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Abstract 
This paper strives to answer the question if, and how, male breastfeeding could challenge the 

current perceptions of masculinity. We want to analyse what masculinity consist of for the 

people expressing their views in this study, by looking at their thoughts of male breastfeeding. 

The different opinions concerning the subject is the focus of our analysis. By using theories 

about gender dichotomy, performativity and masculinity we can establish that male 

breastfeeding unfix masculinity and is therefore open for a possible change. The conclusion is 

that wether masculinity will be perceived as challenged or not, male breastfeeding depends on 

the context in which it is carried out, and by whom its is performed. However, this does not have 

to lead to the gender equality some are hoping for, if it results in a negotiation which strengthens 

the masculinity instead of evening out the biological differences. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen ämnar svara på frågan om och hur manlig amning kan utmana existerande 

uppfattningar om maskulinitet. Vi vill analysera hur maskulinitet uppfattas i personernas 

resonemang genom att undersöka deras argument om manlig amning. De olika uppfattningarna 

gällande ämnet är fokus för vår undersökning. Genom att använda teorier om genussystemets 

isärhållande, performativitet och maskulinitet fastställer vi att maskuliniteten är föränderlig och 

därmed öppen för omförhandling. Slutsatsen blir att manlig amning är kontext – och 

aktörsbunden, vem som utför amningen, var och hur, avgör om maskuliniteten uppfattas som 

utmanad eller ej. Men det behöver inte leda till den jämställdhet som en del hoppas på om 

omförhandlingen av maskuliniteten resulterar i en förstärkning av denna, istället för ett 

utjämnande av biologiska olikheter. 
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Introduktion 
 

Vår första kontakt med manlig amning var genom tidskriften ETC:s två artiklar som kom ut 

2005. ETC är en oberoende reportagetidning som är mediekritisk, feministisk samt socialistisk 

enligt deras egen hemsida.1 Artiklarna var skrivna på ett väldigt positivt sätt, med otaliga 

exempel på män som ammat eller producerat mjölk. Det som fångade vårt intresse var de 

positiva förhoppningarnas framtidslöfte om ökad jämställdhet. Allteftersom ytterligare material 

tillkom insåg vi snabbt att inte alla delar de positiva argument som framförs i ETC, tvärtom så 

var skepsisen och motviljan stor. Detta gjorde oss än mer intresserade och väckte många 

funderingar. Vad är det med manlig amning som är så kontroversiellt och provocerande? Vilka 

slags resonemang bygger de olika argumenten på? Vi insåg att det måste finnas underliggande 

föreställningar kring vad en man är och bör vara, vilket speglas i de positiva och negativa 

argumenten kring ämnet.   

 

Vi utgår i denna undersökning ifrån att manlig amning är ett biologiskt faktum. Jared Diamond, 

professor i fysiologi och geografi, menar att även män kan amma eftersom också de har 

bröstvårtor och mjölkkörtlar.2 Genom att koppla materialet till vetenskapliga teorier om genus 

och maskuliniteter så blir detta ett vetenskapligt forskningsläge av genusvetenskapligt intresse. 

Detta eftersom amning handlar om en privat (kvinnlig) sfär som beträds av män. 

 

Syfte 
Undersökningen går inte ut på att få ett exakt resultat eller ett svar på hur man kan uppfatta 

manlig amning, utan syftet med analysen är att undersöka om och hur det utmanar existerande 

uppfattningar om vad som är manligt. Därför är det intressant att analysera de olika uppfattningar 

om maskulinitet som finns i texternas argument om manlig amning.   

 

Vi vill analysera vad en man tycks vara för personerna i materialet, eftersom detta kan sätta 

tydliga spår i deras åsikter och uppfattningar om män som ammar. Det sätt de uttalar sig på om  

manlig amning avslöjar grundläggande uppfattningar om manlighet. Resonemangen  

kring vad man gör och inte gör som man avgör ifall manlig amning mottas positivt eller negativt.  

Vilken bild målas av maskulinitet och manlighet i argumenten? Hur påverkas dessa om manlig  

                                                 
1 URL: http://www.etc.se/FAQ/
 
2 URL: http://www.discover.com/issues/feb-95/features/fathersmilk468/ 
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amning utmanar de biologiska föreställningar som finns om mäns och kvinnors kroppar? 

 

Frågeställning 
Vad händer med maskuliniteten när/om män ammar? 

Hur konstrueras maskulinitet om man är positiv till manlig amning? Vad bygger de positiva  

uppfattningarnas argument på, hur tar de sig uttryck och vad hoppas man vinna genom att män 

börjar amma? Hur resonerar de som är kritiska och skeptiska mot manlig amning i materialet? 

Finns en rädsla för att förlora något? Vad då?                                                                                    
 

Metod och källpresentation 
Eftersom vårt material är textbaserat så har vi valt att använda oss av textanalys. I Textens 

mening och makt skriver Bergström & Boréus att texter på något sätt alltid måste tolkas och 

utvinnas betydelser, detta gäller även för de tolkade resultaten.3 Även tolkningen ska alltså 

tolkas.4 Materialet vi tolkar och analyserar består av tre tidningsartiklar, två bloggar samt ett tv-

program. Vi kommer också att inkludera ett fåtal bilder/scenarion från Faktum och ETC1 då 

dessa är en del av resonemanget som förs. De två artiklarna (ETC1) och (ETC2), varav ETC1 är 

originalartikeln, har skrivits informativt och med uppmaningen att män ska föregå med gott 

exempel och amma sina barn. ETC2 är uppföljarartikeln som befäster möjligheten då många 

läsare inte tog den första på allvar, där finns även en intervju med en man som lyckats producera 

mjölk, David Shanley. Båda artiklarna är skrivna av Martin Halldin (MH). David Tjeders (DT) 

blogginlägg 2005-05-29 handlar om hans egna funderingar kring manlig amning. Mia Sands 

(MS) blogginlägg 2005-06-12 handlar också den om personliga funderingar om manlig amning 

där även jämställdhetsaspekten tas upp. I Expressens artikel uttalar sig både olika experter och 

vanliga människor, varav vissa förhåller sig försiktigt positiva och andra direkt negativa och 

avståndstagande till manlig amning i sitt resonemang. SVT:s program Faktum försöker ta ett 

helhetsgrepp på debatten om manlig amning genom att göra flertalet intervjuer med kända och 

okända personer, samt politiker. Just Faktum ställer många intressanta frågor om manlig amning 

i relation till delad föräldraförsäkring och delat ansvar för hem och barn. Här finns alltså ett hopp 

om vad manlig amning skulle få för positiva konsekvenser, och vad det skulle kunna betyda för 

jämställdheten och samhället i stort. 

