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Abstract: Amningshjälpen is a Swedish non-profit association where 

women, called helpmothers, provide breastfeeding peer-

support. Purpose: The aim of this bachelor thesis is to 

examine how and where helpmothers experience information 

needs and seek information on breastfeeding, and what 

obstacles they face doing this. Method: The method used is 

qualitative email-interview where four helpmothers answered 

a number of questions via email comparable to questions in a 

semi-structured interview. Theoretical framework: This 

thesis rests upon the serious leisure perspective and the 

theory of cognitive authority, particularly institutional 

authority and the theory that cognitive authority is created in 

communication between people. Earlier research: Earlier 

research shows that seeking leisure-related information is an 

ongoing process. Participants use a variety of sources and the 

most common are other people and the internet. Result and 

discussion: The results show that the helpmothers 

information behaviour is similar to that of earlier studies in 

serious leisure. Their information seeking is an ongoing 

process that cannot easily be separated from information 

seeking in daily life. This could be an explanation to why 

they don’t experience many information needs. They use a 

variety of sources, including databases, books and 

homepages. The most common sources are other people: 

laypersons, health care professionals and other helpmothers. 

When seeking information helpmothers want the information 

to be unbiased and based on science, they also encourage 

each other to look for such information. This way they are 

both part of and affected by the process of making science as 

an institution a cognitive authority in society. 

Nyckelord: Serious leisure, informationssökning, amning, hjälpmammor, 

kognitiv auktoritet, volontärer, Amningshjälpen. 
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1. Inledning  
 

 

Som nybliven förälder finns mycket nytt att ta in och framför allt som 

förstagångsförälder kan det kännas överväldigande. Hur byter man en blöja? Hur lugnar 

man en ledsen bebis? Och, relevant för denna uppsats, hur gör man när man ammar? 

Hjälp finns att få bland annat från vårdpersonal som arbetar med barn och föräldrar på 

till exempel Barnhälsovården och BB. Ibland upplever dock föräldrar att den 

amningsrådgivning de får från vården inte räcker till, kanske för att vårdpersonalen inte 

har tillräckliga kunskaper eller tillräckligt med tid. Att kontakta föreningen 

Amningshjälpen kan då vara ett alternativ. 

 

Föreningen Amningshjälpen är en organisation som tillhandahåller amningsstöd efter 

förlossningen. Amningsintresserade kvinnor, som kallas hjälpmammor, arbetar frivilligt 

i föreningen med att ge mammor stöd och råd i amningsfrågor. Att vara en hjälpmamma 

i Amningshjälpen kräver stort engagemang, ändå är det vad som brukar kallas ett 

fritidsintresse. Den här kombinationen av att det är något som görs på fritiden och det 

stora engagemanget som hjälpmammorna visar gör att denna uppsats ser på 

hjälpmammornas verksamhet som ett serious leisure.  

 

Seriouse leisure är ett forskningsperspektiv som kan användas för att undersöka vad 

människor gör på sin fritid. Perspektivet delar in fritidsaktiviteter i olika grupper 

beroende på hur mycket arbete som läggs ner i aktiviteten, serious leisure, casual leisure 

och project-based leisure. I gruppen serious leisure återfinns aktiviteter som kräver ett 

seriöst engagemang och utvecklande av kunskaper av sin utövare. 

 

Författaren till denna uppsats är sedan några år medlem i föreningen Amningshjälpen. 

Hennes erfarenheter av kontakter med hjälpmammor är att deras engagemang i sitt 

ideella arbete är seriöst och deras kunskaper om amning är stora. 

 

1.1 Problemställning 
 

I början av 1900-talet blev amning mer och mer en fråga för sjukvården. 

Läkarvetenskapen utvecklade amningsrekommendationer som ofta stod på kant med det 

vi idag vet om hur amning fungerar, t.ex. att barnet bara fick ammas var fjärde timma, 

och att mamma och barn skulle vara åtskilda på sjukhuset efter förlossningen. Under 

flera decennier och flera generationer upprepades de här rekommendationerna med 

följden att mycket ”gammal” kunskap om amning gick förlorad. Fortfarande idag finns 

ett glapp mellan å ena sidan dagens rekommendationer och idén att ”alla kan amma”, 

som kom till som en reaktion mot föreställningen att många mammor hade fysiologiska 

hinder mot att amma, och å andra sidan verkligheten där amning ofta är något mamma 

och barn behöver lära sig, inte något de bara kan. Svaret på amningsproblem blir då 

endera ”sluta amma” eller ”fortsätt amma, det löser sig nog” (Olanders, 2013, s. 207f, 

232).  
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Socialstyrelsens statistik (Gottvall & Lundqvist, 2014) visar att amningen har minskat i 

Sverige sedan mitten av 1990-talet, detta trots att kunskaper om hur en fungerande 

amning uppnås och underhålls finns. Hjälpmamman Marit Olanders (2013, s. 232) 

frågar sig om den kunskap som idag finns om amning verkligen når ut till föräldrarna? 

Ett sätt för nyblivna föräldrar att ta del av denna kunskap är att kontakta en 

hjälpmamma i Amningshjälpen och den här uppsatsen undersöker hur några 

hjälpmammor själva gör för att ta del av den kunskap som finns. 

 

Många studier om informationssökning har gjorts inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen, de flesta handlar om informationsbeteenden i yrkeslivet eller 

den akademiska världen. Desto färre är de studier som gjorts om hur frivilliga 

amningsrådgivare söker information. Stebbins (2009) föreslår att förklaringen till att 

informationssökning på fritiden till viss del förbisetts av forskningen är att man sett på 

fritidsaktiviteter som triviala, och därmed har även informationen som används på 

fritiden setts som trivial och inte värd att forskas om. Serious leisure-perspektivet visar 

att så inte är fallet, informationen som används i en fritidsaktivitet som räknas som 

serious leisure är allt annat än trivial.  

 

Undersökningen är relevant dels utifrån behovet av forskning gällande fritiden, men 

kanske främst utifrån amningskunskaperna i samhället.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur hjälpmammor i Amningshjälpen på 

sin fritid utvecklar sin kunskap om amning genom att ta reda på i vilka situationer 

hjälpmammorna upplever att de behöver information om amning, hur och var de söker 

efter information om amning samt vilka hinder som finns mot hjälpmammornas 

informationssökning om amning. 
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2. Amningshjälpen 
 

 

Amningshjälpen är en ideell organisation med ändamålet att ”föra vidare kvinnors 

amningskunskap och ge råd och stöd till dem som önskar amma sina barn” 

(Amningshjälpen, 2014a). Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

(Amningshjälpen, 2014b). 

 

Som nämndes i inledningen hade barnläkarna under en stor del av 1900-talet mycket 

kontroll över amningen och utvecklade råd som snarare motverkade än främjade 

amning, t.ex. att barnet bara fick ammas var fjärde timme. Det ledde till en stor nedgång 

i antalet ammade barn, som lägst ammades 1971 endast 6 % av alla barn vid 6 månaders 

ålder. 1973 bildades föreningen Amningshjälpen av några kvinnor som ville 

återuppväcka ”gammal”, praktisk amningskunskap och dela med sig av de kunskaper de 

hade till andra ammande kvinnor. Föreningen lärde ut fri amning på barnets signal, 

något som på den tiden var väldigt kontroversiellt och gick rakt emot läkarvetenskapens 

rekommendationer varför långt ifrån alla inom vården såg på Amningshjälpen som 

något bra. På 1980-talet började det komma forskning som gav stöd till 

Amningshjälpens rekommendationer och så sakteliga började vården att uppskatta 

föreningen och efterfråga medlemmarnas kunskaper. (Amningshjälpen, u.å.) 

