödrar i samma situation.   

Expert- och regleringsförtroende, slutligen, tillgrips i båda länderna. Men 
de svenska mödrarna hyser stort förtroende för statlig riskreglering, och de 
kan dessutom – till skillnad från de polska mödrarna – utgå från före-
ställningen om att staten i olika avseenden har ”tagit i” i sin ambition att 
skydda medborgarna. Detta ger dem visst spelrum i riskhanteringen, 
exempelvis kan de förhålla sig mer fritt till rekommendationer och gräns-
värden. Givet diskussionen om tillit i kapitel 4 hade vi kunnat vänta oss fler 
uttryck för ett generaliserat förtroende visavi de välfärdsprofessionella bland 
de svenska respondenterna. Det är dock tydligt att förtroendefrågan avgörs i 
det direkta mötet med de välfärdsprofessionella, precis som för de polska 
mödrarna. Om vi återknyter till resultaten i World Values Survey som också 
diskuterades i kapitel 4 så placerar sig Sverige nära den sekulärt-rationella 
polen, vilket medför ett kritiskt förhållningssätt till hierarkisk maktutövning 
och därmed ett kritiskt förhållningssätt till auktoriteter. Det tycks som om 
detta kritiska förhållningssätt kan samexistera med tillit till ett system, men 
det kräver rimligen att systemet och dess representanter uppvisar någon form 
av transparens. Socialiseringen av den medicinska diagnosen (där medicinsk 
information blir allmänt tillgänglig) förstärker troligen detta krav.  

Som Giddens påpekar behöver expertsystemens representanter hitta sätt 
att binda in lekmannaaktörer i tillitsrelationer (Giddens 1996: 85), men det 
räcker inte med en vit rock eller hänvisningar till vetenskapliga rön. För 
mödrarna i denna studie verkar ett resonerande och inkännande bemötande 
vara avgörande för att sådan inbindning ska kunna ske.  
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8. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur mödrar till små barn 
förhåller sig till risker i vardagslivet, med särskild betoning på det slags 
osynliga risker som är förbundna med moderniteten i allmänhet, och med 
födan i synnerhet. Därtill har jag undersökt vilka variationer och likheter 
som finns i mödrars förhållande till risk mellan två kulturella kontexter. 
Studien bygger på 20 kvalitativa intervjuer med mödrar i Stockholm och 
Warszawa. I detta kapitel ska jag sammanfatta studiens huvudsakliga resultat 
och diskutera vad de tillför vår förståelse av risk och vardagsliv.  

Det är framförallt två aspekter av mödrarnas förhållande till risk som 
undersöks i studien. Dels deras riskkonstruktioner, alltså vad de uppfattar 
som riskabelt kring födan, och dels deras riskhanteringsstrategier, alltså hur 
de sedan förhåller sig till riskerna på praktisk och kognitiv nivå. Risk-
konstruktion och riskhantering kan ofta flyta samman – när en risk hanteras 
medför det ibland att den omkonstrueras. Min analytiska utgångspunkt i 
studien har dock varit att när någonting identifierats som riskabelt måste det 
sedan hanteras på något vis. Det handlar dels om att försöka undvika att det 
oönskade faktiskt inträffar, dels om att hantera den oro som risker ger 
upphov till. Nedan följer först en sammanfattande beskrivning av de risk-
konstruktioner och riskhanteringsstrategier jag funnit i studien. Därefter 
diskuteras skillnader och likheter i de polska respektive svenska mödrarnas 
förhållande till risk, samt hur dessa skillnader och likheter kan förstås utifrån 
de delvis olikartade kontexter som mödrarna befinner sig i. Med dessa 
skillnader och likheter som fond förs sedan en diskussion om hur mina 
resultat förhåller sig till befintlig teoribildning kring risk, särskilt till risk-
samhällestesen och det kulturteoretiska perspektivet på risk. Kapitlet av-
slutas med en diskussion om den riskdefinition som används i studien, vilken 
understryker att risker kräver någonting av oss. Det är tydligt att mödrarna 
identifierar både inre och yttre krav på att hantera riskerna. Det är likaledes 
tydligt att mödrarna lyckas ta kontroll över riskerna och ”gå vidare” med 
tillvaron – åtminstone på kognitiv nivå. På så vis är riskhanterings-
strategierna att betrakta som effektiva, och slutligen diskuteras vad detta bör 
betyda för vår syn på risk och vardagsliv.   
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Riskkonstruktioner och riskhanteringsstrategier kring 
födan 
I kapitel 6 presenterades mödrarnas riskkonstruktioner kring födan i form av 
fyra övergripande riskteman som är härledda ur mitt empiriska material: 
födointaget, experternas riskföda, socker samt industriprocessad mat. Dessa 
teman organiserar tillsammans de riskkonstruktioner som är återkommande i 
materialet – var och en återfinns i minst fem av de tjugo intervjuerna. 
Gemensamt för dem är att de uppfattas som riskabla för barnets hälsa 
och/eller sociala relationer på kort eller lång sikt. Även moderns sociala 
relationer står på spel. Varje risktema innefattar alltså flera olika risker.   

Födointaget rymmer både omedelbara och mer långsiktiga risker för-
bundna med ätande som fysisk process och kring måltiden som social 
praktik. Bland de omedelbara riskerna med födointaget återfinns kvävning 
och allergiska reaktioner, och bland de mer långsiktiga att barnet utvecklar 
osunda kostvanor eller inte (genom måltiden) socialiseras till en fungerande 
medlem i ”de ätandes gemenskap” – alltså familj och samhälle.  

Experternas riskföda rymmer en föränderlig uppsättning födoämnen som 
olika experter definierat som riskabla, bl.a. genom att utfärda rekommenda-
tioner om vad små barn bör äta respektive undvika. De fysiska konsekvenser 
som experternas riskföda möjligen kan få är knappast närvarande i mödrar-
nas berättelser om detta tema. Det är just det faktum att experterna varnar för 
dem som utgör grunden för att dessa födoämnen uppfattas som riskabla. Det 
kan däremot vara socialt riskabelt att negligera rekommendationerna. På så 
vis utgör experternas riskföda ett tydligt exempel på risker som sociala 
fakta, alltså att andras riskkonstruktioner i någon mån kan bli tvingande för 
oss.  

Socker är däremot ett risktema förbundet med många slags oönskade kon-
sekvenser av både fysisk och social natur, och sockret framstår i det 
avseendet som den mest riskabla risken i mitt intervjumaterial. På kort sikt 
handlar det bl.a. om humörpåverkan hos barnet och om sociala konflikter 
med omgivningen. På längre sikt återfinns bl.a. risker med fetma, stigma-
tisering och sviktande tandhälsa. Jag har beskrivit sockret som en ”trojansk 
häst” i risksammanhang. När det befanns riskabelt var det redan djupt in-
bäddat i vår kultur (t.ex. i den svenska fikatraditionen), och denna in-
bäddning torde förklara att det lätt uppstår konflikter kring det – bl.a. över 
generationsgränser. Därtill är sockrets riskabilitet flitigt omdebatterad bland 
experter, vilket troligen förstärker laddningen i detta risktema.  

Det fjärde temat, industriprocessad mat, betecknar föda som helt eller 
delvis är tillagad med kommersiella och storskaliga produktionsmetoder. 
Denna föda blir riskabel på kort sikt, bl.a. därför att barnet kan få i sig 
okända och/eller skadliga substanser när man inte själv kan kontrollera inne-
hållet. Vidare kan omgivningen komma att ifrågasätta barnets födointag, 
eftersom det finns starka normer som säger att mat bör vara hemlagad. För 
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att förstå hur sådana normer växer fram kan vi bl.a. beakta måltidens 
funktion som gåva, med potential att upprätthålla och förstärka sociala band. 
Vidare kan matlagningen i sig utgöra en källa till upplevelser av autenticitet. 
Industriprocessad mat i form av halvfabrikat och tillsatser devalverar värdet 
på gåvan och försämrar autenticitetsupplevelsen. På längre sikt förknippas 
också industriprocessad mat med utveckling av matsmältningsproblem 
och/eller immunologiska problem hos barnet.   

I kapitel 7 presenterades de sju empiriskt härledda strategier som 
mödrarna använder för att hantera riskerna på praktisk och kognitiv nivå. 
Till de huvudsakligen praktiskt inriktade strategierna räknas anpassning, 
spridning, munskänkens strategi, samt ursprunglighetssträvan. De går ut på 
att ändra något i den vardagliga praktiken. Till de mer kognitiva hör av-
vägning, jämförelse samt expert- och regleringsförtroende, och dessa syftar 
till att hantera riskerna i mentalt eller emotionellt avseende.  

Anpassning som strategi innebär att man ändrar något i den vardagliga 
praktiken, utifrån den riskinformation man har tillgång till. Det kan t.ex. 
handla om att byta till en nappflaska som är fri från Bisfenol A efter att man 
tagit del av larmrapporter i media, eller om att utesluta gluten ur barnets kost 
därför att läkaren rekommenderar det. Strategin tycks särskilt vanlig i början 
av föräldraskapet, då den relativa osäkerheten gör mödrarna mer lyhörda för 
olika slags riskinformation. Med tiden lär de sig sålla bland informationen 
och utvecklar ett slags ”föräldrasjälvförtroende” (som en av mödrarna i 
studien formulerade det). Med Giddens (1997) kan vi se detta som en åter-
erövring av den ontologiska tryggheten på moderskapets arena. Över-
gripande måste också den arbetsinsats som en viss anpassning kräver upp-
fattas som rimlig för att strategin ska tillgripas, och det tycks också enklare 
att göra anpassningar som harmonierar med den egna livsstilen. För den som 
omhuldar ett ekologiskt levnadssätt ligger det t.ex. nära till hands att hör-
samma råd om att servera obesprutade grönsaker.  

Spridning som strategi används för att sprida ut exponeringen för det 
riskabla över tid, eller för att hålla dosen av det riskabla på låg nivå. Det är 
också ett slags anpassning efter riskinformation, men spridning är ett 
alternativ till att helt och hållet utesluta det riskabla. Strategin låter mödrarna 
väga in dos och exponeringsgrad, om än på ett grovkornigt vis. Strategin 
används t.ex. för att hantera det riskabla sockret, där sötsaker bara får före-
komma i vissa sammanhang (jfr bruket av lördagsgodis).  

Munskänkens strategi går ut på att låta barnet äta sådant man redan 
identifierat som hälsosamt för egen del, eller att själv anpassa sin kost till 
sådant som anses hälsosamt för barnet. Det reducerar komplexiteten i kost-
hållningen, både på praktisk och på kognitiv nivå. Hela familjen kan äta 
samma mat, och man kan dessutom utgå från en och samma riskvärdering i 
kosthållningen.  

Ursprunglighetssträvan innebär att man söker sig så nära matens tänkta 
ursprung som möjligt. Den utgår från antagandet att risker uppstår på matens 
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väg ”från jord till bord”, och denna väg bör därför vara så kort som möjligt. 
Det kan handla om att korta den fysiska distansen genom att t.ex. köpa grön-
saker direkt från en lantbrukare, om att korta tiden från jord till bord genom 
att söka efter så färsk mat som möjligt, eller om att undvika riskabel 
”förädling” genom att söka sig bakåt i leverantörskedjan och göra sina inköp 
där.    

Ovanstående fyra strategier är alltså huvudsakligen praktiskt inriktade, 
men som exemplet med komplexitetsreduktion vid tillgripandet av 
munskänkens strategi ovan visar kan dessa strategier också ha kognitiva 
inslag.  

Till de mer kognitivt inriktade strategierna hör avvägning, som innebär att 
risker vägs mot risker, eller mot något annat som mödrarna värdesätter. Man 
kan t.ex. begrunda förekomsten av många andra risker i närmiljön när man 
tar ställning till huruvida det är meningsfullt att försöka undvika ytterligare 
en risk. Det kan också handla om att barnets egna preferenser eller moderns 
eget välbefinnande vägs in i riskhanteringen, samt om mer övergripande 
livsstilsfrågor. Den som i någon utsträckning valt en urban livsstil kan tänka 
att risker med luftföroreningar så att säga ”kommer på köpet” när man lever i 
en storstad.  

Strategin jämförelse innebär att den egna riskhanteringen förhålls till om-
givningen i något avseende. Den förekommer i många varianter i mitt 
material. Mödrarna jämför sig med andra föräldrar, men de egna föräldrarna, 
med föräldrar i allmänhet, med hur det var förr och med hur det är i andra 
länder etc. Det är ofta svårt att förhålla sig till abstrakta sannolikheter och 
gränsvärden, men genom att se till hur andra har hanterat en viss risk får 
denna ett slags konkretion. Strategin kan medföra att den egna risk-
hanteringen modifieras eller befinns acceptabel i relation till omgivningens 
hantering. Den kan också innebära att den aktuella risken omkonstrueras 
genom att den relativiseras. Som exempel kan mödrarna begrunda hur barn i 
andra delar av världen exponeras för en viss risk, utan att de tycks komma 
till skada. Därmed kan risken komma att framstå som mindre riskabel för 
deras eget barn.  

Strategin expert- och regleringsförtroende, slutligen, innebär att man 
lägger riskhanteringen i någon annans händer. Man väljer att lita till 
experternas råd, eller till att riskerna hanterats på kollektiv nivå, av stat eller 
marknad. Förtroende brukar beskrivas som en nödvändighet i risksamhället, 
eftersom vi i olika avseenden är i händerna på expertsystemen. Men det är 
tydligt att respondenterna också ser förtroende som något de väljer att hysa, 
och på så vis är förtroende att betrakta som en riskhanteringsstrategi. Genom 
att uppbåda förtroende frigör mödrarna tid och energi som kan ägnas åt 
andra delar av tillvaron.     
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Ett länderkomparativt perspektiv på mödrarnas 
förhållande till risk 
Ovanstående sammanfattning av de riskkonstruktioner och riskhanterings-
strategier som presenteras i studien är ett slags analytisk renodling, eftersom 
den inte tar hänsyn till hur kontextuella aspekter inverkar på mödrarnas för-
hållande till risk. Riskerna konstrueras på delvis olika sätt i mina två 
undersökningsländer, och möjligheterna att hantera dem varierar. I kapitel 4 
diskuterade jag kontextuella skillnader mellan Sverige och Polen, i form av 
en rad faktorer som har teoretisk relevans för mödrarnas förhållande till risk. 
Dit hör bl.a. den övergripande graden av individualisering i samhället, synen 
på jämställdhet, familjens betydelse, den förda familjepolitiken och graden 
av förtroende mellan medborgare och mellan medborgare och stat. I kapitel 
5 skildrades mödrarnas egna erfarenheter av övergången till moderskap i 
dessa två kontexter. Nedan ska jag diskutera hur mina resultat återspeglar 
respektive överskrider kontexten – alltså likheter och skillnader mellan mina 
två respondentgruppers förhållande till risk.  