 

                                                 
3 Bergström & Boréus, s. 23 
4 Bergström & Boréus, s.24 
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Vad gäller källkritik så betraktar vi källorna som trovärdiga eftersom det handlar om välkända 

och betrodda medier. Då bloggarna är skrivna av personer med stor eller viss kännedom om 

genusvetenskap så anser vi även dessa vara tillräckligt seriösa för att inkludera i vår 

undersökning.     

 

Avgränsning 
Att göra ett bra urval har varit den svåraste biten eftersom ämnet är så smalt och relativt okänt. 

Det har inte funnits så mycket material att tillgå vilket har lett till svårigheter att välja bort något, 

då det inte funnits så många tillgängliga källor överhuvudtaget. Vad gäller urvalet av citat och 

intervjuer i undersökningen så har det baserats på att dessa personers resonemang varit väldigt 

tydligt eller utförligt. De uttrycker sig klart vilket innebär att risken för feltolkning minimeras. 

 

Ett vanligt grepp hos forskare att ta till när empiri om ett ämne saknas, är att skapa sin egen 

empiri genom intervjuer eller undersökningar. Vi har medvetet valt bort att göra en egen 

intervjustudie/undersökning på grund av att det kändes svårt att göra ett rättvist och 

representativt urval av informanter. Det skulle dessutom vara svårt att genomföra en sådan 

undersökning rent praktiskt eftersom ämnet är så pass okänt. Att kräva svar från en informant om 

ett ämne han/hon inte ens visste fanns, skulle vara både orättvist och problematiskt vilket 

eventuellt skulle kunna leda till missvisande resultat. Mycket av intervjutiden skulle förmodligen 

också gå åt till att besvara informantens frågor om biologi, vilket inte har med vår frågeställning 

och avgränsning av ämnet att göra.  

 

Tidigare forskning 
Den tillgängliga vetenskapliga forskningen om manlig amning har enbart handlat om den 

biologiska möjligheten. Ett exempel på detta är artikeln Father’s Milk - male mammals potential 

for lactation som är skriven av Jared Diamond. Med orden ”Will all you guys be able to get over 

your hang-up that breast-feeding is a woman’s job?” poängterar Diamond att det faktiska hindret 

inte beror på den fysiologiska möjligheten utan snarare består av mäns egna föreställningar om 

att amning bara är något för kvinnor.5 Någon forskning om just manlig amning i relation till 

maskuliniteter finns inte att tillgå. Den amningslitteratur vi funnit berör bara kvinnlig amning, 

och är därför inte relevant för denna undersökning. Därför baserar vi vår analys på befintlig 

maskulinitets- och genusforskning samt performativitetsteori.  

                                                 
5 URL: http://www.discover.com/issues/feb-95/features/fathersmilk468/ 
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Ett exempel på den forskning som finns om amning är D-uppsatsen Den ammande pappan av 

Kerstin Lindahl från 2003. Trots titeln handlar denna dock inte om män som ammar på det sätt vi 

beskriver här, utan om mäns stöd till kvinnor som ammar. Lindahl menar att ”Amningen är inte 

jämlik och går inte att dela på av biologiska orsaker.”6 Några av informanterna i vårt material 

tillbakavisar hennes påstående och öppnar för en framtida förändring gällande synen på bl.a. 

jämställdhet inom detta område. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
R W Connells och Yvonne Hirdmans teorier har spelat en stor roll redan i idéstadiet till denna 

uppsats, och utgör grunden för hela analysen. Dessa två har därmed blivit mer än bara teorier, det 

är på dem själva uppsatsen vilar. 

 

Hirdman och Connell redogör båda för hur maskulinitet och femininitet konstrueras och 

upprätthålls, varav Hirdman poängterar könens isärhållande. Hon hävdar i sin teori om 

genussystemet att dess två grundläggande logiker är dikotomiseringen av könen och etablerandet 

av det manliga som norm.7 Exempel på könsdikotomi är arbetsdelning baserad på kön och 

föreställningar om manligt och kvinnligt som olika och varandras motsats. I materialet så 

framgår att flera informanters uppfattning om manlig amning som kvinnans domän grundar sig 

på  föreställningen om det biologiska isärhållandet som skäl för arbetsdelningen mellan könen. 

Hirdman menar att vi genom isärhållandet av könen, könsdikotomin, skapar en hierarkisering där 

det manliga står över det kvinnliga och görs till norm. ”Genussystemet är således en 

ordningsstruktur av kön”8 skriver hon, och menar vidare att det inom detta genussystem finns ett 

genuskontrakt som är ett slags överenskommelse mellan könen som är kulturellt nedärvd.9 

Genuskontraktet ska alltså förstås som ett slags strukturellt tvång som handlar om föreställningar 

om könens olika förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Det är alltså inte fråga om ett fysiskt 

kontrakt, ett papper i sig, utan om konkreta föreställningar.  

 

Connells teori presenterar också den hegemoniska maskuliniteten vilken förklaras som det 

förhärskande maskulina idealet som alla män måste förhålla sig till, oavsett om de uppfyller det 

eller ej. En hegemoni innebär en ledande position, och i detta fall handlar denna om det 

                                                 
6 Lindahl, s.29 
7 Hirdman, KVT, s 49 & 51 
8 Hirdman, KVT, s 51 
9 Hirdman (2001), s 84 
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maskulina ideal som står över alla andra. Detta kan förändras över tid, men det finns alltid ett 

ideal som man förhåller sig till, även om få lever upp till detta.10 Det finns flera olika 

konkurrerande maskuliniteter som existerar sida vid sida. Den hegemoniska maskuliniteten 

behåller sin position genom att exkludera de som inte överensstämmer med det legitimerade 

maskulina idealet. Detta handlar om patriarkala definitioner av femininitet/icke maskulint (svag, 

ynkrygg etc.) som sedan skapar och upprätthåller idealet.11 Vad är då detta ideal? Den sanna 

maskuliniteten utgår oftast från männens kroppar menar Connell.12 Kortfattat handlar den 

hegemoniska maskuliniteten om stereotyper av vad en man är. Han är inte en kvinna, utan en 

stark och fysisk man. Om man kombinerar Hirdmans teori om könens isärhållande med Connells 

resonemang om maskuliniteter, så kan manlig amning utmana och framstå som ett möjligt hot 

om feminisering.  

