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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka den mediala konstruktionen av äldre kvinnors moderskap 

i två tidskrifter, mama och Gravid. Fokus ligger på hur kvinnor över 35 år och experter uttalar 

sig om äldre kvinnors moderskap och vilka kvinnor som framställs som äldre mödrar. Den 

teoretiska plattformen består av en kombination av samhällsvetenskapliga perspektiv och 

feministiska forskares teorier om konstruktionen av kvinnlighet och moderskap. I analysen 

används uttalanden från experter och äldre mödrar ordnat efter de två mest framträdande 

teman. Några av slutsatserna är att äldre kvinnors moderskap konstrueras som något riskfyllt 

särskilt av medicinska experter i tidskriften Gravid. I tidskriften mama däremot konstrueras 

äldre kvinnors moderskap som en möjlighet. Detta görs dels genom att visa att kvinnans 

biologiska begränsningar kan övervinnas medels medicinska åtgärder, genom att frikopplas 

från kvinnans biologi och dels genom att visa att äldre kvinnors moderskap konstrueras på 

samma sätt som yngre kvinnors moderskap. 

 

Nyckelord: moderskap, fertilitet, åldrande, goda modern, skuld, tidskrifter 
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1 Inledning och problemformulering 

Förra året fick min bästa vän sitt första barn en månad innan hon fyllde 40 år. Även en annan 

vän som är 37 år fick sitt första barn samma år. Själv är jag 36 år och har inga barn. Borde jag 

höra den biologiska klockan klämta eller se en dansande baby som Ally McBeal i TV-serien 

med samma namn? Skulle jag ha fött barn för länge sedan? Eller har jag fortfarande tid på 

mig? Finns det risker med sent barnafödande? Finns det fördelar? Måste jag överhuvudtaget 

bli mor? Många frågor blev aktuella för mig när mina vänner blev mödrar. Ett faktum som 

dagspressen tar upp är att allt fler kvinnor föder barn när de är äldre, till exempel har andelen 

kvinnor som föder barn när de är över 40 år fördubblats sedan 1980-talet1, något som 

demografer förklarar med att lågkonjunkturen under 1990-talet påskyndade utvecklingen.2 

Mina vänner är alltså inget undantag utan del av en samhällstrend, vilket även bekräftas av 

några aktuella artiklar i Dagens Nyheter3. 

 

En annan bild förmedlas av artiklar som skildrar de risker som sena graviditeter innebär. 

Dessa är ökade risker för missfall, dödfödda barn, Downs syndrom hos barnet, högt blodtryck 

under graviditet och högre risk att utveckla diabetes för att bara nämna några.4 Andra artiklar 

berättar om de svårigheter det innebär att kombinera barn med en yrkeskarriär5, vilket får 

denna kombination att framstå som en omöjlighet. Åter andra artiklar skildrar lyckliga 

kvinnor som fött barn sent i livet, både förstföderskor och kvinnor som fått sladdbarn.6 I dessa 

förmedlas bilden av att moderskap är möjligt för äldre kvinnor och att det även finns fördelar 

med att föda barn senare i livet. Graviditeten kan till och med bli lättare för äldre kvinnor och 

de risker som finns är ändå små. Ja, det är sannerligen en motstridig bild som dagspressen 

förmedlar till den intresserade läsaren. 

 

Som student i genusvetenskap med tidigare studier i sociologi i bagaget riktades mitt intresse 

mot den samhällsvetenskapliga forskningen om äldre mödrar. Bilden av kvinnan konstrueras 

på många sätt i samhället och bilden av kvinnan som moder borde vara en relevant del av 

forskningen med tanke på att kvinnors biologi och utseende alltid har spelat en stor roll i 

definitionen av kvinnors plats i samhället. Bilden av den äldre modern i samhället är något 

som jag anser är relevant att undersöka särskilt med tanke på trenden i det svenska samhället 
                                                 