Två saker är tydliga i såväl det svenska som det polska intervjumaterialet: 
För det första betraktar mödrarna livet och moderskapet som ett planerat 
projekt (jfr Beck-Gernsheim 1996). Att skaffa barn var för merparten av dem 
ett medvetet beslut, som föregåtts av både emotionella och praktiska för-
beredelser. Mödrarnas omsorg präglas sedan av en stark ansvarskänsla för 
barnens utveckling på både kort och lång sikt. De ser det varken som möjligt 
eller önskvärt att försöka skydda barnen mot alla risker, men att avgöra vilka 
risker man kan leva med och vilka man bör skydda sig mot är likväl en 
arbetsam process. Synen på livet som ett planerat projekt innebär att 
mödrarna omfattas av individualiseringsprocessen i det moderna – 
åtminstone vad gäller deras självförståelse. Individualiseringen medför att 
våra livsbanor i mindre utsträckning är utstakade på förhand, av t.ex. 
traditioner, normer, religion, omgivningens förväntningar eller sociala band. 
Av detta följer också att framtiden ligger öppen, och därmed blir det särskilt 
viktigt att förhålla sig till det oönskade som möjligt utfall – alltså till risker. 
Att skaffa barn blir ett planerat ”delprojekt” i det större livsprojektet, lika-
ledes präglat av risktänkande. Detta delprojekt ska dessutom samsas med 
andra delprojekt, t.ex. en yrkeskarriär. Respondenterna beskriver dock hur 
svårt det visade sig vara att på förhand planera projektet, alltså att förebreda 
sig för rollen som mor. Kontrollen går i olika bemärkelser förlorad när man 
får barn, och det tar tid att återerövra den. Att den ontologiska tryggheten på 
så vis får sig en törn gör nyblivna mödrar extra sensibla för risker. Denna 
extra sensibilitet fogas till det redan riskabla i ”projektet” föräldraskap.  

För det andra har samtliga mödrar ett påfallande reflexivt förhållningssätt 
till risker. Med reflexivitet avses här deras förmåga och benägenhet att 
betrakta riskhanteringen och sig själva utifrån. Reflexivitet är också ett sär-
drag i det moderna, där kunskap och sociala praktiker är under ständig om-
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prövning. Denna omprövning intensifieras rimligen i takt med informations-
teknikens utveckling. Via internet är t.ex. avancerad medicinsk information 
numera tillgänglig för alla. Webster (2002) talar om ”expertpatienter” som 
ställer nya krav på sjukvården, och jag menar att vi i analogi med det kan 
tala om ”expertföräldrar” på mitt empiriska fält. De mödrar jag intervjuat 
söker aktivt upp information om risker, eller tar del av den information som 
når dem på andra sätt. De har ett kritiskt förhållningssätt till informationen 
och gör ofta en egen värdering av den, medvetna som de är om kunskapens 
provisoriska natur. Ibland väljer de istället att lita till någon annans 
värdering, men det är då just ett val de gör. Reflexiviteten kommer också till 
uttryck på andra sätt i intervjuerna, bland annat i mödrarnas beskrivningar av 
hur deras eget förhållningssätt till risk har ändrats över tid, och i hur de på 
många sätt speglar sin egen riskhantering i omgivningens.  

Synen på livet som ett planerat projekt och den reflexiva hållningen till 
risk överskrider alltså den kulturella kontexten. Riskhantering tycks vara en 
lika central angelägenhet för de svenska och de polska mödrarna, även om 
riskerna konstrueras olika och möjligheterna att hantera dem varierar. Dessa 
likheter återspeglar troligen att de polska och svenska mödrarnas klass- och 
utbildningsmässiga positioner är snarlika. Individualiseringen är tydligast 
bland unga välutbildade storstadsbor, och reflexivitet är en egenskap som 
brukar följa med utbildning. Man kan å ena sidan säga att mödrarna genom 
sin reflexiva hållning är särskilt väl rustade att hantera risk, kanske något 
mer så än befolkningen som helhet i respektive land. Å andra sidan uppen-
barar den reflexiva hållningen också nya risker, och mödrarna kan på så vis 
sägas vara mer upptagna av risker än befolkningen som helhet. Reflexivitet 
är ett tveeggat svärd i den bemärkelsen, vilket jag återkommer till längre 
fram. Vidare finns det en viss självselektion i kvalitativa intervjuprojekt – de 
som ställer upp på intervjuer är ofta särskilt benägna att reflektera över sig 
själva och tillvaron. Av ovanstående skäl är detta att betrakta som en studie 
av välutbildade medelklassmödrar med en individualiserad självförståelse 
och en särskilt reflexiv hållning till risk. Innebär det att studiens resultat 
endast är av värde för vår förståelse av just denna samhällsgrupp? Studien 
ger förvisso ingen heltäckande beskrivning av hur samtidens mödrar för-
håller sig till risk. Men om vi tänker oss individualisering som en fortgående 
process, samt betänker hur risksamhällets övergripande logik förstärks över 
tid (där riskhantering blir en allt viktigare uppgift för både samhälle och 
individ) kan man säga att dessa mödrar ligger i utvecklingens ”framkant” 
vad gäller nutidsmänniskans förhållande till risk. Dessutom, i kraft av deras 
medelklassposition kan vi (med Bourdieu 1984) säga att mödrarna är särskilt 
delaktiga i produktionen och reproduktionen av normer kring hur mödrar 
generellt bör agera i risksamhället. De blir alltså också intressanta att studera 
i sin egenskap av normsättare.   

Jag vill understryka att det är synen på livet som ett planerat projekt som 
är gränsöverskridande – alltså mödrarnas individualiserade självförståelse. 
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Det är märkbart att de polska mödrarnas självförståelse stundtals skaver mot 
andra ordningar. Samhälleliga normer kring moderskap och den förda 
familjepolitiken placerar huvudansvaret för barnen och riskerna på deras 
axlar, och på så vis blir det svårare för dem att planera ”livsprojektet”. Även 
de svenska mödrarna menar att de bär huvudansvaret för barnen och 
riskerna, men de beskriver detta som en tillfällig ordning som kommer att 
ändras när fadern blir föräldraledig. De polska mödrarna kan inte se fram 
emot att på så vis bli avlösta. Det brukar som sagt framhållas att 
individualisering gör riskhantering till en central uppgift för nutids-
människan, men en intressant fråga för framtida riskforskning är att under-
söka hur individualiseringens ojämna genomslag på olika samhällsnivåer 
också komplicerar denna hantering för individen.  

När det gäller studiens fyra riskteman är det främst gällande experternas 
riskföda och industriprocessad mat som det går att urskilja tydliga länder-
skillnader. De svenska respondenterna är mycket uppmärksamma på 
officiella kostrekommendationer, och de talar om dem som om de vore 
självklara att följa. De enskilda födoämnen som ingår i experternas riskföda 
verkar inte ha någon djupare innebörd för mödrarna, utan det är just det 
faktum att experterna avråder från dem som gör dem riskabla. De svenska 
mödrarna stöter ibland på motstridiga rekommendationer, men det tycks då 
som om Livsmedelsverkets rekommendationer får utgöra ett slags facit. När 
det är möjligt att urskilja en sådan auktoritet bland många utfärdare kan 
rekommendationer vara komplexitetsreducerande. De polska mödrarna 
urskiljer ingen sådan auktoritet, och det verkar mer arbetsamt för dem att 
navigera bland de många rekommendationer de omges av – t.ex. de mot-
stridiga råden kring gluten. När det gäller industriprocessad mat är detta 
risktema väsentligt mer närvarande i de polska intervjuerna. Normen om att 
mat helst bör vara hemlagad återfinns i båda respondentgrupperna, men de 
polska mödrarna problematiserar halvfabrikat och tillsatser i betydligt högre 
grad än de svenska mödrarna gör, och de tycks också mer restriktiva med att 
faktiskt använda dem i matlagningen. Att de svenska och polska mödrarna 
förhåller sig olika till dessa båda riskteman tolkar jag först och främst som 
ett utslag av övergripande skillnader i förtroende. Utifrån de tillitsmätningar 
som presenterades i kapitel 4 kunde vi vänta oss stora sådana skillnader, och 
de återspeglas också i mitt intervjumaterial. Sverige är ett högtillitsland, 
medan Polen är ett lågtillitsland. Vi kan betrakta förtroende som historiskt 
formade förväntningar på omgivningen (se t.ex. Rothstein & Stolle 2008; 
Sztompka 1999). Svenskar har historiskt positiva erfarenheter av staten, 
medan polacker i princip har omvända erfarenheter. Mot den bakgrunden 
kan man förstå att de svenska mödrarna är benägna att lita till myndig-
heternas rekommendationer, samt att de polska mödrarna bl.a. misstror 
regleringen av livsmedelsindustrin.  

Vid sidan av förtroendet finns andra möjliga förklaringar till länder-
skillnader i dessa riskteman. Gällande experternas riskföda finns det i 
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Sverige en längre tradition av det slags folkhälsoarbete som bl.a. via 
rekommendationer försöker få befolkningen att reglera sig själv. Samma 
ambitioner finns numera i Polen, men svenska myndigheter har haft längre 
tid på sig att utveckla detta arbete, t.ex. att lära sig nå ut med 
rekommendationer. Medborgarna har dessutom hunnit utveckla en viss ly-
hördhet för dem. Gällande industriprocessad mat är begagnandet av 
”genvägar” i matlagningen mer laddat i Polen än i Sverige. Jag har (tentativt) 
hänfört detta till att familjen och den gemensamma måltiden ofta utgjort en 
refug undan de många prövningar som historien bestått polackerna med. 
Måltiden kan betraktas som en gåva, central för upprätthållandet av sociala 
band (t.ex. inom en familj). Genvägar i form av tillsatser och halvfabrikat 
sänker gåvans värde. Dessutom kan matlagning vara en källa till 
autenticitetsupplevelser, inte minst viktiga under ett totalitärt system. 
Genvägar riskerar att försämra dessa upplevelser. Det är inte så att 
begagnandet av genvägar är helt odramatiskt i Sverige – att servera halv-
fabrikat vid en bättre middag torde t.ex. vara otänkbart för många – men den 
industriprocessade maten har historiskt etablerat sig i de svenska köken, inte 
minst i samband med kvinnornas uttåg ur desamma.     

Övriga två riskteman, födointaget och socker, konstrueras på likartat sätt 
av de svenska och polska mödrarna – de överskrider alltså den kulturella 
kontexten. Att respondenterna betonar omedelbara faror med födointaget kan 
vi kanske förstå utifrån den heuristik som kallas tillgänglighet inom 
riskperceptionsforskningen. Den medför att fenomen som är bekanta för oss 
framstår som särskilt sannolika, och att t.ex. sätta i halsen är utan tvekan ett 
sådant fenomen. Dessutom ser sig mödrarna som ”oändligt ansvariga” för 
barnens hälsa, vilket inte alltid åtföljs av möjligheter att faktiskt kontrollera 
risken och agera om det oönskade inträffar. Det kan ligga en glasbit i den 
köpta barnmatsburken, och det kan vara komplicerat att avhjälpa kvävning 
om barnet skulle sätta något i halsen. Jag tror dock att farhågor av detta slag 
alltid ackompanjerat mödrars matning av små barn, och på så vis är kanske 
födointaget det mest beständiga risktemat över tid och rum. Mer långsiktiga 
farhågor kring insocialisering i familj och samhälle skulle jag också säga är 
”eviga” i någon mening, men exakt vad man socialiseras in i, och på vilket 
sätt, varierar förstås över tid och rum. De långsiktiga farhågorna gällande 
etablerandet av sunda matvanor är tydligt förbundna med det moderna, pro-
aktiva förhållningssättet till hälsa som diskuterades ovan. Här har de polska 
och svenska mödrarna samma syn, och rimligen återspeglar också detta 
deras snarlika klasspositioner. Med Ostrowska (1997) kan man säga att de 
polska medelklassmödrarna brutit med det ”fatalistiska hälsohabitus” som 
var dominerande under kommunisttiden. Jag tror att klassposition också 
förklarar att risktemat socker konstrueras på samma sätt i mina två 
respondentgrupper. Det är påfallande hur lika de svenska och polska 
mödrarna uttrycker sig om det. Där finns problematiken med de egna 
föräldrarnas mer liberala hållning till socker, där finns insikten att socker 
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trots allt hör till i vissa sammanhang, och där finns betoningen av sockrets 
flerdimensionella riskabilitet (tandhälsa, fetma, humör etc.). Överallt där 
moderniteten svept in har sockret följt med, och bland alla dem som nu 
ifrågasätter modernitetens konsekvenser utifrån ett proaktivt förhållningssätt 
till hälsa är sockret problematiserat. Jag återkommer till sockret under nästa 
avsnitt.    