 

Judith Butlers performativitetsteori handlar om att kön/genus inte är något man är utan något 

man gör. Vad Butler menar är att det kvinnliga/manliga genuset helt enkelt är utövandet av 

genustypiska handlingar som befästs genom upprepningar av dessa. Det finns ingen manlig eller 

kvinnlig kärna bakom som hänger samman med det biologiska könet, utan kvinnlighet och 

manlighet kan tillskrivas båda könen. Kroppen blir manlig eller kvinnlig först när denna utför 

handlingar som anses kvinnliga eller manliga.13 Det handlar om subversiva kroppshandlingar 

som går att anpassa till vilken individ som helst. Manlig amning uppfattas av vissa informanter i 

materialet som en potentiell subversiv handling, just för att det är en så pass traditionellt 

kvinnligt kodad syssla som nu ska utföras av män. 

 

Undersökning och analys 
Den positiva reaktionen 

Drömmen om jämställdhet – konsekvensernas paradis 

SVT:s samhällsprogram Faktum som visades 2005-3-11 målar bilden av manlig amning som 

övervägande positiv och utopisk. Förhoppningarna och de potentiella jämställdhetspolitiska 

vinsterna manlig amning tros kunna resultera i är många. Några jämställdhetspolitiska argument 

som tas upp är att fler män skulle ta ut större del av gällande föräldraförsäkring och därmed få 

bättre kontakt med sina barn. Män skulle eventuellt också kunna bli mindre våldsamma, 

dessutom framställs det i Faktum som modernt. Det jämställda faderskapet framställs i materialet 

                                                 
10 Connell (1999), s 101 
11 Connell (1999), s 107 
12 Connell (2003), s. 69 
13 Butler, s. 171-190 
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som ett modernt faderskap där amningen tros ha en direkt koppling till delat ansvar för hem och 

barn. Den manliga amningen skildras alltså sammantaget som en jämställdhetspolitisk triumf.  

”/…/jag tror att vi skulle få ett mer jämställt samhälle helt enkelt.” säger Martin Halldin, 

författaren till ETC:s artiklar, avslutningsvis i en intervju i Faktum.14 Resonemangen kring 

manlig amning och jämställdhet prioriterar politik över biologiska föreställningar om kön, till 

skillnad från de som förhåller sig negativa i sin argumentation. Diamond menar just att det är 

mäns föreställningar om amning som något för kvinnor som är det största hindret, inte den 

biologiska omöjligheten. 

 

En av de som ger uttryck för att manlig amning kan påverka jämställdhetspolitiken är Mia Sand, 

filmvetenskapsstuderande på Stockholms universitet, med genusvetenskapliga studier bakom sig. 

I hennes blogg framstår amningen som ett mycket genuskodat område, där kvinnan lätt reduceras 

från självständig kapabel kvinna, till enbart ammande mamma.15 Amningen framställs i MS 

blogg som en stor del av att ha barn. Om det finns ett delat ansvar av detta, kan det innebära ett 

utjämnande av föräldrarollerna? Detta skulle i så fall kunna leda till ökad jämställdhet och på 

lång sikt kanske också ökad jämlikhet.  

 

Föräldraskap och faderskap - den ammande pappan 

Manlig amning i relation till föräldraskap och faderskap framstår som något helt annat i vårt 

material än om man pratar om kvinnlig amning i relation till föräldraskap. Är en god far en 

jämställd far som ammar? Eller är en god far en som låter bli? En god mor framställs i MS blogg 

som en ammande mor, men vad innebär en ammande far? Här är tydligt att föräldraskapet ur  

amningssynpunkt ges olika betydelser beroende på kön. De experter i Faktum som ställer sig 

positiva till manlig amning menar att barnens förhållande till sina fäder skulle förändras till det 

bättre. Barnmorskan Ingela Sjöblom förutspår att deras bindning till pappan skulle öka, Sigbritt 

Werner, professor och överläkare i endokrinologi tror att manlig amning skulle göra att männen 

har svårare att lämna sina barn.16 Sammantaget förhåller sig många positivt till hur den manliga 

amningen skulle kunna förändra faderskapet. Men i programmet säger sig en manlig informant 

vilja amma med motiveringen att det annars kan bli ”lite för mammigt”17 vilket insinuerar att 

manlig amning och kvinnlig amning skulle innebära två olika saker. Mammigt ställs här i 

                                                 
14 Faktum, intervju med Martin Halldin 
15 URL: http://www.miasand.blogspot.com/2005/06/nu-ska-mannen-amma.html
16 Faktum, intervjuer med Ingela Sjöblom och Sigbritt Werner 
17 Faktum, intervju med far på stan 
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motsats till pappigt, vilket skulle kunna tolkas som att kvinnors och mäns amning och 

föräldraskap är något helt olika, och att det dessutom skulle kunna fortsätta vara det även om 

män började amma. Manlig amning i denne mans resonemang skulle alltså inte nödvändigtvis 

behöva innebära ett förändrat faderskap.  

 

Vidare skriver MH i ETC1 att: ”Barn vill ha närhet och de vill amma. Könet på den som låter 

dem göra det är inte viktigt för dem. Därför, man, när du blir förälder, föregå med gott exempel, 

och amma ditt barn”.18 Här ges alltså en positiv bild av ammande fäder. Artikeln visar upp ett 

stort antal exempel på män som ammar, vilket ytterligare förstärker MH:s uppmuntran till alla 

föräldrar. I den uppföljande artikeln, ETC2, tog MH kontakt med amerikanen David Shanley 

som prövat att producera mjölk vilket också fungerade. Dock ammade han inte sitt barn vid det 

tillfället, men berättar emellertid att om de får ett till barn så skulle han vilja göra om processen, 

och kanske även ta steget till att amma. För honom handlade det om att få igång 

mjölkproduktionen för att på så vis bryta ner barriären mellan könen, då han själv anser att män 

och kvinnor i själva verket är mycket lika varandra.19 I ETC2-artikeln framställs alltså en 

ammande far som en god far, vilket också likställs med en jämställd far.  