1 Ramnevall 2004 [www] 
2 Asker 2004a [www] 
3 Folcker 2007a [www], Folcker 2007b [www] 
4 Asker 2004b [www], Ramnevall 2004 [www] 
5 Braw 2002 [www] 
6 Hanson 1999 [www], Löfgren 2007 [www] 
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mot att ett ökande antal kvinnor föder barn allt senare i livet.7 Hur konstrueras då äldre 

kvinnors moderskap i människors föreställningar?  I mitt sökande efter forskning om 

konstruktionen av äldre kvinnors moderskap hittade jag inte mycket.8 För att avhjälpa den 

brist på forskning jag upptäckte och för att få svar på de frågor som kvinnors uppskjutna 

barnafödande utlöste bestämde jag mig för att undersöka konstruktionen av äldre kvinnors 

moderskap. Med tanke på målgruppen och medias avspegling av och påverkan på 

samhälleliga föreställningar om kvinnan, något som feministiska medieforskare påvisat, valde 

jag att undersöka två tidskrifter som riktar sig till mödrar och blivande mödrar, nämligen 

mama och Gravid.9 Jag antog att konstruktionen av äldre kvinnors moderskap borde kunna 

fångas in delvis med hjälp av dessa två tidskrifter. 

 

2 Syfte, frågeställningar, definitioner och disposition 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera konstruktionen av äldre kvinnors moderskap i två 

tidskrifter, mama och Gravid, som riktar sig till mödrar och gravida kvinnor i Sverige. Fokus 

ligger på den mediala representationen av experters inställning till, samt äldre mödrars egen 

syn på, äldre kvinnors moderskap. Jag vill även undersöka på vilket sätt dessa äldre mödrar 

framställs, vilka kvinnor som framställs som äldre mödrar och i vilka sammanhang de 

figurerar i de två tidskrifterna i övrigt. Dessutom innebär undersökningen en jämförelse av de 

båda tidskrifterna med avseende på skillnader och likheter i konstruktionen av äldre kvinnors 

moderskap. 

 

2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som undersökningen vill svara på är: 

På vilket sätt talar äldre mödrar och experter om äldre kvinnors moderskap i tidskrifterna 

mama och Gravid? På vilket sätt framställs äldre mödrar i tidskrifterna, vilka kvinnor 

framställs som äldre mödrar och i vilka sammanhang figurerar de? Vilka samhälleliga 

föreställningar gällande äldre kvinnors moderskap avspeglas i äldre mödrars och experters 

uttalanden? Hur skiljer eller liknar sig konstruktionen av äldre kvinnors moderskap i de båda 

tidskrifterna? 
                                                 
7 Trenden verkar finnas särskilt bland högutbildade kvinnor från storstädernas välbärgade områden, se Folcker 
2007a [www]. 
8 Mitt sökande koncentrerades mest till svensk forskning, men även till engelskspråkig forskning. Tyvärr var en 
del engelskspråkig forskning som eventuellt kan falla in i mitt undersökningsområde inte tillgänglig i Sverige. 
9 Dessa två tidskrifter valdes eftersom de riktar sig direkt till gravida kvinnor respektive mödrar och jag antog att 
konstruktionen av äldre kvinnors moderskap därför borde avspeglas i dem. 
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2.3 Definition av äldre moder och expert 

I min undersökning definierar jag äldre mödrar som kvinnor som har fött barn, ska föda barn 

eller har adopterat barn sedan de har fyllt 35 år. Antalet barn utgör ingen avgränsning men ett 

av barnen ska vara fött eller födas alternativt ha adopterats sedan kvinnorna fyllt 35 år. 

Åldersgränsen 35 år är inspirerad av att läkarna erbjuder gravida kvinnor över 35 år 

fostervattenprov eller andra test för att avgöra om fostret bär på kromosomskador10. I artiklar 

som uttalar sig om moderskap och åldrande generellt bortses från denna åldersgräns. 

 

Experter är det begrepp jag använder mig av för att beteckna medlemmar av yrken med 

kunskap om kvinnors graviditet, till exempel läkare, gynekologer och barnmorskor. Dessutom 

inkluderar min definition forskare som undersökt de medicinska eller samhälleliga effekterna 

av äldre kvinnors moderskap och vars forskning redovisas i tidskrifterna. 