De sju riskhanteringsstrategierna är i princip tillgängliga för samtliga 
mödrar – de är inte kontextbundna till sin natur. Anpassning, spridning och 
munskänkens strategi verkar också tillämpas i ungefär samma utsträckning 
och på likartat sätt i de båda länderna. Men ursprunglighetssträvan verkar 
särskilt viktig för de polska mödrarna, vilket jag dels ser som en naturlig 
följd av deras skeptiska hållning till industriprocessad mat, dels som ett 
uttryck för att det jämförelsevis kortare avståndet till matens ursprung gör 
strategin enklare att tillgripa i Polen. Avvägning förekommer i båda 
grupperna, men de polska mödrarna gör fler avvägningar av ekonomiskt 
slag. Det kan t.ex. innebära att man äter konventionellt producerad mat som 
möjligen är riskabel, eftersom den ekologiska maten befinns vara för dyr. 
Jag framförde flera tänkbara förklaringar till detta i kapitel 7, men jag kan 
inte säkert säga om det har med mitt specifika urval att göra, eller om det 
återspeglar skilda betingelser för polsk respektive svensk medelklass. Det 
senare skulle i så fall kunna hänföras till att polska mödrar i betydligt mindre 
grad kompenseras för inkomstbortfall vid föräldraledighet än de svenska 
mödrarna, eller till att polska hushåll lägger en större del av sin disponibla 
inkomst på mat. Jämförelse som strategi förekom flitigt i båda länderna, men 
de polska mödrarna verkade ha ett mindre dramatiskt förhållande till att 
jämföra sig med andra mödrar. Jag tror att eftersom de (bl.a. genom familje-
politikens utformning) ofta bär ett odelat ansvar för barnen i familjen, och 
eftersom det är mer mödosamt för dem att avgöra vem de ska lita till när det 
gäller t.ex. rekommendationer, blir det nödvändigt att hitta andra i samma 
situation att dela sina känslor och tankar med. Expert- och regelrings-
förtroende förekommer också i båda respondentgrupperna, men de svenska 
mödrarna har två fördelar vid tillgripandet av strategin. Dels hyser de ett 
grundläggande förtroende för statlig riskreglering, dels kan de utgå från 
föreställningen om ett visst ”överbeskydd” från statens sida. Om t.ex. 
gränsvärden för exponering kan antas vara lågt satta blir det möjligt att för-
hålla sig friare till kostrekommendationer och liknande. När det gäller för-
troende för de välfärdsprofessionella är det tydligt att detta är personbundet 
för samtliga mödrar. Förtroendefrågan avgörs i mötet med de välfärds-
professionella, och mödrarna understryker på olika sätt vikten av ett 
resonerande och inkännande bemötande i detta avseende. Man kan också 
anta att väl pålästa ”expertföräldrar” blir mer kritiskt inställda till de 
välfärdsprofessionellas försanthållanden och rekommendationer.  
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Risksamhälle, kulturteori, förtroende och reflexivitet 
Ett av de bärande argumenten i Risksamhället (Beck 1998) är att teknisk 
utveckling och ekonomisk tillväxt för med sig kvalitativt nya risker i det 
moderna. På mitt empiriska fält är det främst riskerna med industriprocessad 
mat som faller in under denna kategori, där bl.a. kemiska tillsatser i maten 
utgör ett verkligt nytt fenomen. Som jag ser det handlar vardagslivets risk-
konstruktion främst om att teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt om-
konstruerar redan kända fenomen och gör dem riskabla. Det sker på två sätt: 
dels förändrar utvecklingen vår relation till fenomenen, dels förändrar den 
vår kunskap om dem. Därmed kan de bli verkligt riskabla och/eller komma 
att uppfattas som riskabla. Vi kan använda socker som exempel. Teknisk 
utveckling och ekonomisk tillväxt medför ett ökat stillasittande, och därmed 
behöver kroppen mindre energi. Vår relation till fenomenet socker har 
därmed ändrats, och vi riskerar att drabbas av fetma. Därmed blir sockret 
riskabelt. Vidare har teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt möjliggjort 
medicinsk forskning som uppdagar hittills okända risker förbundna med 
sockret. Dessa risker, i den mån de är reella, har givetvis alltid förelegat. 
Men nu har de uppdagats och kommit att ingå i vår ”riskportfölj” (för att tala 
med Douglas) eller i vår ”socialt delade kunskapsmassa” om risk (för att tala 
med Berger och Luckmann). Vi kan föra samma slags resonemang gällande 
födointaget, där teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt i många 
avseenden förändrat vår relation till måltiden. Lönearbetet innebär t.ex. att 
det kan vara en större utmaning att upprätthålla gemensamma måltider i 
familjen. Och forskning kring hur allergier utvecklas uppenbarar hittills 
okända faror förbundna med ätande. Experternas riskföda kan vid första 
anblick framstå som något kvalitativt nytt, om vi betänker att expertsystem 
och vårt beroende av dessa är ett modernt fenomen. Å andra sidan har det i 
alla tider och i alla samhällen existerat auktoriteter – inte sällan kyrkliga – 
som mer eller mindre tabubelagt vissa födoämnen. I det moderna är det 
främst vetenskapssamhället (snarare än kyrkan) som ”tabubelägger” födo-
ämnen, men det innebär inte att experternas riskföda är ett fullt ut nytt 
fenomen i livsvärlden. Reflexiviteten medför att vi förhåller oss mer kritiskt 
till auktoriteter och ”tabun” i det moderna, men det är fortfarande möjligt för 
auktoriteter att skapa riskkonstruktioner som utövar ett tryck mot oss – alltså 
risker som sociala fakta i Durkheims bemärkelse. Beck har förstås rätt i att 
teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt för med sig många fenomen som 
verkligen är kvalitativt nya (t.ex. härdsmältor och kemikalieutsläpp), men på 
vardagslivets domäner torde det alltså främst handla om att olika fenomen 
omkonstrueras, och därmed blir riskabla.  

Studiens fyra riskteman är av varierande ontologisk beskaffenhet. Födo-
intaget är en fysisk process och en social praktik. Experternas riskföda är en 
uppsättning externt definierade risker. Socker är ett födoämne med djup 
social och historisk inbäddning. Industriprocessad mat beskriver föda som 
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helt eller delvis är tillagad med kommersiella och storskaliga produktions-
metoder. Denna ontologiska variation betraktar jag som ett uttryck för att när 
risker får mening i livsvärlden beror det på att de fäster vid något eller några 
av de många olikartade fenomen som redan uppenbarar sig i den. Utifrån det 
kulturteoretiska perspektivet på risk kan vi formulera det som att fenomen 
blir riskabla om de befinns hota någonting som människor värdesätter. Olika 
samhällen värdesätter olika saker, och därmed kommer också innehållet i 
”riskportföljen” (riskkonstruktionerna) att variera över tid och rum.  

Vad är det då som de studerade mödrarna värdesätter, och som de riskabla 
fenomenen hotar? Jag har inte specifikt undersökt detta, men i kapitel 7 lyfte 
jag fram fyra huvudsakliga konsekvenser som riskhanteringsstrategierna 
tycks syfta till att undvika. Dessa konsekvenser skvallrar också om under-
liggande värden. Mödrarna vill undvika (1) att deras barn kommer till skada 
från identifierade eller potentiella risker, (2) oro vid konstaterad eller 
potentiell utsatthet för risk, (3) social uteslutning eller stigmatisering, samt 
(4) förlust av kontroll och/eller identitet. Utifrån dessa konsekvenser kan vi 
kanske säga att de värderar hälsa, trygghet, social tillhörighet och möjlig-
heten att forma sin tillvaro. Detta framstår som mer eller mindre tidlösa 
värden (även om vi i det moderna finner särskilt stort fokus på t.ex. hälsa 
och möjligheten att forma tillvaron). Men exakt vad som anses utgöra god 
hälsa, hur vi upprätthåller vår trygghet, vad som krävs för att upprätthålla 
social tillhörighet samt vad det innebär att kunna forma sin tillvaro varierar 
över tid och rum. Utifrån studiens resultat kan vi säga att synen på vad som 
utgör god hälsa (för barnet) överskrider den kulturella kontexten. Mödrarna 
vill t.ex. genomgående undvika framtida fetma, allergier och mer diffusa 
konsekvenser från kemikalier. När det gäller att upprätthålla tryggheten går 
de däremot tillväga på något olika sätt, exemplifierat av de polska mödrarnas 
flitigare bruk av ursprunglighetssträvan och de svenska mödrarnas flitigare 
bruk av expert- och regeringsförtroende. Men det bottnar inte i att under-
liggande värden skiljer sig åt – de verkar ha samma behov att upprätthålla 
sin trygghet – men i att graden av förtroende varierar mellan länderna och 
inverkar på hur trygghet kan uppnås.  

Ett exempel på att skillnader i underliggande värden spelar roll finner vi 
dock när det gäller att upprätthålla social tillhörighet. Jag har fört fram 
familjens och måltidens historiskt centrala betydelse som en möjlig 
förklaring till att industriprocessad mat blir särskilt riskabel i Polen. Vi kan i 
det fallet säga att den gemensamma och hemlagade måltiden varit särskilt 
värdefull för att skapa tillhörighet, och den industriprocessade maten blir 
riskabel i relation till detta. Underliggande värden spelar också roll när det 
gäller möjligheten att forma sin tillvaro. Samtliga mödrar ser som sagt livet 
som ett planerat projekt, men särskilt för de polska mödrarna tycks denna 
hållning kollidera med andra ordningar – det vill säga med andra 
underliggande värden i samhället. Det är alltid vanskligt att utläsa vad hela 
samhällen värdesätter eller har värdesatt, men om vi betraktar politiken som 
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en arena för värdeallokering kan vi åtminstone konstatera att svensk 
respektive polsk familjepolitik historiskt har allokerat olika värde till 
familjen respektive till kvinnans frigörelse. Ansvaret för barnen och de med-
följande riskerna kommer således att vila något tyngre på de polska mödrar-
nas axlar.   

Utöver teknisk utveckling, ekonomisk tillväxt samt sådant som människor 
och samhällen värdesätter behöver vi också väga in hur förtroende och re-
flexivitet inverkar på vardagslivets riskhantering. Jag har ovan beskrivit hur 
dessa faktorer på olika sätt framträder i mitt material: Reflexiviteten medför 
att mödrarna ständigt är beredda att ompröva sina egna och andras för-
santhållanden. Förtroende – i sig reflexivt – innebär att de kan minska 
komplexiteten i riskhanteringen. Både risksamhällestesen och det kultur-
teoretiska perspektivet adresserar reflexivitet och förtroende på detta vis – 
alltså som faktorer med inverkan på hur vi förhåller oss till riskportföljens 
innehåll. Jag menar dock att dessa faktorer också tycks ha en självständig 
inverkan på portföljens själva innehåll. Förtroende förefaller t.ex. fullt ut 
konstituera det risktema jag här kallar experternas riskföda – utan förtroende 
blir det obegripligt varför någon alls skulle hörsamma kostråd. Förtroende (i 
bemärkelsen erfarenhetsbaserade förväntningar) uppenbarar också nya 
risker, inte minst sociala. Den som har förväntningar på sig riskerar att svika, 
och den som förväntar sig något av andra riskerar att bli (be)sviken. När det 
gäller reflexiviteten har jag ovan beskrivit hur den ständigt uppenbarar nya 
risker. Någonstans tycks det dock nödvändigt att dra en gräns för det 
ständiga omprövandet, givet att den ontologiska tryggheten ska kunna upp-
rätthållas. Det är heller inte socialt acceptabelt att vara helt och hållet upp-
tagen vid risker. Reflexiviteten kan på så vis vara riskabel för den onto-
logiska tryggheten och för våra sociala relationer. Vi såg t.ex. hur mödrar 
kan välja att undvika besök på internetbaserade föräldraforum, eftersom 
andras oro kan ”smitta”. Reflexivitet kan på så vis göra viss information 
riskabel att befatta sig med. Vi såg också hur värdet av att tro på något – 
mindre viktigt vad – betonades. Det blir ett (komplexitetsreducerande) sätt 
att dra en gräns för omprövandet. Häri finns också sociala risker, eftersom vi 
kan få våra försanthållanden ifrågasatta av omgivningen. Detta resonemang 
om hur förtroende och reflexivitet har en självständig inverkan på risk-
portföljens innehåll ska betraktas som ytterst tentativt, men det vore en 
intressant fråga för framtida riskforskning att arbeta vidare med.    

Att ta kontroll över krävande risker  
Vardagslivets riskhantering syftar till att reducera stress. Denna stress måste 
hållas på en nivå där det blir möjligt att gå vidare med tillvaron. Risker är, 
om de realiseras, ofta stressande i fysisk och psykisk bemärkelse. Men 
dessförinnan är de stressande därför att de kräver någonting av oss. Detta 
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krav har många och stundtals diffusa källor. Ett par av dem har diskuterats i 
studien: Först och främst vill mödrarna förstås undvika att deras barn 
kommer till skada i olika avseenden, och redan där uppstår ett krav. Hur 
starkt kravet upplevs varierar till en del med vilket ansvar man upplever sig 
ha för den aktuella risken. Så kan man t.ex. förstå att respondenterna lyfte 
fram fysiska faror i omgivningen när riskbegreppet diskuterades – där upp-
levs ansvaret och därmed kravet som stort. Men kravet förstärks också i 
individualiseringens tidevarv. Nutidsmänniskan förväntas ta ett större eget 
ansvar för sitt liv, men frågan om vad som är att betrakta som ”ansvarsfullt” 
är inte på samma sätt individualiserad. Tvärtom, i moderna samhällen är det 
nödvändigt att individerna förmås reglera sig själva och varandra. Detta 
slags styrning, som Foucault (2008) kallar ”biomakt”, medför att 
riskhanteringskravet ligger inbäddat i hela samhällets organisering. På mitt 
empiriska fält yttrar sig detta bl.a. i form av ett folkhälsoarbete som via t.ex. 
kostrekommendationer försöker få befolkningen att förebygga egen ohälsa. 
Vi kan även förstå fenomen som mödravård, amningstryck och föräldra-
utbildning som en del av denna maktutövning. Biomakten är inte hierarkiskt 
organiserad och har ingen tydlig avsändare. Den verkar t.ex. också genom 
mödrar som försöker få andra mödrar att leva upp till föreställningar om ”det 
ansvarsfulla moderskapet” och genom löpsedlar som förmedlar nya hot. 
Rädsla och oro är ett effektivt verktyg i denna maktutövning, och att 
formulera risker är ett effektivt sätt att paketera rädslan. 

Oaktat de länderskillnader som adresseras ovan är det uppenbart att 
samtliga mödrar i min studie identifierar ett externt krav att hantera risker. 
Det kommer till uttryck på flera olika sätt i studien. Man kan t.ex. känna sig 
som en sämre mor om man inte ger sitt barn hemlagad barnmat, man kan få 
höra från sina egna föräldrar att ens barn riskerar att bli överviktigt, och man 
kan överlag finna det frustrerande med råd som man inte själv har efter-
frågat. Av dessa skäl har jag här definierat risk som ”den krävande möjlig-
heten att någonting oönskat ska inträffa”. Det är en definition som passar 
särskilt väl för just vardagslivets risker. Vi är förstås omedvetna om många 
av de risker som omger oss – fenomenet risk kan föreligga utan att det 
kräver något av oss. Men när vi medvetandegörs om risker, och dessa risker i 
något avseende får mening i livsvärlden, uppstår också ett krav att hantera 
dem.  

Riskhantering innebär i sin tur att man med olika medel försöker ta 
kontroll över riskerna. Detta är en särskild utmaning på studiens empiriska 
fält. Den nyblivna modern måste återerövra sin ontologiska trygghet på 
moderskapets arena, och i denna process ingår att ta kontroll över de risker 
som uppenbarar sig där. De sju riskhanteringsstrategier som lyfts fram i 
studien blir kontrollskapande genom att de låter mödrarna (1) undvika det 
riskabla i någon mån, (2) reducera komplexiteten i riskhanteringen, (3) 
relativisera och möjligen omkonstruera riskerna, (4) konkretisera och 
möjligen omkonstruera riskerna, samt (5) överlåta riskhanteringen till någon 
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annan. De praktiskt inriktade strategierna låter dem undvika det riskabla, de 
kognitiva reducerar komplexitet. Relativisering och konkretisering uppnås 
främst via avvägning och jämförelse, medan expert- och reglerings-
förtroende överlåter riskhanteringen.    