 

Arbete eller privilegium 

Synen på manlig amning som antingen ett arbete eller ett privilegium kan fungera avgörande 

huruvida informanterna i både Faktum och Expressen ställer sig positiva eller negativa till 

amningen. Så hur bör man egentligen definiera amning? Måste det vara antingen ett arbete eller 

ett privilegium? Olika personers resonemang i ovan nämnda två källor ger uttryck för båda 

ståndpunkterna, men vi finner ingen person i någon av källorna som anser att amning kan vara 

både ett arbete och ett privilegium samtidigt. I ett av svaren på Expressens frågeställning (se 

bilaga 1) kan vi se att amning är ”mammans jobb”. I likhet med ovan nämnda svar finner vi även 

här en syn på manlig amning som poänglöst och en tro på fortsatt arbetsdelning baserad på kön 

som något självklart. Nuvarande samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin säger till Faktums 

reporter att hon inte tror på manlig amning. ”Ska vi [kvinnorna, vår anm.] inte få ha nåt kvar? 

/…/ Ja om jag skulle försöka svara seriöst så tror jag att fler skulle få en väldig närhet till 

ungarna, för att… Jag har ammat fyra barn och det, det är nåt speciellt.(skrattar)”20 Här ser vi ett 

exempel på hur Sahlin förefaller uppfatta amning som ett privilegium snarare än ett arbete. Ett 

                                                 
18 ETC1, s.13 
 
19 ETC2 s 10-11 
20 Faktum, intervju med Mona Sahlin 
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privilegium hon inte vill dela med sig av. Detta kan tolkas såsom att kvinnor vilka ser amning 

som ett privilegium inte nödvändigtvis vill dela med sig av detta, medan de kvinnor som ser det 

som ett arbete däremot inte har något emot att männen delar denna arbetsbörda. De män som 

trots allt tycks instämma i att amning är ett arbete visar dock inte någon större entusiasm inför att 

delta. Sett i ljuset av MS blogg så finns det fler än Sahlin som har uppfattningen att amning är ett 

privilegium; de kvinnor som tyckte synd om MS väninna som inte ammade längre p.g.a. smärta 

uttryckte sitt medlidande på ett sätt som insinuerade att hon därmed gick miste om något.21 Men 

å andra sidan kan man ju också se de såriga brösten, som MS nämner som orsak till varför 

väninnan slutat amma, som ett resultat av just hårt arbete. 

 

”Hit men inte längre” – bilder av ammande män 

När män beträder kvinnliga sfärer och utför kvinnligt kodade sysslor händer något med 

maskuliniteten. När båda könen gör samma sak och arbetsdelningen utjämnas så behövs andra 

distinktioner för att särskilja det manliga från det kvinnliga. Maskuliniteten försvaras genom att 

förstärkas. Ett exempel på detta är en arrangerad bild av en ammande pappa som presenteras i 

programmet Faktum; en far i blå snickarbyxor, orangea arbetskläder, skyddshjälm och uppfällda 

hörselskydd som drar en barnvagn i solskenet. Han sätter sig ner på en bänk och öppnar jackan, 

drar undan tröjan och lyfter försiktigt upp barnet mot bröstet. Sedan kramar fadern om barnet 

ömt och lägger det mot axeln för att rapa det. En stund senare tar han barnvagnen och går ifrån 

vad som ser ut att vara hans arbetsplats; byggställningar mot en husfasad. Vi tolkar detta som att 

den maskulina ammande mannen i programmet förutspås fortsätta vara maskulin trots att han 

ammar, eftersom han gör det på en manlig arena. Alltså finns det ändå skillnader och tydliga 

gränser mellan kvinnlig och manlig amning. Män som ammar måste markera att de inte är 

kvinnor, för att behålla könsskillnaderna då män och kvinnor kan göra samma sak. Således är det 

så att omförhandlingen av manligheten kan leda till en förstärkt maskulinitet. Om gränserna blir 

flytande riskerar maskuliniteten i relation till manlig amning att feminiseras, vilket gör att den 

måste förstärkas för att finnas kvar som en egen kategori. David Tjeder, historiker och 

genusforskare vid Stockholms Universitet med fokus på manlighet och maskuliniteter22, har en 

gissning om att manlig amning kan bryta de befintliga genusbarriärerna 23 precis som Shanley 

säger i ETC2-artikeln. Men detta behöver inte vara någon självklarhet. Ifall amningen leder till 

                                                 
21 URL: http://www.miasand.blogspot.com/2005/06/nu-ska-mannen-amma.html
22 URL: http://www.genus.gu.se/genus/genus2-03.htm#tjeder 
23 URL: http://www.tjeder.nu/blog/archives/2005/05/borde_jag_amma.html
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att maskuliniteten övermarkeras, så kan detta leda till att den av Faktum utlovade jämställdheten 

inte slår igenom. Resultatet kan bli det motsatta, och istället slå tillbaka på ett negativt sätt.  

 

Ännu en bild av manlig amning presenteras i  ETC1; en man klädd i vit skjorta med slipsen 

slängd över axeln som håller ett barn till sitt bröst (se bilaga 3). Detta tyder på att han är en 

’manlig’ man i karriären men trots detta så ammar han. Ytterligare en bild av en ammande man 

finns återigen i Faktum och föreställer en blond man i kostym med skjorta och spräcklig slips 

som hoppar ur en bil, går in i hemmet, säger ”Hej gumman!” och kramar om ett yngre barn. Han 

tar av sig kavajen, slänger slipsen över axeln, öppnar skjortan, sätter sig ner i soffan med en 

blond sömnig baby i famnen och börjar amma. Närbilden på mannens ansikte då man ser hur han 

vaggar barnet och gör amningsliknande rörelser, ger intrycket av att det är en framtida idyll som 

skildras. Männen här framställs som känsliga och kärleksfulla, men deras maskulina positioner 

som familjeförsörjare och karriärister bibehålls.  