 

2.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med en presentation av min teoretiska analysram som kombinerar flera 

feministiska forskares teorier. Analysramen tar hänsyn till den roll kvinnans biologi verkar 

spela i konstruktionen av kvinnlighet och den tar också hänsyn till samhälleliga 

föreställningar om vad en god moder är och vilka konsekvenser dessa föreställningar får för 

mödrarna (avsnitt 3). Sedan presenteras tidigare forskning om äldre kvinnors moderskap och 

om kvinnans bild i media (avsnitt 4). Denna presentation följs av en beskrivning av de två 

tidskrifter som ingick i undersökningen (avsnitt 5) och av en beskrivning av hur jag gick 

tillväga i undersökningen (avsnitt 6). Därefter följer en presentation av undersökningens 

resultat och en analys av resultatet ordnat under fyra rubriker. Dessa rubriker behandlar de 

kvinnor som framställs som äldre mödrar, de två huvudsakliga teman gällande äldre kvinnors 

moderskap som framkom i analysen och en tolkning av konstruktionen av äldre kvinnors 

moderskap i tidskrifterna (avsnitt 7). Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och 

funderingar kring vidare forskning (avsnitt 8). 

 

                                                 
10 Se Gravid 1/2005:32 
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3 Teoretisk plattform 

Som student på genusvetenskapen ifrågasätter jag det självklara och naturliga i människors 

vardagliga föreställningar om äldre kvinnors moderskap, vilka jag anser är en del av 

konstruktionen av kvinnlighet. I min undersökning utgår jag från att dessa föreställningar är 

sociala konstruktioner som människor använder för att ge mening åt sin vardagsverklighet, det 

vill säga jag ansluter mig till det socialkonstruktivistiska forskningsperspektivet11. 

Framställningen av äldre mödrar i tidskrifter anser jag återspeglar hur de samhälleliga 

föreställningarna om äldre kvinnors moderskap ser ut och konstrueras. Jag vill fånga in denna 

konstruktion och försöka förklara den genom en koppling till feministiska forskares teorier 

om moderskap och kvinnlighet. Med förankring i Yvonne Hirdmans teori om 

genussystemet12 utgår jag ifrån att moderskap och då även äldre kvinnors moderskap är en del 

av kvinnors genuskonstruktion som syftar till att upprätthålla åtskillnaden mellan kvinnor och 

män och kvinnors underordning. Jag tar även utgångspunkt i postkoloniala feministiska 

forskares kritik av den västerländska feminismens blindhet för ras/etnicitet och sexualitet. 

Enligt Paulina de los Reyes och Diana Mulinari leder denna blindhet till ett osynliggörande av 

andra maktasymmetrier än den mellan kvinnor och män och missar därför att det finns vissa 

”privilegierade former för kvinnlighet”.13 För att undvika denna blindhet kommer jag att ta 

hänsyn till vilken etnicitet, sexualitet och klass de äldre mödrar som framställs i tidningarna 

har respektive kan anses tillhöra. 

 

Forskningen om konstruktionen av äldre kvinnors moderskap är inte omfattande i en svensk 

kontext. Däremot har det forskats om moderskap i allmänhet. Genom att kombinera olika 

feministiska teoretiska ingångar visar jag dels att kvinnlighet konstrueras med stark koppling 

till kvinnans biologi respektive fertilitet14 och kvinnans åldrande15 och dels hur ett gott 

moderskap konstrueras och hur starkt denna konstruktion påverkar yrkesarbetande mödrar 

och utlöser skuldkänslor hos dem16. Dessa teoretiska insikter kommer att vägleda mig i min 

senare analys av framställningen av äldre kvinnors moderskap i de två tidskrifterna.  

                                                 
11 Socialkonstruktivistiska teorier hävdar att människor konstruerar och ger mening åt verkligheten genom de 
begrepp, tolkningar och kategorier de skapar i relationer med andra människor. Fokus ligger på människors 
handlingar och strukturer och institutioner anses ha uppstått genom en upprepning av handlingsmönster och 
människors uppfattning av dessa. Ifall dessa strukturer och institutioner har en objektiv existens ifrågasätts eller 
ses som oåtkomlig kunskap. Istället undersöks hur människor uppfattar strukturer och institutioner och hur de 
återskapar dem genom sina handlingar, särskilt genom sina språkliga handlingar. Brante m fl (red) 2001:286f 
12 Se Hirdman 1988 
13 de los Reyes & Mulinari 2005:87 
14 Fertilitet betecknar en kvinnas biologiska förmåga att bli gravid 
15 Hirdman 1988, Hirdman 2003, Holm 1993, Johannisson 1994 
16 Berg Slagnes m.fl. 1974, Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, Elvin-Nowak 1999 