 

Arbetet i föreningen utförs idag dels av en styrelse och dels av självständiga, inom 

ramen för föreningens stadgar och handlingsprogram, lokalgrupper. Förutom individuell 

amningsrådgivning av hjälpmammor (se nedan) har Amningshjälpen bland annat gett ut 

broschyrer, ordnat utställningar, seminarier och studiecirklar samt den från styrelsen 

fristående utgivningen av tidningen Amningsnytt. (Amningshjälpen, u.å.) 

 

2.1 Vad är en hjälpmamma? 
 

Amningshjälpens individuella amningsstöd bygger på kvinna-till-kvinna-kontakt, vilket 

innebär att de som söker hjälp från föreningen får hjälp av en medmänniska, inte en 

personal. De medlemmar som ideellt arbetar med amningsstödet kallas hjälpmammor. 

För att bli hjälpmamma behöver man ha varit aktiv medlem, alltså ha deltagit i 

föreningens aktiviteter och möten, i minst 6 månader och man får inte ha något samröre 

med barnmatsindustrin. Man behöver även genomgå ett ”hjälpmammeprov”. 

Hjälpmammeprovet är ett skriftligt prov som består av tre delar. I provet får den 

blivande hjälpmamman redogöra för hur bröst och amning fungerar, nationella och 

internationella dokument om amning samt beskriva hur hon skulle hantera ett stort antal 

potentiella situationer som kan uppstå i arbetet som hjälpmamma. Det finns ingen 

tidsbegränsning för hur och när provet ska genomföras utan svaren på frågorna söks 

under tiden provet skrivs och den blivande hjälpmamman lär sig under tiden. Det finns 

en förväntan från föreningen på hjälpmammorna att de hela tiden ska utvecklas och 

fundera över sin roll som amningsstödjare och vart femte år gör alla hjälpmammor ett 

kortare prov för att behålla sin kompetens. När hjälpmammeprovet blivit godkänt kan 

hjälpmamman börja ge amningsstöd till hjälpsökande mammor. Stödet ges främst via 

telefon, sms och mail, men ibland gör man även hembesök. Amningshjälpen har också 

flera grupper på Facebook där hjälpmammor svarar på frågor om amning. 

(Amningshjälpen 2014b) 
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2.2 Förväntningar på hjälpmammors informationssökning 
 

Förväntningen på hjälpmammor att hålla sina amningskunskaper uppdaterade betonas 

på Amningshjälpens hemsida och även i dokumentet ”Råd och riktlinjer för 

Amningshjälpens hjälpmammor” (Amningshjälpen, 2010). Det är enligt dokumentet 

varje hjälpmammas eget ansvar hur hon uppdaterar sin kunskap, men olika strategier för 

informationssökning föreslås. Om hjälpmamman får en fråga hon inte kan svara på 

föreslås att hon ber att få återkomma och sedan ”läser på” eller frågar en annan 

hjälpmamma. En viktig informationskälla anges vara den hjälpsökande mammans 

berättelse. Alla hjälpmammor uppmanas att läsa föreningens tidning, Amningsnytt, 

delta på minst två av föreningens träffar varje år och vara med i föreningens e-postlista. 

I dokumentet som nämndes ovan betonas, förutom behovet av att uppdatera sina 

kunskaper, även en källkritisk hållning. Amningshjälpen menar att amning ofta är 

omskrivet i media och att hjälpmammorna bör ha en kritisk hållning till det som skrivs 

samt kontrollera trovärdigheten och pålitligheten i de studier som görs om amning då de 

menar att allt som skrivs inte är att lita på. Amningshjälpen (2010) uppmanar också 

hjälpmammorna att inte låta sina egna övertygelser stå i vägen för en kritisk granskning 

av forskning. 
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3. Metod 
 

I det här kapitlet redogörs för metoden, kvalitativ e-postintervju, dess för- och 

nackdelar, hur urvalet gick till och hur undersökningen genomfördes. Sista avsnittet 

består av en metoddiskussion. 

 

3.1 Kvalitativ e-postintervju 
 

Metoden som används i den här uppsatsen är kvalitativ e-postintervju. Tanken var att 

det skulle bli så nära en ”vanlig” semistrukturerad intervju som möjligt, fast via e-post. 

En semi-strukturerad intervju är en intervju som sker ansikte-mot-ansikte och som 

kretsar kring ett eller flera utvalda ämnen. Intervjuguiden (listan med frågor) som 

används är flexibel, den hjälper intervjuaren att hålla sig till ämnet men frågorna kan 

samtidigt anpassas efter informantens svar. För frågeställningen hade en 

semistrukturerad intervju varit passande, då den ger möjlighet till fördjupning av svaren 

genom följdfrågor och dessa kan anpassas efter informantens svar för att resultatet ska 

spegla informantens åsikter snarare än forskarens. Att e-postintervjun valdes istället för 

den ”vanliga” intervjun var för att den är både tids- och kostnadsbesparande. Metoden 

har få eller inga geografiska begränsningar, forskaren behöver inte resa runt till 

informanterna och det är inte heller nödvändigt att hitta en tid då både forskaren och 

informanten har tid att mötas. Hjälpmammor i Amningshjälpen finns på olika orter i 

Sverige och metoden e-postintervju valdes för att inte begränsa antalet potentiella 

informanter till hjälpmammor boende i intervjuarens hemkommun. Även jämfört med 

enkät är e-postintervjun tids- och kostnadsbesparande. Inga kostnader behöver läggas på 

brev och frimärken och forskaren kan både skicka och ta emot e-posten snabbt, ingen 

tid behöver alltså läggas på resor eller att vänta på postgången (Ryen, 2004). Det 

främsta skälet till att enkät valdes bort som metod var dock möjligheten att i en e-

postintervju få mer djupgående svar på forskningsfrågorna.  

3.2 Urval 
 

E-postintervjun ställer krav på både forskaren och informanten. Tillgång till internet är 

ett och möjligheten att använda tekniken ett annat. Alla har inte möjligheten att 

kommunicera via internet, det kan bero på att man inte har tillgång till internet, eller att 

man inte har viljan att lära sig eller viljan att använda det. Dessa personer faller ur 

urvalet vid en e-postintervju vilket kan vara problematiskt då de ändå kan vara 

intressanta för frågeställningen. Att svara på frågor i en e-postintervju kräver en viss 

kunskap i att hantera en dator och ett tangentbord. Frågorna i intervjun är relativt 

omfattande och om det inte ska ta för lång tid att svara, och informanten hinner tröttna, 

är det bra om informanten är van vid att skriva på ett tangentbord. Både informant och 

forskare behöver även ha möjlighet att uttrycka sig i skrift (Ryen, 2004). De som är 

vana vid att svara på hjälpmammefrågor i Amningshjälpens Facebook-grupper kan 

antas ha de här möjligheterna. Förfrågan om deltagande i studien ställdes därför först till 

hjälpmammor i tre av Amningshjälpens grupper på Facebook: Amningshjälpens slutna 

grupp, Amningshjälpens rådgivningsgrupp och gruppen Amningshjälpen Västra 

Götaland. Dessa grupper valdes då de är de grupper författaren har tillgång till. Ett urval 

som består av informanter som forskaren för tillfället har tillgängliga kallas enligt 

Bryman (2011, s. 194) för ett bekvämlighetsurval. De hjälpmammor som var 
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intresserade ombads att endera kommentera under Facebook-inlägget, skicka ett privat 

meddelande via Facebook eller skicka ett mail med sin e-postadress. Att förfrågan först 

gjordes via Facebook hade flera skäl. Dels för att inge förtroende då hjälpmammorna 

där kan se både intervjuarens namn och ansikte på bild. Forskning har visat att 

informanter har större benägenhet att vilja delta i en e-postintervju om de får 

information om både forskaren och undersökningen på förhand (Bryman, 2011, s. 597 

se Curasi, 2001). Vissa svårigheter med att hitta informanter via Facebook uppstod 

dock, vilket var ett skäl till att förfrågan även skickades via e-post. E-post skickades till 

Amningshjälpens kontor med önskan att vidarebefordra förfrågan till hjälpmammorna. 