 

Avgörande för hur amningen framställs i relation till maskulina ideal är alltså hur den 

genomförs, av vem, och var. Innebörden är aktörs- och kontextbunden. Detta ger intrycket av att 

det finns gränser för hur långt den manliga anpassningen får gå till den kvinnligt kodade 

handling som amningen ses som. Något avkall på maskulinitet och offentlighet tycks det inte 

vara tal om. ’Hit men inte längre’ verkar vara den manliga amningens villkor, om det ska låta sig 

göras, ska det ske på ett manligt sätt.  

 

Den negativa reaktionen 
Skepsis och skratt 

När Faktums reporter går runt på stan och ställer olika frågor om manlig amning till folk får han 

ganska blandande svar. Både positivt intresse och negativt fördömande framkommer. Störst  

verkar dock skepsisen vara. Flera har svårt att ta frågorna på allvar. Många skrattar och stammar 

när de ska svara. Andra tycker att det är ”skumt”, ”onaturligt” eller ”opassande”.24  De personer 

som resonerar om manlig amning i de olika källorna och inte uppfattar denna möjlighet som 

något positivt, tycks reagera fysiskt genom att skratta bort ämnet. Vissa reagerar till och med 

starkare än så, en man tror att reportern rent av ljuger25, en annan menar att barnet skulle kunna 

bli mobbat (se bilaga 1). Även boxaren Paolo Roberto tror att det skulle ge mycket negativa 

resultat. I Faktum säger han: ” Jag tror att det kommer finnas en jävla mycket  arga ungar om en 

                                                 
24 Faktum 
25 Faktum 
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femton år… Vad hände med dig, när man får stryk på gatan… Ja amning,  pappa ammade mig 

med sin håriga tutte.”(Se bilaga 2) Vad han menar är att barnen skulle lida mentalt av att ha blivit 

ammade av sin far, och att det skulle ge så pass allvarliga konsekvenser att de kan bli 

våldsamma.26 Sammantaget insinuerar kommentarerna att dagens samhälle och de som lever i 

det inte är redo för jämställdhet i denna utsträckning, att ett för långt framflyttande av 

jämställdhetens gränser kan slå tillbaka och ge oönskat resultat. Enligt Roberto så överskuggar 

alltså de negativa konsekvenserna de positiva. Det finns en överhängande risk för att 

jämställdheten går för långt, rädslan för att förlora sin position som maskulin norm tycks vara 

uppenbar. Denna oro antyder att de som ger uttryck för dessa uppfattningar värnar om de snäva 

gränser som finns mellan könen, där man gör tydlig skillnad på vad män och kvinnor gör. Det 

finns också en skepsis för huruvida manlig amning är bra för barnen. I den negativa 

argumentationen fokuseras alltså barnens bästa framför jämställdhet mellan könen. Att manlig 

amning som uttryck för jämställdhet skulle kunna ske på barnens bekostnad är därmed en 

närvarande oro hos vissa personer i källorna. 

 

Ett exempel på detta är när Roberto i intervjun i Faktum säger att han absolut inte tror att det 

kommer att komma någon mjölk från honom: ”Nej… Jag är för manlig.” säger han och skrattar. 

”Jag tror inte det kommer så mycket mjölk, det kanske kommer några droppar. Och att suga och 

suga på den här jävla håriga tutten tills det kommer tre droppar jag undrar vad det har för 

konsekvenser för unga barns… En som man har tvingat göra det här.”27(se Bilaga 2) Enligt 

Roberto så är en god far en far som inte ammar, av hänsyn till barnets bästa. Sammanfattningsvis 

resoneras det om manlighet och kvinnlighet som två skilda saker. Det dikotoma tänkandet kring 

kön, och manlighet och kvinnlighet som varandras motsatser, genomsyrar de negativa 

inställningar som finns i bl. a. Faktum.  

 

Poänglöshet 

I Expressen förhåller sig även Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska 

sjukhuset i Stockholm, skeptisk till manlig amning: ”Jag tycker det låter orimligt. Dessutom 

förstår jag inte poängen. Närheten kan mannen få ändå genom att barnet sitter ’känguru’, vilande 

mot bröstet.”28 Expressen ställde även frågan ”Skulle du kunna tänka dig att amma?” till fem 

män i åldern 20-37. Ingen av de tillfrågade är övervägande positiv utan majoriteten är på det 

klara med att detta inte är mannens arena (se bilaga 1). Uppfattningen att män inte behöver 

                                                 
26 Faktum, intervju med Paolo Roberto 
27 Faktum, intervju med Paolo Roberto 
28 URL: http://www.presstext.se/online/display.php?set=S1&xid=EX200506130000
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amma, eftersom kvinnor redan gör det, dominerar. Nyttan med amning kan därför redan anses 

vara uppnådd enligt dem.  

 

Lagercrantz uttalande kan ses utifrån ett par olika vinklar. När han säger att det verkar orimligt,  

är detta för att han som medicinskt kunnig inte vill ifrågasätta den traditionella synen på män och  

kvinnors möjligheter? För att den skola han är lärd i säger att kvinnokroppen fungerar på ett sätt, 

och manskroppen på ett annat? Att manlig amning uppfattas som poänglöst kan utifrån Hirdmans 

teori tolkas som att kvinnans roll och funktion är underordnad mannens. Kvinnligt kodade 

sysslor är därmed ingenting som män behöver ta sig an. Skillnaden i status är påtaglig, vilket 

leder till att när nya rön talar om att möjligheten finns för män att amma vill många inte se åt det 

hållet. Det blir ett intrång på ens maskulinitet så som man lärt känna den, vilket hör ihop med 

Connells resonemang om den hegemoniska maskuliniteten som ett ideal alla måste förhålla sig 

till. Amningen kan uppfattas som ett hot eftersom det kräver en personlig omförhandling av 

maskuliniteten. Som MS uttrycker det: ”Det är något som händer när jämställdhetskraven kräver 

att män ska beträda kvinnliga arenor. Det är ’orimligt’ och poänglöst’ och framförallt – även om 

det visar sig mer i gubbarnas högröda fejjor och gälla defensiva röstläge – jävligt farligt. 