 4
 



 

 

3.1 Biologin som ödet 

Att kvinnans biologi används som ett argument för att befästa ordningen mellan könen är 

något som många feministiska teoretiker förhåller sig till oavsett vilken akademisk disciplin 

de tillhör. I detta spelar kvinnans biologiska moderskap en stor roll.17 Dessutom fann jag 

några studier som tyder på att sambandet mellan moderskap och åldrande kopplas till 

kvinnans biologi och närmare bestämt kvinnans fertilitet.18 Hirdman kallar argumentet om 

kvinnors och mäns biologi och den därmed tätt sammanbundna biologiska reproduktionen för 

genussystemets ”trumfkort”.19 Kvinnors och mäns olika roller i fortplantningen anses som 

oföränderliga, vilket verkar innebära en ständig reproduktion av motsatsförhållandet mellan 

könen.20 Hon nämner även hur viktig vetenskapliga definitioner har varit för konstruktionen 

av kvinnlighet.21 Ulla Holm kritiserar de så kallade sociobiologerna som påstår att 

kompetensen för att vara mor är genetiskt eller hormonellt förbestämd och hon anser att 

sammansatta sociala processer därigenom reduceras till rent biologiska processer. Enligt 

henne får människors vardagliga fördomar en påstådd vetenskaplig grund genom 

sociobiologers skrivelser.22 Vetenskapliga teorier om kvinnors och mäns utveckling verkar 

alltså ta människans och i synnerhet kvinnans biologi som utgångspunkt, vilket leder till en 

reproduktion av kvinnors underordning. Samtidigt påverkar dessa experters teorier 

samhälleliga föreställningar om moderskap. Detta antar jag kan även återspeglas i 

tidskrifterna i experters och äldre mödrars uttalanden om äldre kvinnors moderskap. Dessa 

uttalanden kan genom accepterande bidra till reproducering eller genom ett kritiskt 

förhållningssätt bidra till att ifrågasätta kopplingen mellan moderskap och biologi. 

 

Hur moderskap och åldrande förenas i människors föreställningar verkar inte ha undersökts i 

någon större grad. Två studier anser jag visar dock att det verkar finnas ett samband mellan 

moderskap och åldrande i människors föreställningsvärld som är förbunden med kvinnans 

reproduktiva förmåga och alltså kvinnans biologi. Karin Johannisson beskriver hur läkarnas 

särskilda intresse under tiden kring förra sekelskiftet låg på (den borgerliga) kvinnans 

reproduktionsförmåga och de organ och funktioner som sammanhör med denna, det vill säga 

                                                 
17 Hirdman 1988, Hirdman 2003, Holm 1993 
18 Johannisson 1994, Holm 1993 
19 Hirdman 1988:57, Hirdman 2003:82 
20 Hirdman 1988:57f, Hirdman 2003:80ff 
21 Jfr Hirdman 2003 
22 Holm 1993:91ff 
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menstruationen, graviditeten och menopausen23. Menopausen beskrevs som kvinnlighetens 

död och uppgavs inträffa mellan 46-52 år och kvinnor över 40 år ansågs redan vara på väg in i 

menopausen.24 Här visar sig alltså ett samband mellan ålder och biologiskt moderskap i och 

med att det sätts en flytande åldersgräns gällande kvinnors upphörande förmåga att få barn. 

Även om Johannissons studie gäller tiden kring förra sekelskiftet anser jag att argument om 

kvinnans upphörande reproduktionsförmåga kan påverka hur det talas om moderskap och 

åldrande i vardagligt tal och i media i vår tid. Även Holm hänvisar till nutida sociala normer 

om moderskap och åldrande som grundas i kvinnans biologi. Holm uppger att det existerar 

föreställningar som säger att kvinnor som är gifta, fertila, friska och har en någorlunda säkrad 

ekonomi borde få barn och ”reproducera arten”.25 Så länge en kvinna är fertil är hon alltså en 

blivande biologisk moder.26 Detta bör även innebära att kopplingen av kvinnans fertilitet till 

moderskapet kan förändras i en tid där konstgjord befruktning och hormonbehandling har 

blivit en möjlighet. Kvinnans fertilitet kan alltså idag förlängas och äldre kvinnors moderskap 

kan därigenom bli möjligt i människors föreställningar respektive i framställningen av äldre 

mödrar i tidskrifter. 