Det tycks i viss utsträckning vara möjligt att välja vilken strategi som ska 
tillgripas i vilket sammanhang. På så vis är strategierna att betrakta som 
flexibla verktyg, dessutom möjliga att kombinera med varandra på olika sätt. 
Det är inte minst denna flexibilitet som gör det möjligt att gå vidare med 
tillvaron. Om en risk inte kan hanteras på det sätt man först tänkt sig står ofta 
någon av de övriga strategierna till buds. Vad är det då som avgör vilka 
strategier som står till buds? Jag har inte explicit analyserat detta i studien, 
men utifrån de empiriska kapitlen kan vi skönja ett antal resurser som tycks 
särskilt viktiga i riskhanteringen. Dessa resurser bör adresseras mer utförligt 
i kommande studier, men genom att mycket kortfattat beskriva dem under 
nedanstående tre rubriker vill jag föra in ett mer övergripande resonemang 
om resurser och resursbegränsningar i risksamhället.   
 

Tid och pengar 

Det tydligt att risker måste hanteras inom det tidspann som vardagslivets 
”pusslande” tillåter. Den som finner industriprocessad mat riskabel kan välja 
att laga egen mat från grunden och använda sig av ursprunglighetssträvan, 
men det är onekligen tidskrävande. Vi såg också exempel på hur tidsbrist 
kan göra det svårt att få till fungerande måltider för hela familjen. På ett mer 
övergripande plan adresserades också hur svårt det är att balansera familj 
och arbetsliv – tidsbrist är förstås en viktig förklaring till det. Tid är pengar, 
och det är i många bemärkelser möjligt att köpa sig mer flexibilitet i risk-
hanteringen. Den som t.ex. finner konventionellt odlade grönsaker riskabla 
kan välja att handla ekologiskt om ekonomin tillåter, och den som är miss-
nöjd med offentliga alternativ kan anlita privata läkare eller privata för-
skolor. Det var främst de polska mödrarna som adresserade ekonomiska 
begränsningar, men att pengar är en resurs i riskhanteringen är förstås även 
sant för de svenska mödrarna.  
 

Erfarenhet, kunskap och reflexivitet 

Från respondenternas berättelser kan vi sluta oss till att riskhanteringen blir 
enklare med tilltagande erfarenhet. Den ”ontologiska skyddshinnan” läker 
samman, och man lär sig att i olika avseenden leva med riskerna. En för-
utsättning för att alls kunna hantera risker är dock att ha kunskap om dem, 
eller åtminstone kunskap om hur man når kunskap (”receptkunskap” med 
Berger & Luckmanns terminologi). Receptkunskap är också något man för-
värvar över tid. Nära förbundet med erfarenhet och kunskap är förmåga och 
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benägenhet att reflektera över riskerna och hur de hanteras. Särskilt på 
kognitiv nivå hjälper mödrarnas reflexiva hållning dem att sätta riskerna i 
perspektiv – inte minst tydligt i strategierna jämförelse och avvägning.  
 

Förtroende och socialt nätverk  

Förmåga och benägenhet att lita till individer och organisationer verkar i 
många avseenden underlätta livet i risksamhället. Framförallt är förtroende 
komplexitetsreducerande, och frigör dessutom resurser som kan användas till 
annat. Vi har också sett hur individens sociala nätverk på många sätt 
fungerar avlastande i riskhanteringen. I olika bemärkelser hämtar mödrarna 
praktiskt, emotionellt och kunskapsmässigt stöd i sin omgivning. 

 
Ovanstående resurser tenderar att vara ojämnt fördelade mellan individer 

och samhällsklasser. Jag har dock inte haft för avsikt att undersöka denna 
fördelning på individnivå bland mina respondenter. Några av dem tycktes ha 
en särskilt reflexiv hållning till risker, några framstod som påfallande själv-
säkra i kraft av sin erfarenhet eller tilltro till den egna förmågan att hantera 
riskerna, och några tycktes inbäddade i ett särskilt stort socialt nätverk av 
andra föräldrar. Vad jag säkert kan säga utifrån studiens länderkomparativa 
ansats är att de polska mödrarna ägnar mer möda åt att uppbåda förtroende 
än vad de svenska mödrarna behöver göra, samt att de polska mödrarna 
adresserade ekonomiska begränsningar i betydligt större utsträckning. De 
polska mödrarna tycks också särskilt benägna att söka sig till andra mödrar i 
riskhanteringen, något vi delvis kan förstå utifrån att de bär huvudansvaret 
för barnen i sina respektive familjer.             

Som jag påpekade i inledningskapitlet har Beck kritiserats flitigt för sin 
tes att risksamhället kommer att ersätta klassamhället. Hittills pekar all risk-
forskning på att vår faktiska utsatthet för risker och vårt sätt att förhålla oss 
till dem varierar med faktorer som klass, kön och etnicitet (se t.ex. Dewilde 
2008; Vandecasteele 2010; Pintelon m.fl 2011). Det finns dock något 
märkligt i hur ovanstående resurser uppträder när det kommer till risker. 
Normalt ser vi dem just som renodlade resurser: De är bra att ha i riklig 
mängd, och mängden tenderar som sagt att öka ju högre upp på 
samhällstegen vi befinner oss. I relation till risker utgör de dock tveeggade 
svärd. Jag beskrev reflexivitet på detta vis ovan – på kognitiv nivå hjälper 
den oss å ena sidan att sätta riskerna i perspektiv. Å andra sidan uppenbarar 
reflexiviteten nya risker, vilket i sin tur genererar ny stress. Samma 
dubbelhet vidlåder övriga resurser, om än i olika bemärkelser. När det gäller 
tid och pengar medför begränsningar att vissa risker måste utdefinieras från 
riskhanteringen. Vi såg många exempel på detta ovan, och det framstod inte 
som en entydigt negativ upplevelse.  Utdefiniering kan förstås innebära att 
den faktiska utsattheten ökar, men har man oändligt med tid och pengar finns 
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det heller ingen gräns för hur mycket riskhantering man kan ägna sig åt. Med 
större valmöjligheter följer ofta en känsla av att dessa valmöjligheter 
verkligen borde användas: ”Detta bör jag göra någonting åt, eftersom jag 
kan”. När det gäller erfarenhet beskrivs det som en klar resurs av mödrarna. 
Det finns dock en teoretisk möjlighet att den faktiska utsattheten ökar med 
tilltagande erfarenhet. Utvecklandet av ”subjektiv immunitet” innebär att 
man kommer att undervärdera de faror man anser sig ha kontroll över. 
Kunskap kan också vara ett tveeggat svärd, eftersom man knappast kan för-
hålla sig till det enorma utbud av risker som vi ständigt konfronteras med i 
vår tid, särskilt via media. Med varje ny löpsedel tilltar komplexiteten, och 
mina respondenter beskriver det också som en omöjlighet att ta till sig allt. 
Vad gäller faktisk utsatthet finns också risken att vi utvecklar en variant av 
det som riskperceptionsforskningen kallar ”psykofysisk avdomning” (Slovic 
2006), det vill säga att riskinformationen får en avtrubbande effekt och gör 
oss okänsliga för ny information. Att framleva sitt liv med skygglappar 
brukar sällan vara en god idé, men värdet av ny kunskap är åtminstone en 
öppen fråga i relation till varje enskild risk. När det kommer till förtroende 
finns alltid risken att bli sviken. Dessutom har förtroende problematiserats i 
relation till den ”medborgerliga självbelåtenhet” (se kapitel 6) som riskerar 
att växa fram i ett samhälle där medborgarna litar till att myndigheterna 
hanterar risker, snarare än att själva vidta olika åtgärder. Ett socialt nätverk, 
slutligen, kan medföra att själva riskhanteringen blir socialt riskabel. 
Vänskapsrelationer och familjeband utsätts lätt för påfrestningar när 
individernas riskkonstruktioner och riskhanteringsstrategier bryts mot 
varandra.     

    Ovanstående argumentation ska inte tolkas som ett romantiserande av 
resursbegränsningar. Att ha gott om samtliga dessa resurser är rimligen alltid 
att föredra när vi ställs inför risker. Men resurserna tycks också alltid komma 
med ett pris av något slag. Jag tror att det är spänningen mellan två över-
gripande och stundtals svårförenliga behov som förklarar detta – att undvika 
det oönskade, och att samtidigt gå vidare med tillvaron. Det är en balansgång 
som inte främst är förlagd till ”ödesdigra ögonblick” – den pågår ständigt. 
Det är också en balansgång som inte endast kan utföras med hjälp av en 
kalkylerande logik gällande matematiska sannolikheter. Det beror till en del 
på att vi sällan kan uppbringa dessa sannolikheter, men framförallt på att 
värden som knappast lånar sig till kalkyler står på spel i riskhanteringen, 
t.ex. identitetsfrågor, sociala band och känslan av att kunna bemästra 
tillvaron.     

I många avseenden påminner de riskhanteringsstrategier jag funnit om 
vad Zinn (2008) kallar ”mellanstrategier” (in-between strategies), vilket 
avser strategier som varken är fullt ut rationella eller fullt ut irrationella. 
”Rationella strategier” skulle idealtypiskt bygga på matematiska 
sannolikhetskalkyler och att för- och nackdelar vägs mot varandra på ett 
strukturerat vis, samt att man skaffar sig försäkringar och marginaler för den 
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händelse det oönskade inträffar. ”Irrationella strategier” skulle istället bygga 
på hopp och förtröstan, där oönskade utfall främst hanteras genom att man 
helt undviker det riskabla. Zinn menar dock att människors riskhanterings-
strategier varken kan beskrivas som det ena eller andra. Instrumentell 
rationalitet är som sagt sällan möjlig att uppbringa inför vardagslivets många 
beslut, och istället kommer saker som förtroende, intuition och känslor att 
möjliggöra beslutsfattandet. Intuition betecknar här ett slags förvärvad 
erfarenhet som innebär att man närmast omedvetet kan avgöra hur man bör 
handla. Våra känslor sätter oss i kontakt med vår intuition (”det här känns 
rätt för mig”) och hjälper oss avgöra vad slags förtroende det blir rimligt att 
hysa (”jag har en positiv inställning till denna person eller organisation”). 
Zinn menar alltså att tillgripande av förtroende, intuition och känslor i 
beslutsfattandet utgör ett slags mellanstrategier i riskhanteringen, och de 
tycks effektiva ”not only in dealing with too little knowledge but can also 
help with the overload of knowledge when heightened complexity prevents 
or distorts ‘rational’ decision making” (Zinn 2008: 8).  

Jag har dock två invändningar mot idén om mellanstrategier. För det 
första ger den litet utrymme åt all den möda som mödrarna i denna studie 
ändå lägger på ”rationellt” beslutsfattande, även under komplexa omständig-
heter. Vi har bl.a. sett hur de uppmärksammar nya forskningsrön, hur de 
letar efter kortast möjliga innehållsförteckning och hur de målmedvetet 
samlar in och behandlar en mängd annan information som ett stöd i risk-
hanteringen. Det är svårt att beskriva detta som annat än uttryck för en 
rationell logik. Intuition, förtroende och känslor spelar uppenbarligen stor 
roll för mödrarna, men de ger alltså också uttryck för rationalitet i ordets mer 
strikta bemärkelse. För det andra kan man diskutera vad ”rationalitet” 
egentligen innebär. Att inte lyssna till sin intuition i bemärkelsen upparbetad 
erfarenhet, samt att inte hysa förtroende under omständigheter där man har 
goda skäl att göra det, är ett slags slöseri med resurser som närmast får be-
traktas som irrationellt. Jag menar att de riskhanteringsstrategier jag funnit i 
studien på så vis framstår som rationella, givet omständigheterna. Studien 
har på intet vis syftat till att ”pröva” det rationella i mödrarnas strategier 
(enligt någon måttstock), och om det ens vore möjligt kräver det helt andra 
metoder. Men jag har lyft fram forskning som visat att tillgripandet av olika 
heuristiker i beslutsfattandet (t.ex. att göra som majoriteten gör, en central 
del av strategin jämförelse) kan ge ett minst lika bra utfall som logiken eller 
sannolikhetsläran (Gigerenzer 2008).  

  Mina invändningar mot ”mellanstrategier” till trots, Zinn har alldeles rätt 
i att vår förståelse av vardagslivets riskhantering måste överbrygga dikoto-
min mellan det rationella och det irrationella. Riskhanteringen är inbäddad i 
ett socialt och kulturellt sammanhang, vilket innebär att faktorer som för-
troende, intuition och känslor har en självklar plats i den. Det är också, som 
Zinn påpekar, kring dikotomin mellan det rationella och irrationella som 
mycket av samtidens kontroverser kring risk kretsar. ”Trygghetskritikerna” 
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(Eberhard 2006, Stjernberg 2011 m.fl.) samt mycket av den psykologiska 
riskperceptionsforskningen (t.ex. Slovic 2000) argumenterar huvudsakligen 
utifrån det ”rationella” perspektivet, där människors förhållande till risker i 
olika avseenden befinns ”irrationellt”. Beskrivningar av hur fel vi människor 
ofta har, givet att vetenskap och expertis kan tala om vad som är rätt, vinner 
ofta en bred publik. Beskrivningarna har kanske ett visst underhållnings-
värde, men jag tror att de också lägger sten på börda. Vardagslivets risker är 
stressande i olika bemärkelser, inte minst därför att de är inbäddade i ett 
kulturellt och socialt sammanhang. Till detta fogas kritiska pekfingrar som 
menar att vårt sätt att hantera dem är undermåligt och irrationellt på en 
närmast löjeväckande nivå. Man kan ha moraliska synpunkter på dessa be-
skrivningar, men framförallt är det mycket som talar för att de är miss-
visande. Självklart underskattas och överskattas risker, och självklart väljer 
vi ibland fel strategier i vår strävan att hantera dem. Men den riskhantering 
som skildrats ovan är genomsyrad av reflexivitet, kritiskt tänkande, 
informationssökning, uppmärksamhet på vetenskapliga rön, medvetet över-
förd tillit, självförtroende och förmåga att göra tämligen avancerade av-
vägningar – med mera. Genom ett kreativt kombinerande av olika 
riskhanteringsstrategier lyckas mödrarna uppenbarligen gå vidare med till-
varon. Såväl de svenska som polska mödrarna befinner sig på så vis ljusår 
från Eberhards (2006) beskrivning av rädda och livsoförmögna ”trygghets-
narkomaner”.         