Manligheten är hotad.”29 Det MS tar upp här är samma sak som Hirdman lyfter fram, att när 

kvinnor bryter mot genusarbetsdelning så stiger de i status och kan få visst beröm. De 

stigmatiseras därför inte på samma sätt som män kan göra när de träder in på klassiskt kvinnliga 

arenor. Eftersom det ofta innebär att de klättrar neråt i könshierarkin så finns där hela tiden en 

möjlighet att detta kan tolkas som ett slags straff eller förnedring för männen.30

 

Mardrömmen om jämställdhet - oro för konsekvenser 

Svaren på frågan som Expressen ställde till fem män säger också en hel del om de olika 

förställningar som finns om kvinnor och män. Att manlig amning skulle vara ”sjukt” (se bilaga 

1) tyder på ett starkt skillnadsskapande mellan könen och vad könen förväntas göra. Män och 

kvinnor uppfattas som olika med totalt skilda uppgifter. Att gå emot denna uppdelning skapar ett 

kaos hos den som har denna åsikt. Könens arbetsuppgifter bör enligt detta synsätt hållas isär 

enligt Hirdmans genussystems principer, vilket vi tolkar som att ’för mycket’ jämställdhet inte 

uppfattas som något positivt. Jämställdheten får inte gå så långt att männen känner sig tvingade 

att anpassa sig till det kvinnliga alltför mycket. Bilderna av de ammande männen i materialet ger 

uttryck för att det snarare är uppfattningen eller vetskapen om att behöva anpassa sig som  

                                                 
29 URL: http://miasand.blogspot.com/2005_06_01_miasand_archive.html
30 Hirdman (2001), s 66-67 
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upplevs som mer problematisk än handlingen i sig. Att det kan finnas en fara med för mycket 

jämställdhet håller socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog med om och säger i 

Faktum: ”En del kanske blir galna och måste skiljas för att det genast blir för mycket.”31 Dock 

säger hon även att manlig amning skulle kunna innebära att man delar vardagen på ett annat sätt, 

att möjligheten finns att man håller ihop längre.  

 

Även när Faktums reporter intervjuar dåvarande vaktchef på Spy Bar, Fadde Darwich, kan vi se 

tecken på oro inför vad manlig amning kan leda till. Han lägger pannan i djupa veck och säger 

att manlig amning är ”jättekonstigt”. ”Vad blir nästa steg då, efter det där, i såna fall? ”undrar 

han. ”Då skulle vi ju börja, tillverkas BH för män, och män kanske som går klädda i 

kvinnokläder. Nej, det… Inte bra..”32 (se bilaga 2) Oron för att manlig amning bara är början, att 

anpassningen inte stannar där, utan bara kommer att fortsätta eskalera är påtaglig. Ett 

övervägande hot av ’var ska det sluta?’ upplevs som reellt. 

 

Det framkommer i materialet att det inte bara är stereotypt maskulina män som Darwich och 

Roberto som förhåller sig negativa till manlig amning, även DT är tveksam. Vår tolkning av 

DT:s blogg är att han uppfattar amning som en typiskt kvinnligt, och biologiskt, kodad handling. 

Därför upplever han en inre konflikt när hans manliga kropp i tidningsartiklar uppmanas att göra 

detta. Det gör att gränserna för manlig och kvinnlig biologi uppfattas som suddiga och osäkra. 

Detta resulterar i obehag och en känsla av skräck som leder till avståndstagande, och en insikt 

om att även genusforskare som han själv ibland vill ha fasta kategorier. Det är också värt att 

uppmärksamma hur DT formulerar sig och väljer sina ord, just i sitt resonemang om att välja 

eller inte välja att amma i egenskap av man med frågan: ”Vore jag fri att välja skulle väl detta 

tillfälle, med en dotter på en månad i huset, vara ett gyllene tillfälle att verkligen bryta 

genusbarriärerna och amma?” 33 Att DT använder just ordet ”vore”, indikerar att han i nuläget 

inte anser sig vara fri att välja. Därmed upplever sig DT ändå vara bunden av konstruerade 

kategorier, trots att han anser sig ha sett igenom dessa. Det överensstämmer med det strukturella 

tvång Hirdman beskriver i sin teori om genuskontraktet. 

   

Vidare vill vi påpeka att DT återkommande använder ordet ’handling’ i sina tolkningar av vad 

amning är; som kärlekshandling, politisk handling osv. Det kan tolkas som att DT ändå ser 

amning som något man gör, inte något man är. I relation till Butlers performativitetsteori 

                                                 
31 Faktum, intervju med Marita Ulvskog 
32 Faktum, intervju med Fadde Darwich 
33 URL: http://www.tjeder.nu/blog/archives/2005/05/borde_jag_amma.html
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framstår DT:s rädsla för ”/…/att i biologisk mening förkvinnligas.”34 som förklarlig eftersom 

hon menar att vad man gör konstituerar vad man blir. Den som utför kvinnligt kodade handlingar 

blir kvinnlig. Att även en genusforskare ställer sig ambivalent och tveksam till manlig amning 

tycker vi visar på frågans sprängkraft, hur viktig och närvarande den biologiska 

könsuppdelningen ännu är i folks medvetande.   

 

Att manlig amning kan uppfattas som en utmaning av den maskulina positionen och därmed ses 

som ett hot framgår av vårt material, men de bilder som Faktum valt att iscensätta uttrycker 

snarare en vilja att inte skrämma de potentiella manliga tittarna. Ett exempel är en grupp män 

som avbildas sittandes på café med sina barn, varav en av dem ammar. Denna offentliga cafésfär 

tolkar vi varken som särskilt maskulin eller feminin, utan snarare mer neutral och alltså inte lika 

påtagligt maskulin som den ammande mannen på byggarbetsplatsen. Men trots att programmet 

alltså visar flera bilder av ammande män, så tycks ingen av dem vara särskilt feminint 

framställda. Med tanke på att programmet verkar vara så positivt inställt till manlig amning så 

kan detta ha gjorts avsiktligt för att inte framställa amning i förlöjligande termer. Att män börjar 

amma behöver därför inte utmana maskuliniteten som sådan, utan kan lika gärna resultera i ännu 

en maskulinitet. Precis som Connell skriver så kan det  bli ännu en roll att identifiera sig med, 

eftersom det ju finns flera olika maskuliniteter. 35 ’Den Ammande Mannen’ kan därför bli ännu 

en mansroll bland andra, måhända ej en stereotypisk maskulinitetskonstruktion, men en 

konstruktion likafullt.   