 

3.2 Kvinnan som den ”goda modern” och det eviga dåliga samvetet 

Tanken om biologin som kvinnans öde genomsyrar idéer och föreställningar om moderskapet 

och vad en ”god moder” är. ”Myten om den goda modern” påverkas även av kvinnliga 

stereotyper som har utvecklats i västerländska samhällen under en lång tid och som i sin tur är 

djupt förbundna med föreställningarna om kvinnans biologi.27 Dessa föreställningar får 

djupgående följder för hur kvinnor konstruerar sitt moderskap och leder till dåligt samvete 

och skuldkänslor när mödrar inte kan leva upp till idealbilden av moderskapet.28 Den goda 

modern beskrivs som en madonna som ser moderskapet som ett heligt kall och offrar sig för 

man och barn och finner tillfredsställelse och lycka i det. Myten påverkar kvinnor och gör att 

de uppfattar sig själva i första hand som mödrar.29 Myten innebär dessutom att den goda 

modern ska vara nöjd med att ha hand om omvårdnaden av barn och att hon heller inte 

behöver social kontakt med andra än barnet.30 Enligt Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta 

                                                 
23 Menopaus betecknar den tid i en kvinnas liv där den biologiska förmågan till att bli gravid har upphört och 
kvinnan inte har någon menstruation längre. 
24 Johannisson 1994: 114ff, 119ff, 126ff 
25 Holm 1993:98 
26 Holm 1993:102 
27 Berg Slagnes m.fl. 1974, Bäck-Wiklund & Bergsten 1997  
28 Berg Slagnes m.fl. 1974, Elvin-Nowak 1999 
29 Berg Slagnes 1974:25f 
30 Haavind 1974:41 
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Bergsten är föreställningarna om ett gott moderskap i Sverige idag påverkade av stereotypa 

bilder av kvinnan som har sitt ursprung långt tillbaka i historien, traditionella sätt att sköta 

arbetsdelningen i familjen och nyare jämställdhetsideal.31 Jag utgår från att de bilder och 

föreställningar om den goda modern kan komma att avspeglas i tidskrifterna jag undersöker.  

 

Särskild fokus kommer jag dessutom att lägga på Ylva Elvin-Nowaks resonemang som visar 

att arbetande mödrar i Sverige ständigt känner skuld och att skuldkänslan alltid är närvarande 

i deras vardagliga liv. Enligt Elvin-Nowak beror detta på att arbetande mödrar i Sverige måste 

anpassa sig till flera parallella och konkurrerande föreställningar om vad moderskap 

innebär.32 Eftersom en stor andel av mödrarna i Sverige förvärvsarbetar förmodar jag att de 

samhälleliga föreställningar om arbetande mödrar och den skuld eller det dåliga samvete som 

arbetande mödrar kan känna även kan upptäckas i sättet att tala om och framställa äldre 

mödrar i de undersökta tidskrifterna mama och Gravid. 

 

4 Tidigare forskning 

Min undersökning vill jag ordna in i två forskningsfält, tidigare studier där äldre mödrar 

fokuseras och tidigare forskning om hur föreställningar om kvinnlighet avspeglas och 

konstrueras i media. Båda fält anser jag vara relevanta för min undersökning. 

 

4.1 Forskning om äldre mödrar  

Under mina efterforskningar påträffade jag en svensk undersökning som fokuserade på äldre 

mödrar. Denna är Ann Mari Orrenius examensarbete i psykologi med titeln ”Att bli mamma 

efter 40”. Hennes intervjustudie omfattade kvinnor över 40 år som redan hade ett eller flera 

barn som de fött före 35-årsåldern och hon intervjuade dem både under och efter graviditeten. 

Hennes resultat visar att kvinnorna förhåller sig till moderskap och åldrande bland annat 

genom att alla gjorde det erbjudna fostervattenprovet, genom att de visade att de hade mognat 

och genom att de uttryckte oro för sin egen ålder och hur detta skulle påverka barnet under 

uppväxten. Kvinnorna uttryckte även en tillfredsställelse över att vara fertil och att fortfarande 

kunna få barn.33 I min studie ska jag undersöka hur de äldre mödrar som framställs och uttalar 

sig i tidskrifterna förhåller sig till sitt moderskap, vilket jag antar att de kan göra på ett 

liknande sätt som i Orrenius studie. 