Ytterligare skäl att skicka förfrågan via e-post var att motverka nackdelen med det 

begränsade urval som blir resultatet av ett bekvämlighetsurval. Även hjälpmammor som 

inte har Facebook kunde förstås vara intressanta informanter.  

Det slutliga urvalet bestod av de hjälpmammor som svarade på intervjufrågorna, vilket 

var fyra. 

3.3 Genomförande 
 

Till de hjälpmammor som meddelade att de var intresserade av att delta i studien 

skickades ett mail, där undersökningens syfte och metod beskrevs (se bilaga 2). Själva 

intervjufrågorna bifogades till mailet som en Word-fil. Anledningen till att metoden 

beskrevs i mailet var att informanterna inte skulle förväxla intervjun med en enkät, 

tanken var att de skulle kunna svara utifrån sina egna tankar, och inte känna sig bundna 

till frågeformuleringarna. Frågorna i denna studie formulerades som till en vanlig 

semistrukturerad intervju, med huvudfrågor och följdfrågor. De lades sedan ihop så att 

det var åtta huvudfrågor med tillhörande följdfrågor. Tanken var att informanten skulle 

få den inspiration till svaret hon annars hade fått av att forskaren under en intervju 

kunnat ställa följdfrågor. Alla frågor skickades i samma mail för att informanten inte 

skulle uppleva sig förföljd, vilket hade kunnat hända om följdfrågorna skickats i flera 

efterföljande mail under den korta tid som fanns till förfogande för undersökningen. 

Ryen (2004) menar att om forskaren skickar för många mail i en följd kan informanten 

känna sig överväldigad och kanske tröttna. Å andra sidan kan även alltför omfattande 

mail trötta ut informanten, det är ett övervägande forskaren får göra. En instruktion för 

hur informanten kunde använda följdfrågorna medföljde mailet med frågorna och det 

var möjligt för informanten att maila forskaren för att få förtydliganden (se bilaga 2). 

Detta för att efterlikna situationen vid en intervju ansikte mot ansikte så mycket som 

möjligt, men även för att informanten inte ska känna sig ensam med frågorna, om t.ex. 

en fråga är oklart formulerad. Att som forskare på något sätt finnas tillgänglig för 

informanten när hen svarar på frågorna är viktigt vid en e-postintervju, då man inte som 

vid en ”vanlig” intervju finns direkt till hands (Ryen, 2004).  

Utskrifterna av intervjusvaren består av 21 sidor.  
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3.4 Metoddiskussion 
 

Som tidigare nämnts uppstod vissa svårigheter med att hitta informanter. Det kan bero 

på att för lite information lämnades i förfrågan på facebook. Mer information kunde ha 

lämnats om undersökningen, dess syfte och forskningsetiska hänsyn, kanske även om 

forskaren själv. Planen var att lämna all sådan information i mailet tillsammans med 

frågorna, vilket också gjordes (se bilaga 2), men efterhand blev det tydligt att 

informationen borde ha lämnats redan vid förfrågan för att vinna förtroende och för att 

vara mer öppen med studiens syfte. Informanterna i undersökningen är nu endast fyra, 

vilket gör det svårt att dra några längre slutsatser utifrån resultatet. Å andra sidan är det 

en kvalitativ studie och som sådan eftersträvar den inte ett generaliserbart resultat. 

 

Vad gäller metodvalet är en nackdel med metoden att frågorna kunde missförstås och 

det fanns egentligen ingen möjlighet att klargöra om informanten själv inte förstod att 

hon missförstod. Forskaren kan inte heller själv vara riktigt säker på om informanten 

missförstått eller om svaret helt enkelt avviker från de andras svar därför att 

informantens åsikt avviker från de andras åsikter. Metoden resulterade i en något 

svårtolkad information då nyanser i språket, kroppsspråk och betoningar försvann i och 

med att alla svar är skriftliga redan från början. En e-postintervju som pågår över längre 

tid än denna skulle kunna ge mer tydlig information om vad informanterna menade 

eftersom både forskare och informant vid en längre e-postintervju skulle kunna skriva 

mer och ställa fler följdfrågor om varje fråga. Men även om viss information är svår att 

tolka resulterar metoden i koncentrerad information vilket är en fördel jämfört med en 

”vanlig” intervju där informationen måste urskiljas ur talspråket. 

 

Ett problem som e-postintervjun har gemensamt med enkätundersökningen är att 

forskaren aldrig kan vara helt och hållet säker på att det är den hen tror som svarar på 

frågorna. Även om de allra flesta idag kan antas ha ett personligt e-postkonto, 

förekommer det att man t.ex. hemma i familjen har en gemensam dator med ett e-

postkonto som alla som använder datorn kan läsa. Det är ett övervägande forskaren får 

göra och den här undersökningen utgår från att informanterna är de de utger sig för att 

vara utifrån att de allra flesta idag har ett personligt e-postkonto samt att kontakt har 

tagits med dem endera via Facebook-grupper där deras namn kan läsas eller 

Amningshjälpens eget kontor. 

 

Något som kan vara både en för- och nackdel med metoden är att informanten får tid på 

sig att formulera sina svar (Ryen, 2004). I den här studien är det en fördel då det inte är 

säkert att informanterna funderat över frågorna förut. Genom att de får tid på sig att 

tänka över svaren blir svaren mer genomtänkta och ger en tydligare bild av hur 

informanterna söker information än om svaren varit spontana och bestått av vad 

informanten kom på i stunden. Att svaren är genomtänkta är en fördel då informanterna 

endast är fyra. Få informanter ger ett mindre utrymme för att information kan utebli på 

grund av att informanterna glömmer att delge forskaren den. Om informanterna då haft 

tid på sig att tänka igenom sina svar är chansen större att de inte glömmer någon detalj 

som är viktig för forskningen. 

 

Objektiviteten i tolkningen av resultatet kan möjligtvis ha påverkats av att författaren 

själv är medlem i Amningshjälpen sedan några år och har förförståelsen att 

hjälpmammor är intresserade, ödmjuka och kunniga inom amning. Det är alltså med en 

positiv bild av informanterna författaren går in i undersökningen. 
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3.4.1 Etiska hänsyn 
 

Trost (2010) menar att konfidentialitet och anonymitet är av högsta vikt vid en 

kvalitativ undersökning. Deltagarna i den här studien har anonymiserats genom att 

detaljer som ändå inte tillför något till analysen uteslutits. Informerat samtycke har 

eftersträvats genom att så mycket information som möjligt givits innan informanterna 

gjorde valet att delta, vilket skedde genom att de skickade in svar på intervjufrågorna, 

samt att möjlighet gavs att avbryta medverkan när som helst.  
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4. Teori 
 

I det här kapitlet redogörs för det teoretiska ramverk som uppsatsen bygger på. Det 

första är serious leisure-perspektivet och det andra är teorin om kognitiv auktoritet. 

 

4.1 Serious leisure-perspektivet 
 

Serious leisure-perspektivet är ett teoretiskt ramverk för att studera människors 

fritidsaktiviteter (leisure). Det utvecklades 1973 (och fortsätter att utvecklas) av 

sociologen Robert A. Stebbins.  