 

De personer som återkommande har negativa inslag i sitt resonemang om manlig amning oroas 

av jämställdhetens oönskade framfart, vilket gör att de intar en verbal försvarsställning gällande 

sin maskulina position. Det verkar dock som att rädslan för jämlikhet är större än den för 

jämställdhet, obehaget inför amningen beror inte bara på amningen som handling, utan även på 

det som den tillskrivs och associeras med; kvinnokläder och kvinnlighet. Kort sagt finns en 

rädsla för att via amningen bli förkvinnligad och därmed avmaskuliniserad.   

 

 

 

 

 

                                                 
34 URL: http://www.tjeder.nu/blog/archives/2005/05/borde_jag_amma.html   
35 Connell (1999), s 102 
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Epilog 
Biologiska föreställningar vs. Politisk optimism 

Vad händer med maskuliniteten när/om män ammar, och den hotas av feminisering? Reaktionen 

blir att omförhandla det maskulina, och utföra den kvinnliga sysslan på ett manligt sätt. Genom 

att övermarkera maskuliniteten i den feminina kontexten så förblir denna intakt. Ett exempel på 

detta är hur manlig amning avbildas i Faktum, där den bl. a. genomförs på en stereotypisk manlig 

arena, en byggarbetsplats, av en klassisk macho-man i manligt kodade kläder. Avgörande är 

alltså hur amningen genomförs, av vem, och var. Handlingens innebörd är därmed aktörs- och 

kontextbunden. Manlig amning skildras alltså både positivt och negativt i materialet. 

Framställningen är generellt sett positiv, men blir ändå negativt mottagen och uppfattas med en 

hel del skepsis av de olika målgrupperna. Manlig amning skulle kunna fungera utmanande 

gentemot maskuliniteten, men behöver inte göra det.  

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om och hur manlig amning utmanar existerande 

uppfattningar om vad män gör och inte gör. Vår uppfattning är att om manlig amning 

överhuvudtaget ska kunna bli en utmaning för maskuliniteten så måste den faktiskt ske i 

verkligheten, inte bara i text och bild. Dock bör det tilläggas att dessa skildringar kan öka 

medvetenheten om att manlig amning är något fysiskt möjligt och genomförbart, vilket på sikt 

kan leda till att män påbörjar en personlig förhandling huruvida amningen är något man vill ta 

sig an eller inte. Vad som händer med maskuliniteten när/om män börjar amma är alltså att en 

omförhandling blir aktuell, vilket både kan leda till en förstärkt maskulinitet, en eventuell 

feminisering av denna eller ingen skillnad alls vad gäller jämställdhet. Den stärkta 

maskuliniteten tror vi kan grusa de jämställdhetspolitiska förhoppningar som flera personer ger 

uttryck för i materialet, eftersom den kan göra att skillnaderna snarare än likheterna mellan 

könen lyfts fram. Detta är dock ingen självklarhet, möjligheten till ökad jämställdhet är lika 

närvarande, helt beroende på hur individen förhåller sig till manlig amning, som ett politiskt eller 

biologiskt område.       

 

Vi tror att om männen deltog på just det området så skulle det kanske inte längre vara så 

självklart att kvinnan intar den traditionella kvinnorollen. Flera av kvinnorna i vårt material 

uttrycker en positiv inställning till vad manlig amning kan betyda i framtiden i förhållande till 

jämställdhet i hemmet, arbetsfördelning m.m. Denna positiva inställning delas dock inte av 

många män i materialet. Dessa ser amningen som mer problematisk. Uppenbart är att manlig 

amning blir problematiskt för ett genussystem som bygger på isärhållande och hierarkisering av 
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upplevda skillnader. Vår tolkning av materialet är att den manliga amningen som sådan inte är 

det egentliga problemet, utan snarare är det de begränsande föreställningar som finns kring 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor som är problematiska. Tydligt är att dessa så 

kallade skillnader främst handlar om det vi tänker om våra kroppar, än vad vi faktiskt kan göra 

med dem.  

 

Vi anser att vårt fall är ett fall av mental kroppslig dikotomi, där kroppens praktik kan bevisa 

genussystemets instabilitet. Amning som genuskodad syssla, d.v.s. arbetsdelning, har alltså inte 

någon egentlig biologisk grund enligt bl. a. Diamond och MH. Eller åtminstone inte så stark 

biologisk grund som man skulle kunna tro. Manlig amning kan, precis som Faktum förutspår, 

komma att betyda mycket för jämställdhetspolitiken, som fokuserar mycket på lika delning på 

ansvar för hushållssysslor och barnskötsel. Men vi tror även att synliggörandet av manlig amning 

skulle kunna aktualisera, eller åtminstone blåsa nytt liv, i jämlikhetsdebatten som ju snarare 

betonar könens biologiska likhet, och inte bara vara föremål för tolkningar gällande jämställdhet. 

I materialet framkommer alltså inte bara jämställdhetspolitiska förhoppningar utan även en tro på 

ökad jämlikhet mellan könen i mer biologisk mening. 

 

Eventuellt kan manlig amning också leda till att en omförhandling av Hirdmans genuskontrakt 

blir aktuell i framtiden. För om ett genuskontrakt baserat  på biologiskt isärhållande av kön och 

arbete utmanas av kroppsliga likheter, så kommer människor förr eller senare att tvingas förhålla 

sig till detta. Men att förhålla sig till något betyder ju inte nödvändigtvis att folk kommer att leva 

upp till det eller ens anse det vara eftersträvansvärt.  

 

Om manlig amning skulle bli accepterat och integreras i olika familjeformers vardag så hoppas 

vi att det eventuellt skulle kunna bidra till att förändra synen på fäders delaktighet till det bättre . 

Detta kanske skulle kunna utmana eller utöka begreppet kärnfamilj som norm. Om inte bara 

kvinnor ammar så är vår förhoppning att  även icke-heterosexuella familjer inkluderas mer i den 

offentliga familjedebatten. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera vår egen roll i undersökningen. En textanalys handlar om att 

göra tolkningar av texter, och i vårt fall även ett fåtal bilder, samt att även tolka vår egen 

tolkning. Uppenbart är att det finns en genusvetenskaplig profil på vårt arbete, vilket är 

förutsättningen för hela undersökningen. Detta påverkar naturligtvis resultatet, dock inte 

nödvändigtvis på ett negativt sätt. Vi hoppas att denna undersökning likväl kan komma fler än 

 18



genusvetare till nytta då manlig amning förmodligen kommer att drastiskt tvinga människor att 

se bortom samhällets nuvarande normer om maskulinitet och feminitet.  