                                                 
31 Bäck-Wiklund & Bergsten 1997: 40ff, 51ff, 137ff 
32 Elvin-Nowak 1999:41ff 
33 Orrenius 1989:8ff, 38ff, 59 
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4.2 Kvinnans bild i media  

Eftersom jag anser att konstruktionen av äldre kvinnors moderskap är en del av 

konstruktionen av kvinnlighet följer här en kort redovisning av forskning som berör 

framställningen av kvinnan och kvinnlighet i media. Studierna visar att tidskrifter är ett 

relevant undersökningsområde eftersom samhälleliga föreställningar om kvinnor avspeglas i 

tidskrifter och påverkas i sin tur av framställningen i tidskrifter. Detsamma borde alltså gälla 

för föreställningar om äldre kvinnors moderskap. 

 

Anja Hirdman undersöker förändringen i produktionen av genus i två tidskrifter, varav en 

riktar sig till kvinnor och den andra till män. Enligt Hirdman gör tidskrifter som riktar sig till 

kvinnor målgruppsindelningar efter kvinnors ålder, tidskrifterna riktar sig till exempel till 

tonåringar, unga mödrar respektive unga kvinnor. De skriftliga och bildliga representationerna 

i tidskrifterna beskriver hon som en aktiv urvalsprocess som samtidigt återger och skapar 

föreställningar om genus.34 Betraktandet av kvinnor naturaliseras och det förmedlas 

föreställningar om kvinnlighet till läsarna. Hirdman upptäckte även en kvinnlig 

homosocialitet som innebär att det kvinnliga firas som en essens som förenar alla kvinnor 

samtidigt som synen på kvinnan som underordnad mannen befästs.35 Caroline Mirlas utgår 

från att tidskrifter för kvinnor kan betraktas som konsumtionsarena som beskriver och 

producerar normer för kvinnlighet. Hon visar att tidskrifterna förmedlar en normativ 

kvinnlighet där kvinnors underordnade position bekräftas. I tidskrifterna förmedlas en bild av 

att kvinnor får sin identitet genom kroppen och konsumtion sägs vara ett medel för att 

förbättra sitt psykiska välbefinnande.36 Mirlas påpekar även att kvinnor med en annan 

etnicitet än den västerländska nästan helt saknas i tidskrifterna, vilket hon förklarar med att 

tidskrifterna uppmanar till konsumtion av västerländska kulturella symboler och att de riktar 

denna till alla läsare oavsett etnicitet.37 Forskarnas resultat som visar att kvinnlighet firas som 

essens, att kvinnans underordning bekräftas och att tidskrifterna framställer heterosexuella 

kvinnor med västerländsk etnicitet kommer jag att ta hänsyn till i min undersökning. 

Konstrueras äldre kvinnors moderskap på ett liknande sätt i de två tidskrifter jag undersöker? 

 
                                                 
34 Hirdman 2004:8f, 14 
35 Hirdman 2004:262f, 271f 
36 Mirlas 2003:6f, 53, 63f  
Sidhänvisningarna till Mirlas avser de sidor som visas i Adobe Readers visning då sidorna i dokumentet inte är 
numrerade.  
37 Mirlas 2003:69f 
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5 Material och urval  

Min undersökning omfattade årgång 2005 av tidskrifterna mama och Gravid. Årgång 2005 

valdes av praktiska skäl eftersom årgång 2006 inte var färdigarkiverad på Kungliga 

biblioteket. Tidskriften mama utkom 2005 med 12 nummer och tidskriften Gravid utkom 

2005 med 6 nummer, det vill säga undersökningen omfattade 18 tidskriftsnummer. Detta antal 

anser jag vara tillräckligt för att kunna ringa in konstruktionen av äldre kvinnors moderskap 

och för att kunna besvara undersökningens frågeställningar. Samtidigt möjliggör en analys av 

18 tidskriftsnummer även att jag kan upptäcka om tidskrifterna skiljer sig åt i sitt sätt att 

konstruera äldre kvinnors moderskap. Eftersom tidskrifterna utges i Sverige och riktar sig till 

kvinnor som lever i Sverige avgränsar detta undersökningens område, vilket dock inte med 

automatik avgränsar undersökningen till kvinnor med svensk etnicitet. 