 

Enligt Stebbins (2014) kan ”leisure” definieras som någon typ av tillfredsställande 

aktivitet som människor ägnar sig åt på sin fritid. Begreppet leisure delas enligt serious 

leisure-perspektivet in i tre former: casual leisure, project-based leisure och serious 

leisure. Perspektivet har fått sitt namn efter den sistnämnda, men behandlar lika mycket 

de andra formerna av leisure. Varje form har en kärnaktivitet (core activity). Det är den 

aktivitet som är grunden för själva sysselsättningen. I casual leisure är kärnaktiviteten 

något som är relativt lätt att genomföra och ger omedelbar tillfredsställelse. Aktiviteten 

kräver inga särskilda kunskaper eller erfarenheter. Det kan till exempel vara att se på 

TV, lyssna på musik eller att ta en tupplur. Project-based leisure kan vara svårare att 

genomföra än casual leisure men huvudpunkten är att det är en tidsbegränsad aktivitet. 

Det är en kreativ aktivitet som kräver en del planering, och som sker på fritiden. 

Exempel på project-based leisure är firandet av religiösa eller nationella högtider och 

arrangerandet av idrottsevenemang. 

 

Av de tre formerna är serious leisure den mest komplexa aktiviteten.  

Stebbins (2009, s. 622) definierar den som: 

 

“The systematic pursuit of an amateur, hobbyist, or volunteer core activity 

that people find so substantial, interesting, and fulfilling that, in the typical 

case, they launch themselves on a (leisure) career centered on acquiring 

and expressing a combination of its special skills, knowledge, and 

experience.” 

 

Det handlar alltså om ett seriöst, ambitiöst engagemang i en aktivitet som utförs på 

fritiden och som kräver specialkunskaper och/eller särskilda färdigheter. Det ska också 

finnas någon typ av utveckling som kommer av att engagerat utföra aktiviteten. 

Utövare av olika typer av leisure kan enligt serious leisure-perspektivet delas in i tre 

olika grupper: amatörer, hobbyister och volontärer. Amatörer är de vars leisure-aktivitet 

har en professionell motsvarighet, ett exempel är utövare av olika sporter. Hobbyister 

har ingen professionell motsvarighet och kan vara till exempel frimärkssamlare. Den 

sista gruppen, volontärer, är den som är aktuell i denna uppsats. En volontär, i serious 

leisure-sammanhang, definieras som en person som frivilligt och obetalt arbetar med att 

hjälpa eller ge service till människor utanför dess egen familj. För att volontärarbetet 

ska höra hemma i serious leisure-perspektivet krävs också att det är ett tillfredsställande 

arbete, det är alltså motivationen som avgör om det räknas som leisure eller inte. 

(Stebbins, 2009, 2014)  
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4.2 Kognitiv auktoritet 
 

Teorin om kognitiv auktoritet utvecklades av biblioteks- och informationsforskaren 

Patrick Wilson (1983) och handlar om hur människor besvarar frågan ”vem kan vi lita 

på?”. Enligt Wilson är i princip all kunskap vi har kunskap som vi fått i andrahand. Men 

vi litar inte på allt vi hör utan utvecklar olika kognitiva strategier för att avgöra vilka 

källor vi ser som trovärdiga och det är dessa källor som är våra kognitiva auktoriteter. 

Biblioteks- och informationsforskaren Pamela J McKenzie har beskrivit olika faktorer 

som enligt Wilson påverkar hur kognitiva auktoriteter fungerar. (1) Huruvida någon är 

en kognitiv auktoritet eller inte beror på kontexten, i olika sammanhang kan man ha 

olika kognitiva auktoriteter och (2) det kan finnas gradskillnader, en källa kan ses som 

att ha mycket eller lite auktoritet i olika frågor. (3) En kognitiv auktoritet kan endast 

vara en auktoritet i förhållande till någon som ser hen som en auktoritet, man kan alltså 

inte vara en kognitiv auktoritet ensam. Det sista kriteriet som nämns av McKenzie är att 

(4) huruvida någon ses som en kognitiv auktoritet eller inte beror på hur denna källa 

påverkar ens tänkande. Även andra än kognitiva auktoriteter kan påverka människors 

tänkande, men en kognitiv auktoritet är en som påverkar ens tänkande för att man vill 

att hen ska göra det. (McKenzie, 2009 se Wilson, 1983) 

 

Kognitiv auktoritet kan ses som ett individuellt beslut som tas en gång för alla och 

endast ändras om ny information framkommer som ger anledning att ändra beslutet.  

McKenzie menar däremot att med ett konstruktionistiskt synsätt kan kognitiv auktoritet 

ses som något som skapas i kommunikation mellan människor, och att det skapas på 

olika sätt i olika sammanhang. McKenzie ger som exempel att hennes informanter i en 

studie om gravida kvinnors informationssökning inte enbart använder sig av en typ av 

kognitiv auktoritet utan flera, beroende på hur konversationen ser ut (McKenzie, 2009). 

 

Wilson (1983) menar att det finns olika anledningar till att någon ses som en kognitiv 

auktoritet, den som är mest relevant för den här uppsatsen är den institutionella 

auktoriteten. Det är enligt Wilson inte enbart är människor som kan ha kognitiv 

auktoritet utan även t.ex. organisationer och institutioner. En av dessa institutioner är 

forskarsamfundet som, trots att det gått mer än 30 år sedan Wilsons bok gavs ut, 

fortfarande är en av samhällets kognitiva auktoriteter. (s. 81-88) 
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5. Tidigare forskning  
 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som gjorts om informationssökning och 

olika serious leisure-aktiviteter. 

 

5.1 Informationssökning för uppsatsen 
 

Information till denna uppsats har funnits genom sökningar i Google, databaserna LISA 

och LISTA samt framför allt genom referenslistorna i relevanta dokument. Författaren 

har också läst i böcker och på hemsidor som kändes till sedan tidigare. 

 

5.2 Informationssökning och serious leisure 
 

Shan-Ju Chang, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid National 

University of Taiwan, fann i sin studie om backpackers (2009) att deras 

informationssökning i princip inte hade någon början eller slut, utan pågick hela tiden. 

Före en resa handlade det om planering och praktiskt information och 

informationssökandet pågick i distinkta steg. Under en resa kunde informationssökning 

behövas om något oplanerat hände och efter resan handlade det om att få svar på 

eventuella frågor som uppstått under resan, men också att dela med sig av information 

till andra backpackers. Chang menar att informationssökningen hos deltagarna kan ses 

som en process, då informationssökningen vid en resa påverkar sökbeteendet vid nästa 

resa osv. Hon menar att informationen hela tiden byggs på, deltagarna börjar inte om 

från noll vid nästa resa. Även Jenna Hartel, professor vid University of Toronto, (2010 

se Hartel 2006, 2007) har funnit att informationssökning inom serious leisure inte kan 

ses som en aktivitet skild från andra aktiviteter. Hon menar att hobbygourmetkockar 

använder sig av sex olika typer av informationsaktiviteter i sitt hobbyutövande varav tre 

är relevanta i denna uppsats. Den första innebär att serious leisure-aktiviteter kan bli en 

sorts livsstil, där kockarna söker aktiviteter och erfarenheter som är relaterade till deras 

hobby. Den andra handlar om att dela med sig av sin expertis till andra, t.ex. genom att 

lära andra laga en maträtt. Den tredje innebär att hålla sig uppdaterad om vad som 

händer och vad som är nytt inom gourmetmatlagningen. I ett paper som bygger på en 

studie om olika typer av hobbyfotografer och deras informationspraktiker menar 

Andrew M. Cox, lärare vid University of Sheffield (2012) att informationsanvändning 

ska förstås som en process som formas av de fysiska och sociala förutsättningar som 

finns kring aktiviteten i vilken informationsanvändningen sker. 