 

Förslag till framtida forskning 
Vi är fullt medvetna om att denna uppsats inte täcker in ämnets fulla komplexitet, men detta är i 

alla fall en början. Vi hoppas att fler kommer att forska vidare om manlig amning och dess 

samhälleliga och sociala konsekvenser. Vad finns egentligen i den manliga mjölken? Bara denna 

frågeställning tycker vi förtjänar åtskillig uppmärksamhet och forskningsanslag. Om mjölken 

skiljer sig åt i kvalité och innehåll, till det sämre eller det bättre, så skulle detta mycket effektivt 

kunna påverka debatten. Visar det sig att den manliga mjölken är bättre, eller kompletterar den 

kvinnliga, så finns det egentligen inga biologiska skäl till varför män inte ska amma. Då handlar 

det om att göra ett val. Är amning något man vill, eller inte vill, inkludera i sitt faderskap? Om 

forskningen kan fastslå kvalitén på mjölken är det i alla fall något man sedan kan sluta debattera 

och inte längre använda som ett löst motargument. Också Lindahl kommenterar i sin uppsats 

föräldraledighet och val: ”Om målet är att pappan ska vara föräldraledig när barnet är litet så 

kommer amningen att utsättas för en konkurrens och en valsituation blir resultatet.”36 Hon 

beskriver rollen som mannen kan inta när kvinnan ammar som ett slags stödjande 

kringfunktionär.37 Vår förhoppning är att om även fäder deltar i ammandet så kan de slippa stå 

utanför, men detta är naturligtvis ingen självklarhet och därför behövs mer forskning i ämnet. 

Även föräldraskap och faderskapskonstruktion i relation till manlig amning anser vi är av 

vetenskapligt intresse, liksom att alla de bilder av manlig amning som finns borde vara av stort 

intresse för den semiotiska forskningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Lindahl, s. 29 
37 Lindahl, s.26 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Expressens artikel lördag 11-06-2005 

”Skulle du kunna tänka dig att amma?” 

 

Man, 20: 

- Det var det sjukaste jag hört. Ens barn kan ju bli mobbat. Det är inte socialt accepterat. 

 

Man, 20: 

- Om 5-10 år kanske. Ibland när mamman är trött kan man ju avlösa. Jag är själv rätt 

barnslig av mig så… 

 

Man, 23: 

- Aldrig. Jag har läst i någon vetenskapstidning att det går att producera mjölk som man. 

Men i så fall finns det andra sätt att komma nära mitt barn.  

Man, 25: 

- Inte alls. Jag ser ingen poäng att amma. Det har alltid varit mammans jobb. 

 

Man, 37: 

- Om det vore möjligt skulle jag göra det, men lyckligtvis tror jag att jag slipper. 
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Bilaga 2 

 

Ur SVT2:s program Faktum torsdag 3-11- 2005, kl. 20.00 

Urval: Intervjuer med Fadde Darwich och Paolo Roberto 

 
Reporter: Om du kommer hem till din kompis, en kille, och han satt i soffan och ammade sitt 
barn, hur skulle du reagera då? 
Fadde Darwich (vaktchef Spy Bar): jag skulle tycka att det var jättekonstigt. Jag har svårt att 
tänka mig det alltså, jag… Har svårt att se att, alltså att en man sitter och ammar.  
R: Men tror du att det skulle vara skönt att säga, att, du jag tar amningen idag? Så delar man på 
det? 
FD: Nej. Vad blir nästa steg då, efter det där, i såna fall? Då skulle vi ju börja, tillverkas BH för 
män, och män kanske som går klädda i kvinnokläder. Nej, det… Inte bra. 
R: Idag finns det ju många restauranger och krogar såhär som tycker att, att det inte är helt ok att 
tjejer sitter och ammar barnen på restaurangen. Man ska inte dra upp bröstet överallt sådär, om 
det var även män som ammade, tror du att det skulle bli någon skillnad där? 
FD: Skulle vara mer, att, tillåtet som man att visa bröstet eller amma. På en restaurang. 
R: så man skulle se fler som ammade på krogen om män gjorde det? 
FD: Ja det tror jag. Ja det skulle det säkert bli. 
R: Om nån man i samhället skulle gå ut och säga att, jamen jag, jag ammar. Nån känd person. 
Vem skulle det vara?  
FD: Man kanske skulle ta någon som har ett rykte att vara tuff, nån idrottsman… Nån boxare. 
 
Klipp 
 
Paolo Roberto (boxare): Jag vill förskona min son från att suga på de här, på mina tuttar.. Jag 
lovar dig… Ska jag behöva visa dem, de ser inte smakliga ut. 
Reporter: Hur ser de ut då? 
PR drar upp tröjan och visar) 
PR: (skrattar) Ja det är en jävla massa hår, fy fan. Usch. 
R: Men du, tänk dig själv, om du skulle börja producera mjölken då skulle den växa litegrann. 
PR: Hörrudu, du kan suga på min tutte i sju år det kommer inte komma en droppe där. Och 
frågan är vad det är för (blir avbruten) 
R: Jo men allvarligt det kommer komma! Även på dig Paolo. 
PR: Nej… Inte en chans. 
R: Du tror inte det? 
PR: Nej… Jag är för manlig (skrattar). Jag tror inte det kommer så mycket mjölk, det kanske 
kommer några droppar. Och att suga och suga på den här jävla håriga tutten tills det kommer tre 
droppar jag undrar vad det har för konsekvenser för unga barns… En som man har tvingat göra 
det här.  
R: Men om vi stannar där då. Vad tror du kommer få för konsekvenser, om fler män ammade? 
PR: Jag har ingen aning. Jag skulle aldrig vilja, liksom, experimentera med min son. Jag skulle… 
Jag tror att det kommer finnas en jävla mycket arga ungar om en femton år… Vad hände med 
dig, när man får stryk på gatan... Ja amning, pappa ammade mig med sin håriga tutte.  
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Bilaga 3 
 

Bilden från ETC1: Bild som tillhörde artikeln ur ETC nr 2:2005 
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