Låt oss slutligen återvända till Becks retoriska frågor om livet i risk-
samhället. Det är uppenbarligen möjligt att leva på civilisationens vulkan 
utan att medvetet glömma den, och utan att kvävas av rädsla. Att förtränga 
vulkanens existens förefaller i själva verket omöjligt – vi påminns ständigt 
om den av en omgivning som inte låter oss glömma. Exakt hur vi föreställer 
oss vulkanen varierar över tid och rum, samt mellan individer. Vi är dock 
aldrig ensamma när vi konstruerar risker. Andras föreställningar om 
vulkanens beskaffenhet rymmer både hinder och möjligheter när livet måste 
gå vidare. Men vi är heller inte ensamma när vi hanterar risker, och till-
sammans verkar det möjligt att bemästra rädslan. Huruvida vi även undgår 
att kvävas av vulkanångorna får framtiden utvisa.   
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English summary 

The hand that feeds: 

A study of risk, food and motherhood in Sweden and Poland 

How can we live on the volcano of civilization without deliberately 
forgetting about it, but also without suffocating on the fears – and not just on 
the vapors that the volcano exudes?  

Ulrich Beck posed the above question in his groundbreaking book Risk 
Society (1992: 76). To Beck, this is a rhetorical question – he provides no 
real answer. Within the sociological field of risk and everyday life however, 
the question merits further investigation. Evidently, people are able to go on 
with their lives on top of the volcano; how is this possible? 

The overall aim of this thesis is to investigate how mothers of young 
children relate to risk in everyday life, with an empirical emphasis on the 
often invisible risks associated with modernity in general, and with food in 
particular. A further aim is to explore variations and similarities in how 
mothers deal with risk in two cultural contexts: Sweden and Poland. The 
theoretical aim is a contribution to the sociological understanding of how 
risks are constructed and managed in everyday life. The study is based on 
twenty qualitative interviews with university educated mothers of small 
children (6-18 months) in Stockholm and Warsaw. 

Risks more generally challenge how we “get on” with our lives; mothers 
of young children in particular have a special relationship to risk. During 
pregnancy and breastfeeding they are subject to all kinds of risk mini-
mization efforts, and in general they are held "infinitely responsible" for 
their children's welfare by society. All of the above reasons make women's 
transition to parenthood a particularly interesting case for examining how 
risks manifest themselves in everyday life. 

The study's epistemological point of departure is that our knowledge of 
risks is socially dependent (Berger & Luckmann 1967). The theoretical 
framework applied is eclectic, since it has been developed in light of the 
emerging analysis. Contributions to modernization theory by Beck, Beck-
Gernsheim, Foucault, Giddens and others are combined with insights from 
the cultural theory perspective on risks, e.g. Mary Douglas and Deborah 
Lupton. In addition, various contributions from sociological and psycho-
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logical risk research, family sociology and research on parenting and 
motherhood are used in order to highlight the contextual aspects and to 
interpret the empirical results. 

How people relate to risk is a topic of heated debate, often with political 
overtones. From a Swedish perspective, writers such as David Eberhard 
(2006) and Fredrik Stjernberg (2011) portray Swedes as being particularly 
risk averse, and argue that the encompassing welfare state is partly to blame.  
Internationally, there are many sociological descriptions of our time as a 
“culture of fear” (Furedi 1997) or as a state of “liquid fear” (Bauman 2007). 
The problem with such accounts is that they rarely examine how the resi-
dents of the Risk Society actually relate to risk or fear. Instead, they look at 
how risks are communicated through the media, through regulations and by 
authorities, etc., and draw conclusions from this. As such, the Beckian 
question above remains unanswered; how do we avoid suffocating on the 
fears and manage to get on with our lives? If the critics who blame the wel-
fare state for breeding ‘security junkies’ are right, we ought to find very 
different attitudes towards risk in a society like Poland. Historically, the 
Poles have had a very different relationship to their state, characterized by 
turbulence, oppression, communism, neoliberalism and distrust; not a 
particularly fertile environment for breeding security junkies. This, and the 
fact that comparisons have an intrinsic value in illuminating the importance 
of context, is what motivates the comparative approach of this study.  

 
Risk constructs and risk management strategies surrounding food 
Two aspects of the mothers’ relationship to risk and food are examined in 
this study. Firstly, their risk constructs, i.e. what they perceive as ‘risky’ 
regarding food. Secondly, their risk management strategies, i.e. how they 
deal with identified risks on a practical and cognitive level.  

The risk constructs are presented in the form of four overarching risk 
themes: Food intake, Risky foods according to experts, Sugar and Processed 
foods. Together these themes cover the different risk constructs that are re-
current in the interviews. They are perceived risky for the child's health 
and/or social development in the short or long run; the mother's social 
relationships may also be at stake. 

Food intake includes both short and long-term risks associated with 
eating as a physical process, and with mealtime as a social practice. Among 
the short term risks we find choking and allergic reactions, and among the 
long-term ones we find the development of unhealthy eating habits and the 
failure of socializing the child (through mealtime) into a functioning member 
of ‘the community of eaters’, i.e. into family and society. 

Risky foods according to experts (RFE below) is an ever changing list of 
food products deemed risky by different experts, often in the form of issued 
dietary recommendations for small children. The actual consequences that 
the RFE may lead to are hardly present in the interviews. Instead, it is the 
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sole fact that experts warn against them that makes them risky. In this sense, 
it may be socially risky to ignore the recommendations. Thus, RFE illu-
strates how risks may function as social facts in a Durkheimian sense: risks 
constructed by others may compel us no matter how we construct them our-
selves.  

Sugar, on the other hand, is a risk theme associated with many un-
desirable outcomes of both a physical and social nature, and sugar stands out 
as the most ‘risky risk’ from the empirical accounts. In the short run, the 
risks may include unruly children and social conflicts. In the long run, there 
are the risks of obesity, stigma and poor dental health. We may describe 
sugar as a ‘Trojan horse’ when it comes to risk and everyday life: it was 
already deeply embedded in our culture when it was deemed risky. Sugar is 
ever present, and particularly when people gather together for holidays and 
festivities. This may explain why sugar often leads to conflicts, including 
intergenerational ones. In addition, the experts disagree as to how risky sugar 
really is, and this probably adds to the tension. 

The fourth theme, processed foods, refers to food that is partly or 
completely pre-fabricated and is produced by large-scale production 
methods. Processed foods may be risky in the short run, e.g. the child may 
ingest unknown or harmful substances. Also, others may question the quality 
of the child's food intake, and, in doing so, implicitly question the mother in 
her role as mother, given the strong societal norms favoring entirely home 
cooked meals. In the long run, there are more vague risks, such as future 
stomach problems or immunological problems, due to exposure to additives.    

The thesis also presents seven strategies that mothers use to manage risks 
on a practical and cognitive level. Adaptation involves changing something 
in everyday practice based on the available risk information. For example, 
mothers might switch to a feeding bottle free of the chemical compound 
Bisphenol A following media reports of the risks related to it, or exclude 
gluten from the child's diet because the doctor recommends it. This strategy 
seems particularly important in early parenthood when the relative un-
certainty as to how best care for the infant makes parents more responsive to 
different kinds of risk information. With time, they learn to critically 
examine new information and develop a kind of "parental self-confidence" 
(as one of the mothers in the study puts it). With Giddens (1997), we may 
see this as a re-conquest of the ontological security in the arena of parent-
hood. Overall, the effort needed to adapt must seem reasonable if the 
strategy is to be implemented, and if the adjustments are in keeping with the 
more general lifestyle they are easier to uphold. For example, a mother 
oriented towards an ecological lifestyle may find it easy to avoid vegetables 
that are conventionally produced.     

Diffusion is a layman’s way to consider factors such as dose and ex-
posure, albeit in a rough manner. By diffusing the exposure to a risk over 
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time (e.g. limiting candy to once a week), or by keeping the dose of the 
perceived hazard low, it becomes unnecessary to avoid the risk altogether.  

The cup-bearer’s strategy rests on the reasoning that “what is healthy for 
me is healthy for my child”. It reduces complexity, both on a practical and 
cognitive level. The whole family can eat the same food, and it becomes 
unnecessary to make a separate risk evaluation for the child’s diet. It can 
also be applied in a reverse manor, were the whole family starts eating food 
that is perceived healthy for children.  

The strive for origin starts from the assumption that many risks arise 
between “farm and fork”, and the strategy is about shortening that distance. 
It may involve shortening the physical distance by buying vegetables 
directly from the farmers, or to shorten the time span from farm to fork by 
searching for the freshest food available. It may also be used to avoid 
unnecessary "processing" by tracking the supply chain backwards and 
making purchases at the early production stages.  

 The above four strategies are typically applied on a practical level, 
although they may also have a cognitive effect (e.g., to reduce complexity). 
Among the more cognitive strategies we find balancing, which means that 
risks are weighed against each other, or against other aspects that the mother 
may value. She may for example consider the presence of many other risks 
when considering whether or not it makes sense to protect her child from yet 
another one; or she may weigh the risk against the child's own preferences 
(e.g. preferences for a particular pacifier) or her own stress levels (e.g. when 
deciding to use prefabricated food in her cooking).  

Comparison is about evaluating their own risk managing practice by 
comparing it to that of others. This may be done in many different ways. The 
mothers may compare themselves to other parents, to their own parents, to 
parents in general, to parenting of the past and/or in other countries, etc. It is 
often very difficult to relate to abstract probabilities, but by considering how 
others have dealt with a particular risk, this risk becomes more concrete. The 
strategy may result in a modification of risk management practice, or a 
practice may be found acceptable in view of how others manage risks.   

Finally, trusting expertise and regulation is about consciously letting 
others manage the risk. Trust is often said to be a necessary asset in a risk 
society, and is usually portrayed as something you do or do not have. The 
data overwhelmingly suggests that the mothers studied here often make a 
conscious decision to trust expert advice, or to trust that risks are managed 
by someone else (e.g. by the state or the market). In doing so, they reduce 
complexity and free up resources for other activities; in this way, trusting 
can be conceived of as a risk management strategy. 

 
Risks in comparative perspective  
Two conclusions can be drawn from both the Swedish and the Polish inter-
views:  
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Firstly, all mothers in this study view life and parenthood as a planning 
project. For almost all of them, having children was a conscious decision, 
preceded by both emotional and practical preparations. The care they then 
bestow on their children is characterized by a strong sense of responsibility 
for the child’s future development. In their view, it is neither possible nor 
desirable to try and protect children against all possible risks, but it is still a 
laborious process to decide which risks are acceptable and which are not. To 
treat life as a planning project is characteristic of individualization in 
modernity, where the future is perceived as open in many ways. This 
openness means that risks have to be identified and dealt with to a greater 
extent than in earlier times. Having children becomes a planned ‘subproject’ 
in the major ‘life project’, which is equally characterized by risk awareness. 
This project must also fit in with other subprojects, such as a corporate 
career. All of the respondents, however, describe how difficult it proved to 
be to pre-plan for the maternal role; becoming a mother means losing control 
in one way or another, and it takes time to reclaim control. 

Secondly, all mothers present a remarkably reflexive attitude towards 
risk. Reflexivity refers here to their ability and inclination to view them-
selves and their relationship to risks from the outside. Reflexivity, like 
individualization, is a feature of the modern, where knowledge and social 
practices are constantly being reexamined in light of new information. The 
mothers actively search out risk information themselves, and examine the 
risk information that reaches them critically, often making their own 
assessment of it; aware as they are of the provisional nature of knowledge. 
At times they choose to rely on someone else's assessment, but this is nearly 
always a conscious decision. Reflexivity is expressed in many ways during 
the interviews, including in descriptions of how their own attitude towards 
risk has changed over time, and how they mirror their own attitudes to that 
of their personal network.  

As such, viewing life as a planning project and a reflexive attitude 
towards risk transcends cultural context. Dealing with risks is deemed 
equally important to both Swedish and Polish mothers, although risks are 
constructed somewhat differently and the opportunities to address them vary 
between the countries (see below). These similarities may reflect the 
similarity in class and education between the Polish and Swedish mothers. 

It is important to stress that it is the view of life as a planning project that 
transcends cultural context. The respondents all have an individualized self-
understanding. For the Polish mothers, it is evident that this self-under-
standing sometimes clashes with their lifeworld circumstances and other 
normative orders. Societal norms surrounding motherhood as well as 
concrete family policy in Poland place the primary responsibility for the 
children and the management of risks on their shoulders. In this way, it 
becomes more difficult for them to plan their "life project". The Swedish 
mothers also state that they are primarily responsible for the children and the 
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risks, but they describe this as a temporary situation that will change once 
the father begins parental leave.  

With regards to the four risk themes indentified above it is mostly 
regarding RFE and processed foods that it is possible to discern clear 
country differences. The Swedish mothers are very attentive to official 
dietary recommendations for small children, and they refer to them as a 
given that all Swedish parents adhere to. But, as pointed out above, the 
actual consequences that the RFE may lead to are hardly present; the 
mothers just exclude that food from the child’s diet. When faced with con-
flicting advice it seems that recommendations issued by the Swedish 
National Food Agency (Livsmedelsverket) have the highest authority. When 
it is possible to discern such authority among the many issuers of recom-
mendations, it may actually reduce complexity. The Polish mothers do not 
discern such an authority, and it seems more laborious for them to navigate 
through the many recommendations that they are given.  

Regarding processed foods this risk theme is significantly more present in 
the Polish interviews. The Polish mothers in the study view prefabricated 
food and additives as far more risky compared to Swedish mothers, and they 
are more restrictive in actually using them in their cooking. I partly interpret 
this difference as a manifestation of the overall difference in trust. Based on 
previous research on trust we would expect large differences here, and they 
are indeed reflected in this study. Trust and distrust are produced over time. 
For historical reasons, Sweden is a high-trust society while Poland is a low-
trust society. It is not very surprising that Swedes tend to trust official 
recommendations and regulations (e.g. regarding food production), while 
Poles are more cautious. 

Apart from general trust there are other possible explanations for these 
differences. When it comes to RFE, Sweden has a long standing tradition of 
public health policies aimed at making the population regulate itself. This 
may include issuing recommendations and many other measures aimed at 
making the public take proactive measures in relation to their health. The 
same ambitions are now evident in post-communist Poland, but Swedish 
authorities have had more time to develop this technique, e.g. learning to 
formulate recommendations that are actually adhered to. Regarding 
processed foods in Poland, the use of ‘shortcuts’ while preparing a meal 
might be problematic for historical reasons.  During the turbulent past, the 
family and the family meal often served as a refuge away from oppression 
and the burdens of everyday life. The meal could be seen as a gift, central to 
the maintenance of social ties (e.g. a family). Shortcuts in the form of 
additives and prefabricated food lower the value of the gift. In addition, 
cooking may provide a sense of authenticity, potentially more important in a 
totalitarian system. Shortcuts may hinder that authenticity. This is not to say 
that shortcuts are completely unproblematic in Sweden – to serve pre-
fabricated food at a dinner party may be frowned upon – but prefabricated 
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food has an established place in Swedish kitchens, and this historically 
coincides with mothers leaving the kitchens (homes) for paid work.  