 

Chang (2009) menar att deltagarna i hennes studie har en stor bredd i sina val av källor 

och olika källor användes under olika stadier av resan. Innan resan användes ofta 

böcker, hemsidor och forum på internet. Under resan var lokal information viktig, t.ex. 

lokala kartor, flygblad eller anslag. När det gällde böcker accepterade deltagarna inte 

vilka resehandböcker som helst utan kunde ha specifika krav på t.ex. språk och innehåll. 

De sökte ofta efter böcker om landets kultur, historia och språk. Även släktforskare 

ställer krav på den information de söker, att det ska vara dokumenterade uppgifter 

snarare än hörsägen (Fulton, 2009). I flera studier om serious leisure och information 

framkommer att människor är en viktig informationskälla för deltagarna i studierna. 

Backpackers använder sig t.ex. efter resan ofta av olika forum på internet och 
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gemensamt för de olika stadierna av deras resor (före, under, efter) är att andra 

människor alltid är en viktig källa till information, endera genom direkta kontakter eller 

via forum på internet (Chang, 2009). Charlotte P. Lee, forskare vid University of 

California och Ciaran B. Trace, professor vid University of Texas (2009) delar i sin 

studie om hobbysamlare av badankor in deltagarnas kommunikation om sin hobby i två 

grupper, kommunikation med andra samlare och kommunikation med lekpersoner. Vid 

kommunikationen med lekpersoner handlar det främst om familjemedlemmar och den 

är av största vikt i början av samlandet men även för hjälp med att upprätthålla 

samlandet. Kommunikation med andra samlare sker dagligen via ett forum för 

badanksamlare på internet, vilket blivit en helt ny kontaktyta för badanksamlare som 

vanligtvis inte har kontakt med andra lokala samlare. Information delas ibland i ett sorts 

mentorskap från mer erfarna samlare till nybörjare men går även åt andra hållet. Även 

Crystal Fulton, forskare vid University College Dublin (2009), menar att kontakten med 

andra med samma intresse spelar en stor roll. I sin studie om släktforskare menar hon att 

familjemedlemmar är en viktig källa, framför allt i början av släktforskandet, och senare 

i processen är andra släktforskare viktiga källor för information framför allt via forum 

på internet och e-postlistor. Internet är även här en viktig källa för att nå utanför den 

lokala sfären. 

 

Hinder mot deltagarnas informationssökning finner Chang (2009) när det gäller böcker, 

t.ex. bristande språkkunskaper. Beroende på resmål kan det också vara ett problem att 

det helt enkelt inte finns tillräckligt med information tillgänglig (t.ex. för mindre orter).  

Sjuksköterskor är en grupp som, liksom hjälpmammor, kan behöva söka information 

om amning. De upplever ofta att tidsbrist hindrar dem från att söka information i den 

utsträckning de skulle önska (Clarke et al. 2013, Randell et al. 2009). 
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6. Resultat 
 

Resultatet analyseras i två delar. I detta kapitel presenteras empirin och i nästa kapitel 

analyseras och diskuteras resultatet i relation till den tidigare forskningen om serious 

leisure och teorin om kognitiv auktoritet.  

 

6.1 Bakgrundsinformation om informanterna 
 

Informanterna är fyra kvinnor som har varit hjälpmammor i mellan ca 5 – 24 år.  

 

Samtliga informanter uppger att de har utbildningar de använder sig av som 

hjälpmammor. De har alla olika examen på högskolenivå och alla har läst kurser på 

högskolenivå om amning. 

 

Informanterna har alla deltagit i flera fortbildningar om amning. Alla informanter 

nämner föreläsningar och helgkurser anordnade av Amningshjälpen. Tre informanter 

nämner Amningshjälpens riksträffar och en informant nämner hjälpmammeprovet. 

Även föreläsningar, seminarier och konferenser med andra arrangörer är något som alla 

informanter nämner, t.ex. universitet, sjukhus, andra föreningar som arbetar med 

amning, Medela med flera. Följande citat sammanfattar informanternas svar: ”Otaliga 

föreläsningar och seminarier inom Amningshjälpen och hos andra organisationer på 

olika nivåer från lokalt till internationellt (Norden).” 

 

Föreläsare har varit disputerade forskare, doktorander och vårdpersonal. Den 

kurslitteratur som använts under fortbildningarna har varit varierande beroende på typ 

av fortbildning. Från powerpoints till omfattande kurslitteratur, Amningsnytt och 

officiella dokument. 

 

Vad gäller utbildning specifikt i informationssökning uppger en att hon inte har någon 

alls och de andra tre är osäkra, de utbildningar de uppger är pedagogik och information 

om hur man söker i vetenskapliga databaser som del i en annan kurs. 

 

6.2 Hjälpmammornas informationsbehov 
 

Alla informanter utom en skriver att de mycket sällan får frågor som de inte kan svara 

direkt på. När det händer handlar det ofta om medicinska frågor eller väldigt specifika 

frågor. 

 

Två informanter uttrycker ett behov av nya synsätt när det gäller amning. En av dem  

skriver om hur det i medierna ofta bildas en polarisering mellan ammande och icke 

ammande mammor, och att hon vill kunna ge stöd även till dem som inte ammar eller 

ammar delvis. Den andra informanten saknar ett psykologiskt/känslomässigt perspektiv 

på amningen och tycker att mycket information om amning idag uttrycks ur ett 

medicinskt/fysiskt perspektiv. 
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En informant skriver också att människors åsikter och tyckande om amning kan vara en 

orsak till informationsbehov. Hon upplever att hon vill veta mer när hon får höra 

människor ge råd om amning, men utan att förklara varför man ska göra si eller så. 

”Situationerna kan vara vilka som helst egentligen. Som amningsnörd tenderar man att 

leva och andas amning.” 

 

6.3 Hur och var söker hjälpmammorna information? 
 

Den hjälpsökande mammans berättelse är en viktig källa för informanterna. Alla skriver 

att de under samtalet lyssnar och ställer frågor för att få reda på hur mamman upplever 

situationen. Informanterna skriver också att återkoppling, att få veta hur det gått för 

mamman, är en viktig källa till information. Vanliga sätt att ha kontakt med 

hjälpsökande mammor är via telefon, mail och Facebook-grupper. 

 

Informanterna skriver om flera olika källor de använder sig av då de upplever att de inte 

har tillräckligt med information för att kunna svara på en hjälpsökande mammas fråga. 

Det vanligaste bland informanterna är att vända sig till en annan människa, till exempel 

andra hjälpmammor eller personal inom sjukvården, endera genom att informanten själv 

tar kontakt för att få information eller genom att hon hänvisar den hjälpsökande 

mamman vidare. Att fråga andra amningsrådgivare på e-postlistor och Facebook är 

också vanligt. 

 

Diskussioner om amning med anledning av särskilda frågor från hjälpsökande mammor 

är något som alla informanter skriver om. Det kan endera vara att de själva behöver 

information för att kunna ge en mamma ett svar, eller att en annan hjälpmamma tar 

kontakt med dem och informanterna då delar med sig av sin kunskap. Alla 

informanterna skriver att man inom föreningen, hjälpmammor emellan, ofta delar med 

sig av information, t.ex. genom att dela artiklar på Facebook, e-postlistor eller forum.  

