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• Senaste årtiondet – NY FÖRÄLDRAKULTUR

• Kraven på föräldrar - om möjligt än högre 
snävare norm

• Främst krav på mammor – kommer prata 
mest om normen om den goda modern



Nya föräldraskapskulturen
• Gott moderskap bedöms nu på detaljnivå
Antal sagor som är lämpliga vid nattning, berg av 

barnutrustning – ”bäst i test”, evidensbaserade mat 
och sov rutiner, nya rön dyker upp – ex. ris o arsenik

Professionalisering av moderskapet



• Hur blir det här för den enskilda kvinnan?

• Gott moderskap är idag ett konstant och 
intensivt arbete

• Myller av ambivalenta mödraskapsideal och 
expertråd….



Moderskapsideal

• Yummy mummy

• DIY 2000 talets husfru

• Den riskmedvetna mamman

• Den jämställda mamman som gör karriär

• Osv osv osv













HUR påverkas den enskilda kvinnan

• Kan ej leva upp till allt – ambivalenta ideal –
måste ta aktiva val = del av nya föräldrakulturen

• En moder ska vara ’medveten’ – inget mödrande
lämnas åt slumpen

• Måste motivera och förklara sina val till andra

• Föräldraskap diskuteras & kommenteras 

• Kostar pengar och tid att leva upp till dessa saker

• Skapar en generation av ”paranoida föräldrar”



Kvinnors strategier 

• Vissa åberopar ”sunt förnuft”, metaperspektiv 
medveten om att normerna är orealistiska och 
”lutar sig tillbaka” – plockar russin

• De åberopar ”biologin” – behöver inte lyssna på
experter o råd – man är född till moderskap –
kanske för starkt tillit till bandet mellan moder 
och barn 

• Tar kontroll – pendlar mellan att känna sig som 
”supermamman” som fixar allt och ”när 
livspusslet ej går i lås – tokstressade och känsla av 
att vara en ”dålig mamma”



Unga mammor

• Leva upp till normen – svårt för alla

• MEN den nya föräldrakulturen och snäva 
moderskapsnormen slår hårdast för grupper 
vars moderskapskompetens ifrågasätts

• Ex. unga mammor

• Även: äldre mammor, adoptivföräldrar, 
funktionsnedsättning, skilda föräldrar



Unga mammor – tre grupper

1. De som ej ses som unga där de bor – trots 
statistiskt klassas som unga föräldrar
= påverkas men kan hanteras normen

2. De som just så pass – utanför normen
= Supermamma – stressade – släppt alla tankar 
på studier o arbete

3. 13-16 år – helt utanför normen
= möter mkt stigma, socioek svårt o stressande
”kör mitt eget race”, minst stressade av normen



DISKUSSIONSFRÅGOR

Vad har professionen för roll i att stävja de nya 
höga kraven på mödrar?

Hur kan man jobba med normen om ”gott 
moderskap” i praktiken och i ert dagliga arbete?

Hur kan ”normer” påverka era utredningar, 
diagnostiseringar och bedömningar av de personer 
som ni möter?

OCH har ni några konkreta exempel?



FÖRÄLDRASSTÖD ONLINE
HUR NÅR VI FÖRÄLDRARNA DÄR DE ÄR?

• I Sverige är vi väldigt duktiga på föräldrastöd

• Kända för vårt välfärdssystem

• Lägger stora summor pengar på föräldrastöd

• Universell och riktat stöd

MVC/BVC, Ung & förälder - Umeå



Gemensam nämnare

• Face-to-face =  bunden till en plats och tid

• Ledare – utbildad professionell – expert

• Bygger på evidensbaserad kunskap

• Finns en tanke om att en utbildad expert ska utbilda 
föräldrar

• Kommer från politisk ide: ”parenting determinism”



• Tidigare allt föräldrastöd getts från 
professionella eller socialt nätverk

• Iom digitala eran – föräldrarna går online och 
söker föräldrastöd

• Vi har tittat på unga föräldrar - riskgrupp

• Unga föräldrar – lågt deltagande både 
universellt och riktat face-to-face föräldrastöd

• Högt deltagande online



Unga föräldrars online stöd

• Facebook – skapar egna grupper

• 228 Facebook grupper 

• 60 % högt deltagande 200-1000

• 40% 1-10 – söker sig utåt men ingen nappar

• Räckvidd: nationell eller regional (län)

• UF stor efterfrågan av online föräldrastöd - 2 procent 

• Några Facebook grupper adm. av kommuner

• Flesta grupper adm. unga föräldrar

• Stängda för utomstående – jag ”ansökte” om inträde



Vår studie: 3 Facebook grupper
Grupp 1

Adm. Professionella kommun - 40 medlemmar

Ej digitalt föräldrastöd – digital anslagstavla info om stöd som erbjuds i ”fysiska 
grupper”

Grupp 2

Adm. En ung mamma (växt till 6 adm) – 1400 medlemmar 

Ger varandra råd om amning, flaskmatning, mat- och sovrutiner etc. Utbyter 
erfarenheter om stigmatisering, ekonomiska svårigheter, relationsproblem med egna 
föräldrar och partner.

Har egna ”lagar” och tydlig hierarki och väldigt intima och nära relation mellan 
medlemmarna – alla talar med alla

Grupp 3

Adm. ”semi-professionell” - en mamma till en ung mamma - social arbetare 
250 medlemmar – semi-professionell i periferi – katalysator - bildar mini-
communities som ger föräldrastöd till varandra – dock ej lika intima och öppna – dock 
avtagande



SLUTSATSER

• Grupp 2 och grupp 3 = fungerar som online föräldrastöd 
av ”peers”

• Slutsats: unga föräldrar föredrar att ge föräldrastöd till 
varandra online – framför face-to-face professionsstöd

• Huvudsak unga mammor

• Var söker unga pappor stöd?

• Är detta ett fenomen – ”föräldrar med särskilda behov”? 

• Hittat grupper: prematur, våld, änglabarn 

• Hur är det med de andra föräldrarna?



• Hittat flertal grupper av och för föräldrar som 
passar in i ”normen” – universellt stöd

• 11 000 medlemmar per grupp

• Olika teman per grupp

Genusmedvetna F
Ekologisk/hållbart

Anknytning



Vi kan alltså konstatera att:

• Staten satsar på face-to-face föräldrastöd

• MEN: föräldrar går online och söker 
information och råd och erfarenhetsutbyte 
om föräldraskap 

Ett dilemma….



Varför söker de sig online?

• Den nya föräldrakulturen har skapat ett OMÄTTAT BEHOV

• Föräldrar behöver:
- validera varje minsta detalj

Gör vi rätt??? Är det andra som gör så här??? 

- individanpassade råd
- snabba lättillgängliga råd
- Behov att diskutera föräldraskap – utifrån ett visst tema som de 

väljer själva

• Unga föräldrar och ”riskgrupper”
ett rum utan risk för att bli utpekad 



Diskutera i grupper

• Varför söker de sig online?

• Vad innebär detta för det evidensbaserade 
föräldrastödet – när föräldrar stödjer varandra 
online?

• Kan vi som profession stödja föräldrar online?

• Hur kan vi som profession erbjuda online stöd 
och information?



TACK !!!!

magdalena.sjoberg@umu.se