The other two risk themes, food intake and sugar, are constructed in a 
similar way by Swedish and Polish mothers; they both transcend cultural 
context. Here too, I refer these similarities to mothers’ class and educational 
positions. Regarding food intake, there is the sense of infinite responsibility, 
but this responsibility is not always accompanied by actual opportunities to 
act. The mothers underline immediate hazards related to the meal, such as 
choking and allergic reactions. In case of such accidents, it may be difficult 
to know how to act. This combination probably makes food intake seem 
particularly risky. There is also the “availability heuristic” identified within 
risk-perception research. It states that familiar phenomena are viewed as 
more likely to occur; the subsequent possible incidents related to eating, e.g. 
choking during mealtime, are indeed known.  

It is striking how similar the Swedish and Polish mothers express them-
selves regarding sugar: both groups have difficulties dealing with their own 
parents more liberal approach to sugar, and both emphasize the multi-
dimensional risks of sugar (dental health, obesity, moods etc.). Wherever 
modernity entered, sugar followed. And among all those who are now 
questioning the consequences of modernity from a proactive approach to 
health (a trait of the middle class), sugar is deemed risky.   

The seven risk management strategies identified here are in principle 
available to all mothers – they are not contextually bound. Adaptation, 
diffusion and the cup-bearers strategy are equally applied by Polish and 
Swedish mothers. The strive for origin seems particularly important for 
Polish mothers, extending from their skeptical attitude towards processed 
foods. It is probably also related to the fact that the actual distance from 
“farm to fork” is often shorter in Poland than in Sweden, making this 
strategy more available. Balancing is used by all mothers, but the Polish 
mothers make more references to financial issues. I provide several possible 
explanations for this, but I remain uncertain if this reflects my specific 
sample, or the different conditions of the Polish and Swedish middle classes. 
The latter could perhaps be attributed to the fact that Polish mothers are 
compensated to lesser extent for the loss in income during parental leave, or 
to the fact that Polish households spend a greater proportion of their 
disposable income on food. Comparison is frequently applied in both 
countries, but the Polish mothers seemed to have a more open attitude 
towards comparing themselves to other mothers. The Swedish mothers are 
more careful in this regard, underlining how sensitive this may be. One 
possible explanation is that Polish mothers more often carry the main 
responsibility for the children in the family, and because it is more laborious 
for them to discern who to trust, other mothers become particularly im-
portant when it comes to sharing thoughts and feelings. When it comes to 
using the strategy trusting expertise and regulation the Swedish mothers 
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have two advantages. Firstly, they have a basic trust in the government and 
its risk regulation. Secondly, they seem to assume that the Swedish state is a 
bit ‘overprotective’. This view is present in many of the Swedish interviews. 
The notion of overprotection means that the mothers can assume some 
margins when it comes to risk regulation, e.g. that maximum doses, etc. are 
set well below the actual safe level. This makes it possible to deal with 
recommendations in a more flexible manner, if needed.  When it comes to 
trusting welfare professionals (midwifes, doctors etc.), it is clear that the 
decision to trust is taken during the actual interaction. Both Swedish and 
Polish mothers stress how important it is that they are met with a reasoning 
and empathetic attitude. In keeping with others’ findings (REF), this study 
also indicates that educated “expert parents” (keeping themselves updated on 
the latest research) are always ready to question the knowledge and advice 
given out by welfare professionals.  

 
Taking control of demanding risks 
Notwithstanding the differences above, it is clear that all mothers in this 
study identify an external requirement to deal with risks. This requirement 
has many different sources. Obviously, most parents feel a strong internal 
need to protect their children from harm. But the external demands manifest 
themselves in various ways throughout the interviews. For instance, there is 
the social prestige in serving homemade baby food, there are grandparents 
warning against obesity and there is the general frustration with unsolicited 
advice. For the above reasons I define risk as "the demanding possibility of 
an unwanted outcome." It is a definition well suited for the study of risk and 
everyday life. We are of course unaware of many of the “actual” risks that 
surround us, but once we become aware of a risk, and that risk somehow 
acquires meaning in the lifeworld, we are compelled to deal with it in one 
way or another.   

Risk management in everyday life is about bringing risks under control. 
This is a particular challenge in the empirical field of this study. The mother 
must regain her ontological security in the arena of motherhood, and an 
important part of this process is taking control of the risks that reside there. 
The seven risk management strategies identified in this study aid in this 
process by helping the mother to (1) avoid the risk to some extent, (2) reduce 
the complexity of her risk management, (3) put a risk in perspective and 
thereby possibly reconstruct it, (4) concretize the risk and thereby possibly 
reconstruct it, and ( 5 ) let someone else manage the risk.  

In many ways the risk management strategies identified resemble what 
Jens Zinn (2008) calls "in-between strategies”, which refers to strategies that 
are neither fully rational nor fully irrational. "Rational" strategies would 
ideally be based on mathematical calculations of probability where pros and 
cons are weighed against each other in a structured way, and would result in 
acquiring proper insurance and margins in the event that risks are realized. 
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”Irrational" strategies would instead be based on hope and trust, where un-
wanted outcomes are primarily handled by completely avoiding the risks. 
Zinn, however, argues that the risk management strategies of people cannot 
be described as one or the other. Instrumental rationality is rarely available 
in the many decisions of everyday life, and instead things like confidence, 
intuition and emotions are what actually enable decision making. Here, in-
tuition represents a kind of acquired experience that almost unconsciously 
helps us to decide how to act. Our feelings put us in touch with our intuition 
( "this feels right to me ") and among other things they help us determine 
what kind of trust it is reasonable to entertain ("I have a positive attitude 
towards this person or this organization") . Zinn therefore argues that the use 
of trust, intuition and emotion constitutes in-between strategies in risk 
management, and they seem effective ”not only in dealing with too little 
knowledge but can also help with the overload of knowledge when 
heightened complexity prevents or distorts ‘rational’ decision making” (Zinn 
2008: 8). 

Notwithstanding the value of Zinn’s contribution, I have two objections to 
the idea of  in-between strategies. Firstly, they pay little attention to the 
efforts that the mothers in this study continuously put into "rational" 
decision-making, even in complex circumstances: they do pay attention to 
new research, they do look for the shortest list of ingredients, they do 
purposefully collect and process a variety of other information to support 
their risk management. This is indeed an expression of rational logic. In-
tuition, trust and emotions obviously play a major role for the mothers, but 
they also express “rationality” in the strict sense of the word. Secondly, it 
can be debated what "rationality" actually means. If intuition rests on 
acquired experience, it would be “irrational” to disregard it, and the same 
goes for choosing not to trust in circumstances where there are good reasons 
to trust. The risk management strategies I came across in the course of con-
ducting this research appear to be rational, given the circumstances. Of 
course, it is beyond the scope of this study to examine the rationality of the 
strategies (against some objective measure). If this is even possible it would 
require a different methodology. But research considered in this study shows 
how “heuristic decision making” can produce outcomes equal to, or better 
than, logic or probability theory (Gigerenzer 2008). One example would be 
“imitating the majority”, a central part of the comparison strategy.  

   Zinn is, however, right in insisting that our understanding of risk 
management in everyday life must bridge the dichotomy between the 
rational and the irrational. Risk management is embedded in a social and 
cultural context, confirming that factors such as trust, intuition and emotions 
have a central place in it. It is also this dichotomy, as Zinn points out, that 
many of the contemporary controversies on risk center. The ‘security critics’ 
(Eberhard, Stjernberg and others) and much of the psychological risk 
perception research always argue from the "rational" perspective, where the 



 234 

laymen’s approach to risks are most often deemed " irrational ". Obviously 
people underestimate and overestimate different risks, and of course we 
sometimes choose ineffective ways to deal with them. Nonetheless, the risk 
management depicted in this study is characterized by reflexivity, critical 
thinking, information retrieval, attention to scientific evidence, purposely 
transferred trust, confidence and the ability to make fairly sophisticated 
tradeoffs between risks and other aspects of life. By creatively combining 
different risk management strategies, the mothers succeed in getting on with 
their lives. Both the Swedish and Polish mothers do not conform to the 
popular notion of ‘security junkies’. 

Finally, let us return to Beck's rhetorical questions about life in the risk 
society. It is clearly possible to live on the volcano of civilization without 
deliberately forgetting about it, and without suffocating on the fears. To 
forget about the volcano seems almost impossible; we are constantly re-
minded of it by a society that won’t let us forget. Exactly how we imagine 
the volcano varies over time and space, as well as between individuals. We 
are never alone when constructing risks. Other people's beliefs about the 
volcano’s condition hold both barriers and opportunities when life must go 
on. But we are not alone when dealing with risks either, and together it 
seems possible to overcome the fear. Time will tell whether or not we will 
also avoid suffocating on the vapors that the volcano exudes.  
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World Values Survey  (www.worldvaluessurvey.org) 
Wykop   (www.wykop.pl) 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Redogör för studiens syfte. Redogör för respondenternas anonymitet och att de 
närsomhelst kan avbryta intervjun samt passa på vissa frågor. Fråga om det är OK 
att spela in intervjun på band.  
 

Bakgrundsuppgifter 
Läs högt: Detta är en intervju med respondent nummer [respondentens nummer. I 
polen från 11 och uppåt] och dagens datum är den [datum]. 
 
Vilket år är du född? 
Vad arbetar du med?  
Vilken utbildning har du? 
Vilken utbildning har dina föräldrar?  
När är ditt/dina barn födda?   
Vilket är ditt civilstånd? 
Vilket år är fadern född? 
Vilket yrke har fadern? 
Vilken utbildning har fadern? 
 
Allmänna frågor om föräldraskapet och mathållningen 
Beskriv med egna ord – hur upplevde du att bli förälder? 
Vad äter (det yngsta) barnet en vanlig dag? 
Hur har (det yngsta) barnets ”matkarriär” sett ut, det vill säga, när introducerades 
vad? (Amning, fast föda etc). 
Vad tycker du är bra barnmat (vad bör den innehålla)? 
Vad tänker du på när jag säger ordet ”risk”? 
När du tänker på barnmat, vilka eventuella risker ser du med den?  
Vad skulle kunna hända? 
Funderar du över innehållet i barnmaten, t.ex. i barnmatsburkar? (Läser du 
innehållsförteckningen?) 
Är det några ingredienser du försöker undvika när det gäller barnmat? 
Hur upplever du själva mathållningen? (Hur går det? Är det krävande eller enkelt?) 
Funderar du över möjligheten att barnet kan utveckla allergier mot vissa 
födoämnen? 
Ska barnet börja på förskola eller motsvarande? Om så, vad tänker du om 
mathållningen där? (krav/önskemål etc.)  
En lite märklig fråga kanske: Lever du med en känsla av att saker och ting kommer 
ordna sig? 
Om ja: Vad beror den känslan på? 
Om nej: Varför tror du att du saknar en sådan känsla? 
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Graviditeten och nedkomsten 
Deltog du i något slags föräldrautbildning under graviditeten?  
Om ja: hur upplevde du den? (Var det givande?)  
Vilka råd kring amning och barnmat fick du under ev. föräldrautbildning? 
Vilka råd kring amning och barnmat fick du på sjukhuset under de första dagarna? 
Vilka råd kring amning och barnmat fick du senare, vid återbesök på sjukhus eller 
motsvarande? 
De sjuksköterskor, barnmorskor, läkare etc som man träffar som förälder, skulle du 
säga att du känner förtroende för dem? 
Vilka diskussioner om risker och mat har du haft med dessa? 
Vilken betydelse har dessa kontakter haft, vad har de kretsat kring och eventuellt 
resulterat i? (Är de en källa till trygghet? Eller kanske frustration?) 
 
Informationskällor om mat och risker 
Om du undrar något kring föräldraskap och barnmat/amning, vart vänder du dig då i 
första hand? (Varför?) 
Använder du dit av böcker eller tidningar om föräldraskap, mer allmänt?  
Om ja, i vilka sammanhang? 
Använder du dit av böcker eller tidningar om barnmat?  
Använder du internet i ditt föräldraskap? 
Om ja, i vilka sammanhang?  
Vilka kontakter har du/ni med barnets mor- och farföräldrar? 
Pratar du om föräldraskapet med dem? 
Om ja, vad talar ni om?  
I vilken utsträckning talar ni om barnmat? 
Hur upplever du de kontakterna? 
Har du eller barnets far några syskon med barn, och diskuterar ni barnfrågor med 
dem? 
Vad kan det handla om? 
I vilken utsträckning talar ni om barnmat? 
Hur upplever du de kontakterna? 
Har du vänner/bekanta med barn, och diskuterar ni barnfrågor med dem?  
I vilken utsträckning talar ni om just barnmat? 
Hur upplever du de kontakterna? 
Hur gör de med barnmaten – som du eller på annat sätt? 
Kan du minnas om det någon gång blivit kontroverser med andra föräldrar, kring 
barnmat eller något annat kring föräldraskapet? Vad har det i så fall handlat om? 
Det bedrivs mycket forskning kring barn och barnmat, som sedan blir till råd och 
rekommendationer av olika slag… Kan man lita på experterna? 
(Varför / Varför inte?) 
Upplever du att de råd du får är samstämmiga?  
Hur ska man förhålla sig när man får motstridiga råd? 
Diskuterar du med barnets far när du är osäker? 
 
Exempelartiklar (be resp. läsa i fem minuter) 
Hur uppfattar du den här typen av rapporter i media? 
Diskuterar du rapporterna med andra föräldrar?  
När det gäller farliga ämnen i olika saker, vad tänker du att det krävs för att det ska 
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bli farligt?  
 
Marknad/Produkter 
Hur väljer du barnmat och tillbehör? (Vilka kriterier använder du: pris, kvalitet etc?) 
Vad tänker du om all reklam kring sådan här saker? 
Vilken information är tillförlitlig – vem kan man lita på när det gäller vilka 
produkter som är bra eller dåliga? 
 
Vad mer borde jag ha frågat om? 
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Bilaga 2: Skriftlig information till 
respondenter 

Forskningsprojektet ”Den hand som föder dig – om riskkonstruktion och 
riskhantering i vardagslivet.” [Anmärkning: Avhandlingens analytiska fokus kom 
i ett senare skede att riktas mot moderskap sanrare än föräldraskap]. 
 