 

Andra källor som informanterna använder i samband med frågor från hjälpsökande 

mammor är websidor skrivna av vårdpersonal och vetenskapliga artiklar. Det är vanligt 

att söka i databaser, t.ex. PubMed och sökmotorn Google. Litteratur om amning är 

också vanligt, flera av informanterna berättar att de har litteratur om amning hemma i 

sin bokhylla. 

 

Informanterna läser ofta om amning, även i situationer där de inte har direkt kontakt 

med en hjälpsökande mamma, alla uppger att de läser något om amning minst en gång i 

månaden och 3 av 4 minst en gång i veckan. En av informanterna skriver att hon läser 

”allt”, andra nämner t.ex. tidskrifter, böcker, databaser (framför allt PubMed) websidor 

och forum på internet.  

 

Informanterna skriver att det inte nödvändigvis är information om amning i sig som är 

användbart i verksamheten som hjälpmamma. En hjälpmamma skriver att: 

”Ibland kan man också råka på information om något helt annat men som man sedan 

inser kan hjälpa en kring amningsfrågor /.../ Jag tror de flesta kan ha nytta av sina 

tidigare kunskaper när det gäller amning. Man kan koppla amning till i princip vad som 

helst! Det tar liksom aldrig slut.” 
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Alla informanter diskuterar amning minst en gång i måndaden. Två av dem diskuterar 

amning dagligen. Det vanligaste bland informanterna är att diskutera med andra 

hjälpmammor och familjemedlemmar, men de två som dagligen diskuterar amning 

menar att de gör det med ”alla”. Anledningarna till diskussionerna är flera. Det kan t.ex. 

gälla media, endera att man diskuterar mediedebatten med t.ex. andra hjälpmammor 

eller familjemedlemmar, eller att informanterna själva deltar i debatten. Alla 

informanter tar del av mediedebatten på något sätt och flera av dem deltar också själva 

t.ex. genom att skriva insändare och ge intervjuer. Informanterna har olika sätt att 

hantera mediedebatter. Två av informanterna deltar ofta, men orken finns inte alltid och 

då låter de bli att delta. En av informanterna skiljer sig från de andra genom att inte vilja 

delta alls i debatten utan endast noterar vilken vinkling den har. En av informanterna 

skriver angående mediedebatter att: ”Jag tycker ofta att man ställer ammande och icke 

ammande mot varandra - det är verkligen trist.” Det har hon hanterat genom att lära sig 

mer om flaskmatning, för att kunna stödja föräldrar oavsett om de ammar eller 

flaskmatar. 

 

En kommentar från en av informanterna sammanfattar de anledningar som flera av 

informanterna anger till varför de diskuterar amning: utifrån intresse, vetenskap och 

ibland erfarenheter.  

 

6.3.1 Källkritik 
 

Oavsett vad som orsakat informanternas behov av att söka information finns det vissa 

källor de väljer bort. Exakt vilka källor de uppger skiljer sig något mellan 

informanterna, men anledningarna är desamma nämligen brist på vetenskapliga 

referenser och att källan uppfattas som partisk. Källor som informanterna väljer bort av 

den anledningen är nappflask- och barnmatsföretag, föräldratidningar, föräldraforum på 

internet samt tidskrifter och böcker som inte har vetenskapliga referenser.  

 

En informant menar också att hon väljer bort källor som hon anser vara för gamla, t.ex. 

äldre litteratur. 

 

Informanterna skriver ofta i sina intervjusvar om vikten av att den information de delar 

med hjälpsökande mammor ska vara vetenskapligt förankrad. Två informanter skriver 

också att man inom föreningen Amningshjälpen poängterar detta för varandra. 

 

6.4 Hinder mot informationssökning 
 

Alla informanter skriver att de i princip alltid finner den information de söker. Även i de 

fall då de inte gör det försöker de ofta finna lösningar för att gå runt problemet. I de fall 

då de inte finner någon lösning kan det bero på olika saker. En informant skriver att hon 

ibland endast får tillgång till abstrakten ur vetenskapliga artiklar och hon menar att det 

beror på att hon inte är vårdutbildad. En annan informant skriver att hon på egen hand 

brukar göra små ”studier” om olika amningsrelaterade frågor, men att hon inte har, men 

skulle vilja ha, möjligheten att göra större vetenskapliga studier.  

 

En informant upplever att det ibland kan vara svårt att ”komma vidare” i kontakten med 

en hjälpsökande mamma utan att bokstavligen se amningen, flera av informanterna 
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skriver också att de ibland gör hembesök. Vad gäller återkoppling skriver en av 

informanterna att det kan vara svårt att veta om den hjälpsökande mamman verkligen 

blivit hjälpt, eller om hon bara säger att hon blivit det. Det brukar hon, och fler av 

informanterna, lösa genom att berätta för mamman att hon alltid kan återkomma eller 

ringa en annan hjälpmamma om problemen kvarstår.  

 

Ett problem som en informant nämner är svårigheten i att få reda på vem som ligger 

bakom olika offentliga dokument och var de går att finna. Det kan vara t.ex. dokument 

om kemiska ämnen där olika organisationer kan ligga bakom beroende på typ av ämne 

eller att man för att finna vissa dokument behöver vara insatt i beslutgången hos olika 

instanser. Hon menar att de här faktorerna gör att informationssökningen kan ta upp 

mycket tid. 

 

En informant skriver också om hur brist på forskning inom vissa frågor kan vara ett 

hinder som det kan vara svårt att finna lösningar till. Hon berättar om en hjälpsökande 

mamma som hade upprepade mjölkstockningar som informanten inte kunde hjälpa till 

med, och att det först några år senare kom nya forskningsrön som hade kunnat hjälpa 

den mamman. Informanten skriver att: ”/.../jag vet inte vad jag skulle kunna ha gjort 

mer den gången egentligen.” 
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och teorin 

om kognitiv auktoritet.  

 

7.1 Hjälpmammornas informationsbehov, samt hur och var de 

söker information 
 

Sammantaget visar undersökningen att informanterna inte upplever sig ha särskilt stora 

informationsbehov. De gånger då behov av information faktiskt uppstår, försöker 

informanterna alltid lösa situationen och lyckas oftast hitta den information de behöver. 

Att de oftast finner svaren på sina frågor kan vara en förklaring till att behovet av 

information inte upplevs som ett behov. Om de lämnar situationen med en besvarad 

eller en obesvarad fråga avgör om de upplever att de har ett informationsbehov eller 

inte. En annan anledning till att informanterna inte upplever informationsbehov särskilt 

ofta kan vara att hjälpmammeskapet är ett serious leisure. Både Chang (2009) och 

Hartel (2010 se 2006, 2007) menar att informationssökning inom serious leisure är 

något konstant pågående. Dels genom att utövaren söker allmän information inom sitt 

intresseområde och dels genom att mer specifik information eftersöks. Informanterna i 

den här uppsatsen diskuterar amning, både med hjälpmammor och icke-hjälpmammor, 

och läser information om amning minst en gång i månaden, flera av dem betydligt 

oftare än så. En informant skriver att även information som vid första anblick inte 

verkar handla om amning ändå kan komma att kopplas till ämnet på något vis. Hartels 

första informationsaktivitet innebär att utövaren av serious leisure skapar sig en livsstil 

kring sitt intresse, det verkar informanterna i den här undersökningen också har gjort 

genom det här konstanta sökandet efter information om amning. Att amning blivit en 

livsstil syns också hos informanten som skrivit titelcitatet: ”Som amningsnörd tenderar 

man att leva och andas amning”. 