Syftet med forskningsprojektet  
Den övergripande forskningsfrågan för projektet är hur människor förhåller sig till 
risker i sitt vardagliga liv, och då det slags risker som i huvudsak är ”osynliga” för 
oss, t.ex. hälsorisker kopplade till maten. I studien är det småbarnsföräldrar som står 
i fokus, och frågan är hur de förhåller sig till all riskinformation (råd, varningar, 
förmaningar etc.) som omger dem vad gäller barnmat. Detta undersöks genom ett 
antal längre intervjuer där intervjuaren ställer öppna frågor om risker kring barnmat 
(och i förekommande fall om amning). Studiens resultat kommer att publiceras i en 
doktorsavhandling 2013, samt med stor säkerhet i ett antal vetenskapliga artiklar i 
akademiska tidskrifter.  
 
Som respondent svarar du endast på de frågor du vill. Du kan helt enkelt säga ”pass” 
på vilka frågor du vill, utan att behöva motivera varför. Du kan även avbryta hela 
intervjun när du vill, all dokumentation från intervjun kommer i så fall att de-
strueras/raderas. Dina svar behandlas konfidentiellt. Alla namn som används i 
studien fingeras. Inga andra uppgifter som på något vis kan kopplas till dig kommer 
att publiceras i studien. Om du skulle råka berätta något under intervjun som trots 
allt kan identifiera dig kommer denna information att strykas från intervjuutskriften. 
Om du vill får du gärna granska intervjuutskriften när den är klar och stryka delar du 
inte vill ha med.  
 
Bandinspelningar av intervjuerna kommer att förvaras på extern hårddisk, i låst skåp 
på forskarens tjänsterum vid Södertörns högskola. Ingen annan än forskaren kommer 
att ha tillgång till bandinspelningarna. Transkriberingar från ljudupptagning kommer 
att göras av forskaren själv och de renskrivna intervjuerna kommer att förvaras på 
forskarens tjänsterum, i ett annat låst skåp med annan nyckel. En kodnyckel ut-
arbetas för att forskaren ska kunna hålla reda på vilken utskrift som hör till vilken 
respondent, och denna förvaras inlåst i ett tredje skåp hos huvudhandledaren för 
projektet. Efter ev. avslutad anställning förvaras materialet fortsatt åtskilt i 
institutionens låsta arkiv.  
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Bilaga 3: Rekryteringsbrev 

Mammor sökes till en sociologisk undersökning om barnmat (och om alla goda 
råd man får som förälder). [Anmärkning: Avhandlingens analytiska fokus kom i 
ett senare skede att riktas mot moderskap sanrare än föräldraskap]. 
 
Är du mamma? Är ditt yngsta barn mellan 6 och 18 månader? Bor du innanför 
”tullarna” i Stockholm?  
Då är det dig jag söker! Mitt namn är Erik Löfmarck, jag är doktorand i sociologi 
vid Södertörns högskola och Uppsala universitet. Jag gör en intervjuundersökning 
kring hur mödrar tänker och gör när det gäller barnmat. Min övergripande fråga är 
hur risker upplevs och hanteras i vardagslivet, och föräldraskap och barnmat är det 
specifika område jag valt att studera detta på. Under intervjun ställer jag öppna 
frågor, exempelvis: Vad är nyttigt, vad är farligt? Vad vet egentligen experterna? 
Vem lyssnar man på, och vem får man ta med en nypa salt? Pratar man om barn-
maten med sambon/maken, och på vilket sätt? Gör man annorlunda nu, jämfört med 
första barnet? Du svarar helt fritt, och endast på de frågor du känner dig bekväm 
med.  
 
Intervjun tar ca 60 till 80 minuter i anspråk, och den genomförs där det passar dig 
bäst. Kanske i din bostad, men lika gärna på ett lugnt kafé – du väljer! De personer 
jag redan intervjuat (på prov) har samtliga tyckt att detta är intressant att prata om – 
frågorna är av det slag man ändå funderar över och kanske diskuterar med vänner 
och bekanta.  
 
Dina svar behandlas förstås konfidentiellt! Inga uppgifter som på något vis kan 
kopplas till dig kommer att publiceras i studien. För att säkerställa dessa och andra 
etiska aspekter granskas forskningsprojektet av regionala etikprövningsnämnden i 
Stockholm (www.epn.se). Ersättningen är blygsam, två biocheckar utgår dock som 
symboliskt tack för din insats. Och jag håller förstås med kaffe och fikabröd! 
Resultatet kommer att presenteras i form av en avhandling (bok) under 2014. Själv-
klart får du också ett exemplar av denna. Är detta något för dig? Kontakta gärna mig 
för att anmäla intresse eller för mer information:  
 
Erik Löfmarck   E-post: erik.lofmarck@sh.se  
Södertörns högskola  Telefon: 0708 - 734 682  
141 89 Huddinge 
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Bilaga 4: Metodbilaga   

Kort presentation av respondenterna  
 
Alice är 29 år (född 1981), utbildad socionom och arbetar som tjänsteman i 
offentlig sektor. Hon har en dotter som är 14 månader. Alice är den enda av 
respondenterna som inte är sammanboende med barnets far. De har 
separerat, och dottern bor mestadels hos Alice. Båda föräldrarna träffar 
henne dock varje dag, har delad vårdnad om henne och tanken är att hon 
med tiden ska bo halva tiden hos respektive förälder. Intervjun med Alice 
genomfördes i hennes lägenhet i en närbelägen norrförort till Stockholm, i 
januari 2010.  
 
Birgitta är 35 år (född 1975), utbildad ekonom och arbetar som 
banktjänsteman. Hon har en dotter som är 2.5 år och en son som är 6 
månader. Birgitta är gift med barnens far, familjen bor i en lägenhet i 
Stockholms innerstad. Intervjun ägde rum på ett närbeläget kafé i januari 
2010.   
 
Cecilia är 41 år (född 1969), utbildad dataingenjör och egenföretagare inom 
administration. Cecilia har en son som är 6 månader, och hon är gift med 
barnets far. Intervjun genomfördes i familjens lägenhet i Stockholms 
innerstad, i oktober 2010.      
 
Diana är 37 år (född 1973), utbildad ekonom och arbetar i finansbranschen. 
Diana har en son som är 7 månader, och hon är gift med barnets far. 
Intervjun genomfördes i familjens lägenhet i Stockholms innerstad, i 
november 2010.  
      
Evelina är 29 år (född 1981), utbildad sjuksköterska och verksam som 
sådan. Evelina har två söner, den äldsta är 3 år och den yngsta är 9 månader. 
Evelina är gift med barnens far, familjen bor i lägenhet i Stockholms 
innerstad. Intervjun genomfördes på ett närbeläget kafé i november 2010.  
  
Frida är 32 år (född 1978), utbildad ekonom och arbetar med 
marknadsföring inom handel. Hon har en dotter som är 7 månader. Frida är 
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gift med barnets far, och familjen bor i lägenhet i Stockholms innerstad. 
Intervjun genomfördes på ett närbeläget kafé i december 2010.  
 
Gina är 28 år (född 1982), utbildad medicinsk informatör och verksam inom 
IT-branschen. Gina har två barn, en dotter som är 4 år och en son som är 8 
månader. Gina är gift med barnens far, familjen bor i lägenhet i Stockholms 
innerstad. Intervjun genomfördes på ett närbeläget kafé i december 2010.   
 
Helena är 30 år (född 1980), utbildad gymnasielärare och verksam som 
sådan. Hon har en son som är 2 år och en dotter som är 1 år. Helena är 
förlovad med barnens far, familjen bor i lägenhet i Stockholms innerstad. 
Intervjun genomfördes på ett närbeläget kafé i december 2010.  
  
Ingrid är 32 år (född 1979), utbildad statsvetare och arbetar som 
verksamhetsutvecklare vid en utbildningsorganisation. Ingrid är gift med 
barnets far, familjen bor i en lägenhet i Stockholms innerstad. Intervjun 
genomfördes på Södertörns högskola i januari 2011.    
 
Johanna är 38 år (född 1980), utbildad arkitekt och arbetar med 
samhällsplanering i offentlig sektor. Hon har en son som är 1 år. Johanna är 
gift med barnets far, familjen bor i lägenhet i Stockholms innerstad. 
Intervjun genomfördes på en närbelägen lunchrestaurang i februari 2011.  
 
Kalina är 27 år (född 1984), utbildad arkitekt och verksam som sådan. Hon 
har en son som är 7 månader, och är gift med barnets far. Intervjun 
genomfördes i familjens lägenhet i centrala Warszawa, i november 2011. 
Frågorna ställdes på engelska och krävde ingen översättning. Kalina svarade 
dock ofta på polska, varvid hennes svar översattes till engelska av 
närvarande tolk.  
 
Liliana är 30 år (född 1981), utbildad sociolog och arbetar som 
varumärkesanvarig på ett företag i telekommunikationsbranschen. Hon har 
en dotter som är 7 månader, och är gift med barnets far. Intervjun 
genomfördes i familjens lägenhet i centrala Warszawa, i november 2011. 
Hela intervjun genomfördes på engelska.     
 
 
Maryna är 36 år (född 1975), utbildad etnolog och driver tillsammans med 
maken ett företag i dryckesbranschen. Paret har tre barn, två döttrar som är 5 
respektive 2 år, samt en son som är 10 månader. Intervjun genomfördes i 
familjens lägenhet i centrala Warszawa, i november 2011. Hela intervjun 
genomfördes på engelska.     
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Natalia är 28 år (född 1983), utbildad journalist och arbetar som PR-
ansvarig på ett förlag. Hon har en son som är 18 månader, och är gift med 
barnets far. Familjen bor i en lägenhet i centrala Warszawa. Intervjun 
genomfördes på ett närbeläget kafé, i november 2011. Hela intervjun 
genomfördes på engelska.     
 
Olga är 26 år (född 1985), utbildad språkvetare och verksam som 
språklärare. Hon har en son som är 5 år och en dotter som är 8 månader. 
Olga är gift med barnens far och familjen delar ett hus med Olgas svärmor i 
en närbelägen förort till Warszawa. Intervjun genomfördes på ett närbeläget 
babykafé i november 2011. Frågorna ställdes på engelska och krävde ingen 
översättning. Olga svarade dock ofta på polska, varvid hennes svar 
översattes till engelska av närvarande tolk.  
     
Paulina är 31 år (född 1979), utbildad ekonom och verksam som 
banktjänsteman. Hon har en son som är 6 månader, och är gift med barnets 
far. Intervjun genomfördes i familjens lägenhet i centrala Warszawa, i 
november 2011. Hela intervjun genomfördes på engelska.     
 
Rebeka är 47 år (född 1965), har studerat afrikansk kultur på högskolenivå, 
och är verksam som musiklärare och sångerska. Hon har en dotter som är 18 
år och en son som är 14 månader. Rebeka är gift med barnens far. Intervjun 
genomfördes i familjens lägenhet, belägen i en närbelägen förort till 
Warszawa, i januari 2012. Hela intervjun genomfördes på engelska.     
 
Sabina är 38 år (född 1974), har studerat engelska på högskolenivå och 
arbetar som översättare. Hon har tre sönder som är 8 år, 4 år, respektive 17 
månader. Sabina är gift med barnens far. Intervjun genomfördes i familjens 
lägenhet i centrala Warszawa, i januari 2012. Hela intervjun genomfördes på 
engelska.     
   
Teresa är 24 år (född 1988), utbildad antropolog, men vill studera vidare 
efter föräldraledigheten. Hon har en son som är 6 månader, och är gift med 
barnets far. Familjen bor i en lägenhet i centrala Warszawa. Intervjun 
genomfördes på ett närbeläget kafé, i januari 2012. Frågorna ställdes på 
engelska och krävde ingen översättning. Teresa svarade vid ett par tillfällen 
på polska, varvid hennes svar översattes till engelska av närvarande tolk. 
 
Urzula är 35 år (född 1977), utbildad jurist och verksam som forskare inom 
samma fält. Hon har två döttrar, 5 respektive 2 år gamla. Båda är födda i 
Polen, men familjen bor i en lägenhet i centrala Stockholm. Hon är 
sammanboende med barnens far. Intervjun genomfördes på Urzulas 
arbetsplats i november 2012. Hela intervjun genomfördes på engelska.    
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Användning av exempelartiklar 
 
Mot slutet av intervjuerna har jag bett respondenterna att under fem minuter 
bekanta sig med tidningsartiklar som handlar om faror med Bisfenol A. För 
de svenska respondenterna har jag presenterat artiklarna ”Nappflaskan kan 
ge nervskador” införd i Aftonbladet 2008-08-16, samt ”Omstridd kemikalie i 
9 av 10 nappflaskor” införd i Dagens Nyheter 2008-09-28. För de polska 
respondenterna har jag presenterat artiklarna: ”Plastikowe butelki nie dla 
dzieci” (ungefär ”Plastflaskor är inte för barn”) införd i Rzeczpospolita 
2008-05-15, samt "Trująca substancja w butelkach dla dzieci" (ungefär "Den 
giftiga substansen i nappflaskor") införd i Fakt 2011-01-12. De flesta re-
spondenter var väl förtrogna med Bisfenol A, och kunde berätta hur de 
resonerat kring risken.  
 
Jag har ställt tre huvudfrågor kring artiklarna:  
 
• Hur uppfattar du den här typen av rapporter i media? 
• Diskuterar du rapporterna med andra föräldrar?  
• När det gäller farliga ämnen i olika saker, vad tänker du att det krävs för 

att det ska bli farligt?  
 

Svaren på dessa frågor har jag sedan använt i olika delar av analysen, efter-
som svaren berör flera olika aspekter av riskhanteringen. Att på detta vis föra 
in faktiska exempel på hur risker presenteras i media var tänkt att underlätta 
meningsskapandet kring risk i intervjusituationen. Artiklarna väckte också 
reaktioner av olika slag. Så här svarade t.ex. Diana när jag frågade hur hon 
uppfattar den här typen av rapporter i media: ”Jag registrerar dem nog, 
mycket mer än jag gjorde förut. Jag tittar kanske till lika fort som jag gjorde 
nu sådär, är det något som jag tror... Samtidigt kan jag tycka att om jag råkar 
missa att skölja en morot så får han i sig lika mycket gift som det där, och 
det är sådant som händer.” I det här fallet genererade alltså artiklarna ett 
exempel på riskhanteringsstrategin avvägning. Maryna svarade på följande 
vis: ”Even if I’m concerned with good food and so on, you can’t be 
paranoid. There are many dangers around you and if you just heat something 
in the micro, it won’t kill you immediately.” Maryna beskriver också ett 
slags avvägning, men ger alltså även uttryck för sin allmänna syn på hur man 
bör förhålla sig till risker (“you can’t be paranoid”).   

Jag har valt att presentera artiklarna mot slutet av intervjuerna, eftersom 
jag ville undvika att artiklarnas innehåll fick sätta tonen för hela intervjun. 
Inte minst kunde artiklarna tänkas påverka vilka riskkonstruktioner 
mödrarna valde att lyfte fram. Jag har istället varit mån om att få igång 
meningsskapandet kring risk utifrån respondenternas egna berättelser om 
den egna vardagen – vilket också tycks ha fallit väl ut. Att jag valt artiklar 
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kring just Bisfenol A beror till en del på att det var en omskriven risk i re-
lation till (flask)matning av små barn när jag inledde fältarbetet i Sverige. 
Vidare är Bisfenol A ett bra exempel på moderna och svårgripbara risker, 
där expertsystemen spelar en helt avgörande roll för vår kunskap om riskerna 
och för våra möjligheter att hantera dem.  
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Bilaga 5: Översiktlig presentation av 
undersökningsländerna.  

Nedan ges en orienterande och mycket kortfattad beskrivning av Sverige och 
Polen, främst med betoning på de historiska utvecklingslinjer som gör 
länderna till intressanta jämförelseobjekt för denna studie.   
 

Stor och liten – eller tvärtom? 

Med sina drygt 38 miljoner invånare är Polen det sjätte största landet inom 
EU, ca fyra gånger större än Sverige. Ekonomiskt är dock storleks-
förhållandena snarast de omvända: Polens bruttonationalprodukt uppgick 
2011 till ca 80000 kronor per capita, att jämföra med ca 360000 kronor per 
capita för Sveriges del. Ländernas olikartade ekonomiska förutsättningar kan 
till en del förstås utifrån att stora delar av Polen fortfarande är en jordbruks-
ekonomi, med tämligen utbredd fattigdom på landsbygden. Omställningen 
till marknadsekonomi efter kommunismens fall har också varit smärtsam för 
många polacker, även om den medfört att landet nu har en högre tillväxt än 
EU-genomsnittet, och att levnadsstandarden ökat för de allra flesta. Sverige 
är sedan länge en diversifierad och högteknologisk ekonomi, som räknas till 
en av världens mest konkurrenskraftiga. Vad betyder detta för föreliggande 
studie? Samtliga respondenter är välutbildade och har i de flesta fall en 
anställning. De bor i respektive huvudstad, där de får sägas tillhöra en urban 
medelklass. Men de svenska mödrarna lever med en familjepolitik som 
tillhör världens mest generösa, och i övrigt ett omfattande trygghetssystem. 
De polska mödrarna lever med en familjepolitik som är under utveckling, 
men där staten drastiskt minskade sina åtaganden vid övergången till 
marknadsekonomi och som därefter har utvecklats långsamt.  
 

Nära och långt borta 

Det geografiska avståndet mellan Sverige och Polen är kort, från Skånes 
sydöstra hörn till den polska östersjökusten är det endast ca femton mil. Det 
kulturella avståndet brukar dock anses betydande, i såväl populära som 
akademiska beskrivningar. 1999 undersökte SOM-institutet svenskarnas bild 
av det polska samhället och konstaterade att ca 60 procent av de tillfrågade 
helt saknade någon sådan bild. Polen var alltså mer eller mindre osynligt för 
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merparten av svenskarna. De som ändå hade någon uppfattning lyfte fram att 
katolska kyrkan har stort inflytande, att byråkratin försvårar för människor, 
att korruptionen är utbredd, att tillväxten är hög och att arbetslivet är illa 
organiserat (Weibull & Lithner 2001). I samma text refereras en studie av 
polackernas bild av svenskarna: ”En klar majoritet av svarspersonerna i 
Polen beskriver svenskar som moderna, välutbildade, rena, disciplinerade 
och hårt arbetande. I Polen uppfattar man också svenskar som annorlunda än 
polacker: var femte polack menar att det är en mycket stor skillnad. 
Sammantaget menar hälften att det finns klara skillnader, endast tio procent 
menar att nationaliteterna är lika.” (Weibull & Lithner 2001: 401). Det ska 
sägas att ovanstående undersökning gjordes före Polens anslutning till EU 
2004, och möjligen har det tilltagande utbytet mellan länderna förändrat 
dessa föreställningar. Relationerna mellan Sverige och Polen är inte centrala 
för denna studie, men det kulturella avståndet återspeglar historiska 
utvecklingslinjer av mycket olika slag - jag ska strax återkomma till dessa. 

Eftersom både Sverige och Polen är medlemmar av EU (sedan 1995 
respektive 2004) tillhör länderna samma ”inre marknad”, med fri rörlighet 
för varor, tjänster, personer och kapital. Vidare delar de lagstiftning på en 
lång rad områden, t.ex. gällande miljöfrågor, asylfrågor och jordbrukspolitik. 
Under det sistnämnda sorterar det för studien relevanta området livsmedels-
säkerhet. Det är alltså samma reglering kring risk och föda som gäller i 
Sverige och Polen. Så här sammanfattas politiken för livsmedelssäkerhet på 
Europeiska unionens hemsida: ”Målet med EU:s politik för livsmedels-
säkerhet är att skydda konsumenternas hälsa och intressen, samtidigt som 
den ser till att den inre marknaden fungerar väl. För att nå detta mål fast-
ställer EU normer för kontroll av livsmedelshygien, djurhälsa och djurskydd, 
växtskydd samt förebyggande av risker för förorening genom ämnen utifrån. 
EU fastställer dessutom regler för en lämplig märkning av dessa livsmedel 
och produkter” (www.europa.eu). Konkret innebär det t.ex. att de tillsatser 
som tillförs livsmedel, såsom smakförhöjare eller konserveringsmedel, måste 
vara godkända av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(EFSA - European Food Safety Authority). Trots en gemensam reglering 
kring livsmedelssäkerhet kan förstås implementering och uppföljning skilja 
sig åt mellan länderna – detta har jag dock inte undersökt här. 
  

Centrum och periferi, turbulens och kontinuitet 

Övergripande kan man säga att den polska historiska utvecklingslinjen 
kännetecknas av många och radikala brott, medan den svenska präglas av 
kontinuitet. Ländernas belägenhet på varsin sida av Östersjön har haft 
geopolitisk betydelse i detta avseende. Sverige var en expansiv stormakt 
under 1600-talet, men inom landets nuvarande gränser har det utspelats 
anmärkningsvärt få stridigheter. Sedan fredsuppgörelsen med Norge år 1814 
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har Sverige inte varit i krig (dock har svenska trupper i modern tid deltagit i 
internationella insatser där Sverige inte har varit krigförande part). De två 
världskrigen var förstås ändå kännbara för befolkningen, men vid en 
europeisk jämförelse är Sveriges moderna historia exceptionellt fredlig. Det 
torde delvis förklaras av landets perifera läge. Polen ligger däremot 
”inklämt” mellan stormakterna Ryssland i öster och Tyskland i väster, och 
har på så vis befunnit sig i den europeiska historieutvecklingens centrum 
alltsedan den första polska statsbildningen på 900-talet.  

Under senare hälften av 1500-talet och första hälften av 1600-talet 
blomstrade Polen under det polsk-litauiska samväldet. Men genom flera 
olika krig kom sedan Polen att försvagas och delas upp, och försvann helt 
från den europeiska kartan 1795. Vid första världskrigets slut 1918 åter-
uppstod landet som självständig stat, efter att territoriet under hela 1800-talet 
varit uppdelat mellan Ryssland, Preussen och Österrike. 1921 antog Polen en 
demokratisk författning, med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor 
(alltså samma år som svenska kvinnor fick rösträtt). Det blev dock en kort 
period av demokrati. Efter fem år genomfördes en statskupp och Polen var 
ett slags ”mjuk diktatur” – med fackföreningar och relativt fri press – tills 
Hitlertyskland invaderade landet den 1 september 1939. Strax därefter var 
andra världskriget ett faktum, och på bara ett par veckor bröt den polska 
staten samman – den dåvarande regeringen gick i exil i London. 
Sovjetunionen angrep de tyska styrkorna österifrån, och territoriet kom 
genom fördrag att delas upp mellan Sovjet och Tyskland. Vid krigsslutet 
1945 hade sex miljoner polska medborgare mist livet – tre miljoner av dessa 
var judar som avrättades under Förintelsen. Huvudstaden Warszawa låg i 
ruiner, liksom flera andra polska städer. Västmakterna och Sovjetunionen 
beslöt vid Jaltakonferensen att Polen framgent skulle tillhöra Sovjets 
intresseområde.  

Sverige förhöll sig neutralt under första världskriget. 1920 tillträdde den 
första socialdemokratiska regeringen, och under 1930-talet började Per Albin 
Hanssons ”folkhem” ta form. Sverige påverkades visserligen kraftigt av 
depressionen under de första åren på 1930-talet, men på ritbordet låg 
ambitiösa reformer av en lång rad politikområden. Med hjälp av utbildning, 
pensioner, socialförsäkringar, sjukförsäkringar, arbetslöshetspolitik, bostads-
politik och skattepolitik etc. skulle man bryta ner ”alla sociala och 
ekonomiska skrankor, som nu skiljer medborgarna i privilegierade och 
tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och 
utarmade, plundrade och utplundrare" som Per Albin Hansson formulerade 
det i en riksdagsdebatt 1928. Folkhemsbygget avstannade under andra 
världskriget, då det rådde kristid med beredskap och ransonering. Som ett 
resultat av flera olika eftergifter åt Hitlertyskland höll sig dock Sverige 
utanför själva kriget (bl.a. exporterades svensk järnmalm till Tyskland, och 
tyska trupper tilläts passera över svensk mark på väg till Norge och Finland).     
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Efterkrigstid: kommunism och rekordår  

Successivt kom den sovjetiska kontrollen över Polen att skärpas under efter-
krigstiden. Planekonomi infördes och en radikal industrialisering inleddes 
under 1950-talet, där man satsade på tung industri, snarare än på jordbruks-
produkter och konsumtionsvaror. Prishöjningar på livsmedel ledde till flera 
kraftfulla arbetarprotester under 1970- och 1980-talen. Det polska styret 
hade att balansera mellan folkligt missnöje och sovjetiskt missnöje (med 
bl.a. hot om militärt ingripande) vilket gör att man kan urskilja både mer 
liberala och mer auktoritära perioder under efterkrigstiden. Undantags-
tillståndet som rådde mellan 1981 – 1983 med fängslande av oppositionella 
hör till de mest auktoritära. Resten av 1980-talet präglades av enorma 
ekonomiska problem, med matransoneringar och hyperinflation. Fack-
föreningen Solidaritet, med rötter i varvsprotesterna vid Leninvarvet i 
Gdansk 1980, hade vuxit sig till en betydande maktfaktor vid 1980-talets 
slut. Regeringen såg sig tvungen att förhandla med Solidaritet, och 1989 
hölls (delvis) fria parlamentsval där Solidaritet vann en förkrossande seger. 
Kommunistpartiet hade i praktiken förlorat makten, och det blev startskottet 
för resten av Östeuropas frigörelse. Solidaritets ledare Lech Wałęsa svors in 
som Polens president i december 1990. Vid sidan om Solidaritet brukar även 
den katolska kyrkan tillskrivas betydelse för kommunismens fall i Polen, i 
synnerhet den dåvarande påven Johannes Paulus II – själv från Polen (se 
vidare kapitel 4).   

Eftersom Sveriges industri rent fysiskt klarade sig undan andra 
världskrigets bombningar hade landet ett ekonomiskt försprång gentemot 
stora delar av Europa vid mitten av 1900-talet. Genom hög tillväxt kunde det 
expansiva välfärdsbygget fortsätta, för att nå sin höjdpunkt under 1960-talets 
”rekordår” – bruttonationalprodukten fördubblades under denna period. Men 
från 1970-talet och framåt – med oljekrisen som startskott – började luften 
gå ur välfärdsambitionerna. Den internationella konkurrensen gjorde det 
svårare för industrin, där omställningar medförde att många arbetstillfällen 
försvann. Den offentliga sektorn expanderade dock, och höll tillbaka arbets-
lösheten – till priset av allt sämre statliga finanser. Kanske kan man säga att 
det verkliga brottet med den svenska välfärdsmodellen kom 1988, då social-
demokratin på grund av ekonomin tvingades backa från vallöften om 
expanderad välfärd. Istället gjorde man upp över blockgränsen om kraftigt 
sänkta marginalskatter. Vid 1990-talets början befinner sig Sverige i den 
kraftigaste lågkonjunkturen sedan depressionen på 1930-talet.           
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Svenskar och polacker gick alltså in i 1990-talet med mycket olika syn på 
framtiden – pessimism i Sverige, och framtidstro i det ”nya” Polen. I båda 
länderna skulle decenniet komma att innehålla kännbara omstruktureringar, 
men för polackernas del måste dessa snarare beskrivas som ett stålbad. Den 
nya regeringen i Warszawa ville snabbt åstadkomma ett ekonomiskt system-
skifte genom bl.a. fri prissättning, devalvering, öppnade marknader, slopade 
exportbegränsningar, avvecklingar av tung industri och radikalt minskade 
ambitioner på välfärdsområdet. Ett exempel är att barnomsorgen kraftigts 
skars ned, en barnomsorg som i det kommunistiska Polen hade byggts ut då 
kvinnorna behövdes i den arbetsintensiva industrin. Initialt steg arbetslös-
heten markant, men den ekonomiska aktiviteten kom snart igång, framförallt 
genom en expanderande handels- och tjänstesektor. Inkomstskillnaderna 
ökade snabbt, eftersom faktorer som utbildning och bostadsort (stad re-
spektive landsbygd) etc. medförde att långt ifrån alla kunde dra nytta av den 
expanderande ekonomin. Sedan 2005 har dock inkomstskillnaderna minskat, 
och transitionen har medfört en klart förbättrad levnadsstandard för de flesta 
polacker: 1993 uppgav 74 procent av polackerna att de saknade de 
stadigvarande inkomster som krävdes för att täcka sina dagliga behov. 2005 
hade den siffran sjunkit till 37 procent (Johansson 2010). 

I Sverige präglades 1990-talet av åtstramningar och avregleringar, och 
konjunkturen vände småningom uppåt. Det nya millenniet har hittills 
präglats av uppgångar och nedgångar i den globala ekonomin, även om 
Sverige haft någorlunda god tillväxt och statsfinanser i balans. Av-
regleringarna har fortsatt, och den borgerliga regering som tillträdde 2006 
har i olika avseenden stramat åt välfärdspolitiken. Det har dock främst varit 
kännbart för dem som står utanför arbetsmarknaden, med hårdare regler i 
ersättningssystemen och sänkt arbetslöshetskassa. Mina svenska re-
spondenter – den arbetande urbana medelklassen – har sett sin disponibla 
inkomst öka, bl.a. genom diverse skattesänkningar.  
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