 

Informanternas informationssökning pågår hela tiden, den kan inte enbart kopplas till ett 

samtal med en hjälpsökande mamma. Den kan också ses som en process, liksom 

Changs backpackers använder de sig av den information de finner vid en ”sökning” då 

de går vidare till nästa. Återkopplingen med den hjälpsökande mamman är en viktig del 

i den processen. Att informanterna mer sällan upplever informationsbehov kan alltså 

förklaras med den konstant pågående informationssökningen, de väntar inte tills de får 

en fråga de inte kan besvara utan söker hela tiden ny information som de kan komma att 

behöva vid framtida samtal med hjälpsökande och av den anledningen uppstår sällan 

något akut behov av information. 

 

Även Cox (2012) menar att informationssökning inom serious leisure är en process och 

han menar att informationsbeteenden i den här processen formas efter de fysiska 

förutsättningar som finns kring aktiviteten. Föreningen Amningshjälpens förväntningar 

på hjälpmammornas informationssökning beskrevs i kapitel 2.3. Kortfattat går de ut på 

att den information som förmedlas av hjälpmammorna ska bygga på vetenskap, och 

hjälpmammor förväntas uppdatera sina kunskaper regelbundet. Amningshjälpen 

tillhandahåller också fysiska förutsättningar för hjälpmammornas informationssökning 

genom att till exempel ordna möten och riksträffar där information förmedlas på bland 

annat föreläsningar. Alla informanterna skriver ofta i sina svar att de anser att det är 
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viktigt att den information de tar till sig och förmedlar är vetenskapligt förankrad. Det 

här kan ses som att föreningen Amningshjälpen (även om det är svårt att skilja mellan 

”föreningen” och ”hjälpmammorna” då de som ordnar till exempel riksträffar ofta är 

hjälpmammor själva) är del i att skapa förutsättningar för en viss typ av 

informationssökning, alltså sökandet efter vetenskapligt förankrad information. En 

förutsättning för serious leisure är att deltagarna är ambitiösa i sitt utövande, ett sätt att 

vara det är att ställa krav på den information som används i utövandet av aktiviteten. 

Informanterna i denna uppsats ställer krav på vetenskaplighet, backpackers (Chang, 

2009) ställer specifika krav på vilken information de är ute efter och släktforskare 

(Fulton, 2009) ställer kravet att informationen ska finnas dokumenterad. Informanterna 

använder sig av ett flertal källor, även här finns likheter med Changs undersökning där 

deltagarna, liksom informanterna i denna uppsats, använde både böcker, internet och 

andra människor. Kombinationen internet och andra människor är en vanlig källa i flera 

studier om serious leisure, ofta genom att olika forum på internet används för 

informationsaktiviteter. Informanterna använder till exempel mail, Facebook och e-

postlistor för att dels komma i kontakt med andra hjälpmammor och andra experter på 

amning och dels för kontakten med hjälpsökande mammor vars berättelse informanterna 

menar är en viktig källa. Överhuvudtaget är andra människor en viktig källa för 

informanterna. Diskussioner om amning är något informanterna deltar i regelbundet. 

Lee & Trace (2009) skiljer mellan kommunikation med lekpersoner, till exempel 

familjemedlemmar, och kommunikation med andra insatta i ämnet. Informanterna 

diskuterar både med lekpersoner och andra insatta och de kan ha olika roller i samtalen. 

På ett forum för badanksamlare kunde informationen delas mellan båda grupperna, men 

det var också vanligt med ett mentorskap, där mer erfarna samlare hjälpte nybörjarna. 

Även Hartel menar att en del i serious leisure-utövarnas informationsaktiviteter är att 

dela med sig av sin kunskap. Informanterna i denna uppsats menar att information delas 

åt båda håll i diskussioner med andra hjälpmammor, ibland behöver de själva 

information och ibland har de information som är till hjälp för en annan hjälpmamma. 

 

7.2 Hinder mot informationssökning 
 

En intressant iakttagelse är att ingen av informanterna nämner tidsbrist som ett hinder 

mot informationssökning. En annan grupp än hjälpmammor som kan behöva söka 

information om amning och andra hälsofrågor är sjuksköterskor. I många studier om 

sjuksköterskors informationssökning är tidsbrist ett vanligt hinder mot 

informationssökning (se t.ex. Clarke et al. 2013, Randell et al. 2009). Att informanterna 

inte upplever någon tidsbrist kan även det höra ihop med att deras hjälpmammeskap är 

deras fritidsintresse, de har inte en begränsad arbetstid att sköta sin informationssökning 

på utan de tar sig tid. Inte ens den informant som nämner att vissa delar av 

informationssökningen, att finna ut vem som ligger bakom vissa dokument samt lista ut 

beslutsgången hos olika instanser, tar väldigt lång tid menar att tidsåtgången är något 

som hindrar henne. Enligt Stebbins (2009) är ett kriterium för att volontärarbete ska 

räknas som serious leisure att det är tillfredsställande. Att informanterna upplever 

informationssökning relaterad till deras hjälpmammeskap som tillfredsställande kan 

vara en förklaring till att de inte upplever tidsbrist. 

 

Deltagarna i Changs (2009) undersökning upplevde ibland problemet att den 

information de ville ha helt enkelt inte fanns. Det kunde gälla till exempel information 
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om mindre länder som inga resehandböcker skrivits om. En av informanterna i den här 

uppsatsen har också upplevt detta problem, då gällde det forskningsresultat som ännu 

inte publicerats. Det är svårt att se någon bra lösning på detta problem. Ett alternativ är 

att informanten börjar forska själv men brist på utbildning är ett hinder. Ett av de hinder 

som informanterna nämner mot sin informationssökning är att de inte har ”rätt” 

utbildning, det gäller då dels vårdutbildning men en informant uttrycker också en 

önskan om att själv kunna göra större studier om olika aspekter av amning.  

 

7.3 Kognitiv auktoritet 
 

McKenzie (2009) menar att kognitiv auktoritet skapas i kommunikation med andra 

människor. Informanterna i den här undersökningen poängterar ofta att den kunskap de 

inhämtar och delar med sig av ska vara opartisk och baserad på vetenskaplig forskning. 

Inom föreningen finns också en inställning att det är den typen av kunskap som ska 

förmedlas, dels genom föreningens officiella riktlinjer till hjälpmammor och dels genom 

att hjälpmammor sinsemellan uppmuntrar och hjälper varandra att finna denna typ av 

kunskap. Den kognitiva auktoriteten som informanterna ger forskarsamfundet är inte 

något som skapas endast inne i informanternas huvuden, utan att det är något som 

skapas och underhålls genom kommunikationen med andra hjälpmammor. De 

diskuterar och tipsar varandra om olika källor som kan ses som trovärdiga eller hjälper 

varandra att finna sådana källor.  

 

Amningshjälpen är inte ensam om den här inställningen till vetenskap och kunskap, att 

den pålitliga kunskapen är den som är baserad på vetenskaplig forskning.  Institutionell 

kognitiv auktoritet innebär att även institutioner, till exempel forskarsamfundet, kan 

vara en kognitiv auktoritet (Wilson, 1983, s. 81-88). Samhället ser idag, liksom då 

Wilson utvecklade sin teori, forskarsamfundet som mycket trovärdiga och när en stor 

del av samhället är överens om vilken typ av information som ses som trovärdig blir den 

som vill bli tagen på allvar också tvungen att använda sig av den typen av information 

för att inte avfärdas som icke trovärdig. Detta tyder på att kognitiv auktoritet, liksom 

McKenzie (2009) menar, är något som skapas i kommunikation mellan människor och 

som kan variera beroende på situation. Informanterna i denna undersökning är både del i 

och påverkas av den pågående process som gör den vetenskapliga forskningen till en 

kognitiv auktoritet.  
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8. Sammanfattning och slutsatser 
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på hur hjälpmammor i 

Amningshjälpen på sin fritid utvecklar sin kunskap om amning. Detta genom att ta reda 

på i vilka situationer hjälpmammorna upplever att de behöver information om amning, 

hur och var de söker efter information om amning samt vilka hinder som finns mot 

hjälpmammornas informationssökning om amning. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hjälpmammornas (i denna uppsats) 

informationsbehov och informationssökning inte är något som enkelt går att urskilja 

från ”livet i stort”. Flera studier om serious leisure (se t.ex. Chang 2009 och Hartel, 

2010) har fått samma resultat. Informanternas informationssökning fungerar som en 

ständigt pågående process där ny information inhämtas i princip hela tiden från både 

väntade och kanske mer oväntade källor och ämnesområden. I och med att 

informationssökningen sker kontinuerligt upplever informanterna sällan att de har några 

speciella behov av information, bara om de får väldigt specifika eller medicinska frågor 

upplever de att de behöver söka information eller hänvisa vidare för att kunna ge ett bra 

svar till den hjälpsökande mamman.  

 

Information söks från flera olika källor, andra människor är den vanligaste liksom i flera 

andra studier (t.ex. Lee & Trace, 2009 och Fulton, 2009), men även olika vetenskapliga 

databaser, böcker och olika typer av kurser och fortbildningar används. Vid val av källa 

har informanterna främst forskarsamfundet som kognitiv auktoritet och inom föreningen 

Amningshjälpen uppmuntrar man varandra att upprätthålla den auktoriteten. Den här 

uppsatsen menar att detta tyder på att hjälpmammorna är en del i och samtidigt påverkas 

av den samhälleliga process där vetenskapen som institution görs till kognitiv auktoritet. 

 

Informanterna upplever att de oftast finner den information de söker även om det ibland 

kan ta tid. De hinder som nämns är databaser som kräver inloggning och i förlängningen 

att inte ha ”rätt” formell utbildning, svårigheter att veta vem som ligger bakom 

information samt svårigheter med att komma vidare med en hjälpsökande mamma utan 

att bokstavligen se amningssituationen. Oftast menar informanterna att de lyckas lösa 

situationen genom att till exempel avsätta tid för informationssökningen eller göra 

hembesök. 

 

Ingen av informanterna nämner biblioteket som en källa de använder sig av men de 

skulle kunna ha nytta av bibliotekets resurser. Flera universitets- och högskolebibliotek 

uppger på sina hemsidor att allmänheten av licensskäl inte kan få tillgång till deras 

vetenskapliga databaser hemifrån men välkomnar till att komma till bibliotekets lokaler 

och söka i databaserna därifrån. Det kan vara en lösning på problemet då informanterna 

inte kommer åt vissa databaser på grund av att de kräver inloggning. Även folkbibliotek 

har ofta viss tillgång till vetenskapliga databaser.  
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8.1 Förslag på fortsatt forskning 
 

Då BVC ofta är den första instansen (efter förlossningsavdelningen/BB) nyblivna 

föräldrar kommer i kontakt med gällande vården av den/de nyfödda, och många 

nyblivna föräldrar har frågor om just amning, skulle det vara intressant att även 

undersöka BVC-sköterskors informationssökning om amning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur länge har du varit hjälpmamma? 

 

Har du någon utbildning i informationssökning? 

 

Har du någon utbildning du använder dig av som hjälpmamma?  

Vilken? T.ex. barnmorska, sjuksköterska? 

 
Utbildning 

 

Har Du gått någon typ av fortbildning om amning som inte omfattas av förra frågan?  

Vilken? 

Hur såg upplägget ut? Kom experter eller forskare? Hur såg kursmaterialet ut?  

Vem var arrangör? (Amningshjälpen, högskola?) 

Kunde Du påverka innehållet? 

 

Brukar Du läsa om amning, t.ex. i böcker, tidskrifter eller på internet, utan att ha en 

direkt hjälpmammerelaterad fråga? 

Hur ofta gör Du det? Var brukar du läsa? T.ex. böcker, tidskrifter, internet, databaser, e-

postlistor? 

 
Informationsbehov 

 

Hur brukar du göra när en mamma kontaktar dig för att hon behöver hjälp med 

amningen? 

Kan Du berätta om ett tillfälle när en mamma hade problem med sin amning? 

Vad gjorde Du då? 

Hur försökte Du lösa problemet? 

Mötte Du några hinder? 

 

Hur ofta händer det att Du får frågor om amning som Du inte kan svara direkt på? 

 Kan Du ge ett exempel? 

Vart brukar Du vända Dig då?  Eller: Hur gjorde Du den gången? 

Brukar Du finna den information du söker?  

Om inte, vad tror du att det beror på? 

 

Finns det någon annan situation, än när du har kontakt med en hjälpsökande mamma, då 

du känt att du behövt mer kunskap om amning än du hade? 

Hur såg den situationen ut? 

Vad gjorde du då? 

Mötte du några hinder? 

 

Finns det någon källa (t.ex. en tidskrift, en databas, en tidning eller något annat) som du 

inte använder i din informationssökning om amning för att du inte har förtroende för 

den?  
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I så fall, vad är det som gör att du inte känner förtroende för källan? 

 
Diskussioner om amning 

 

På vilket sätt brukar Du diskutera amningsfrågor?  

Brukar det tas upp spontant?  

Som respons till något i medierna? 

Brukar det vara när du eller en annan hjälpmamma behöver hjälp med ett problem? 

Vem brukar Du diskutera amning med? 

Hur ofta brukar Du diskutera amning? (varje dag, vecka, månad) 

 

Debatter om amning blossar upp i media ibland. Hur handskas Du med det?  

 
Föreningen Amningshjälpen 

 

Tycker du att informationssökning om amning är något som prioriteras av föreningen 

Amningshjälpen? 

På vilket sätt? 

 
Övrigt 

 

Finns det något mer du kan berätta om hur Du som hjälpmamma söker information om 

amningsfrågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Bilaga 2: Medföljande brev med ”instruktioner” 
 

Hej! 

 

Tack för att du vill vara med i min undersökning om hjälpmammors 

informationssökning om amning där syftet är som följer: 

 

”att undersöka hur hjälpmammor i Amningshjälpen utvecklar sin kunskap 

om amning genom att ta reda på i vilka situationer hjälpmammorna 

upplever att de behöver information om amning, hur och var de söker efter 

information om amning samt vilka hinder som finns mot hjälpmammornas 

informationssökning om amning.” 

 

Resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats vid Högskolan i Borås där jag 

läser till bibliotekarie. Mina handledare är Frances Hultgren och Arja Mäntykangas.  

 

I en bilaga till detta mail finns ett antal frågor. Du kan välja att svara på frågorna på 

olika sätt. Du kan ”stapla upp” dem och svara på varje fråga för sig, eller du kan se varje 

grupp av frågor som en helhet och se delfrågorna som en inspiration till vad ditt svar 

kan innehålla. Om du inte har något att säga om en delfråga kan du strunta i den, och 

om du kommer på något utöver delfrågorna får du gärna skriva ner det.  

 

Jag ser på metoden som en e-postintervju, och du får gärna höra av dig till mig under 

tiden du svarar på frågorna om det är något du undrar. Är det okej om jag hör av mig till 

dig via den här e-postadressen om jag har några frågor om dina svar? 

 

Medverkan kommer att behandlas anonymt. Det är ingen annan än jag som kommer att 

ta del av intervjusvaren, och jag kommer att använda mig av intervjusvaren enbart för 

den här uppsatsen. Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

 

Återigen, stort tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar Theresa Nesting Lindén 
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