 

Tidskriften mama startades år 2003 och hade år 2005 en upplaga på 53 800 exemplar och 

108 000 läsare. Förra året har tidskriften en upplaga på nästan 60 000 exemplar och 125 000 

läsare.38 På Internet beskrivs tidskriften som en ”modern mammatidning” som ”[…] visar hur 

både kända, okända, vanliga och ovanliga mammor ser på livspusslet och mammarollen.”39 

Enligt marknadschefen består målgruppen för tidskriften ”[…] primärt av mammor med barn 

mellan 0-6 år, nyblivna andra- och förstagångsmammor samt gravida. Sekundärt består 

målgruppen av mammor till barn mellan 7-12 år och pappor. Majoriteten av läsarna är mellan 

31-35 år gamla, emellertid har vi en stor del både yngre och äldre läsare samt även några som 

inte har barn.”40 Innehållet i tidskriften varvar korta notiser och bildreportage med längre 

reportage. Teman som täcks är ”mama stjärnor” (Hollywoodskådespelare, svenska kända 

personer och europeiska kungligheter), mode, skönhetstips, hälsotips, böcker, film, spel, 

ekonomi och arbete. Andra återkommande inslag är krönikor, läsarbrev, tips om 

barnuppfostran och ”månadens papa”. Personliga berättelser är i fokus i tidskriften. 

 

Tidskriften Gravid startades år 2000 och hade år 2005 en upplaga på 20 100 exemplar och 

65 000 läsare med en snittålder på 32 år.41 Enligt Ann Melin på tidskriften Vi föräldrar som 

även utger tidskriften Gravid riktar sig tidskriften till alla gravida.42 På Internet nämns att 

tidskriften ”[…] inriktar sig helt på allt som sker före och runt själva förlossningen. Här finns 

                                                 
38 Mama 2007: Om mama [www], Sjögren 2007 [e-post]   
39 Mama 2007: Om mama [www] 
40 Sjögren 2007 [e-post] 
41 Melin 2007 [e-post]; Dagens media 2006 [www]; Bonnier tidskrifter, Gravid 2007: Om läsaren [www] 
42 Melin 2007 [e-post] 
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reportage om gravida kvinnor, vad det för med sig att föda barn, förlossning, smärtlindring, 

föda hemma eller på sjukhus. Frågespalter, boktips, tester och information om 

försäkringsfrågor och föräldrapenning - kort sagt allt som den som är gravid funderar på.”43 

Denna inriktning visar sig tydligt i tidskriftens innehåll där kortare notiser varvas med längre 

reportage om de teman som beskrivs på Internet. Experters uttalanden eller referat från aktuell 

forskning illustreras ofta med kvinnors personliga berättelser. 

 

6 Tillvägagångssätt 

Min undersökningsmetod vill jag beskriva som en tematisk textanalys, det vill säga jag 

analyserade texten och sökte efter teman som framträdde i materialet. Dessa teman hade 

koppling både till innehållet i tidskrifterna och till de teoretiska utgångspunkter och den 

tidigare forskningen som jag redovisade ovan. Metoden hade alltså induktiva och deduktiva 

inslag, något som med Mats Alvessons och Kaj Sköldbergs ord kallas för abduktion44. För att 

ringa in hur äldre kvinnors moderskap konstrueras läste jag all text i tidskrifterna med 

undantag för rena modereportage och annonser eftersom kvinnornas respektive barnens ålder 

inte framgick ur dessa. Att läsa all text var även viktigt för att kunna studera på vilket sätt 

äldre mödrar framställs, vilka kvinnor som framställs som äldre mödrar och i vilka 

sammanhang de figurerar. Min definition av äldre mödrar innebar alltså att jag sökte igenom 

tidskrifterna efter artiklar med och om kvinnor som har fött, ska föda barn eller har adopterat 

barn sedan de har fyllt 35 år. Jag begränsade mig inte till förstföderskor utan förutsättningen 

var att ett barn skulle vara fött eller adopterat efter kvinnans 35-årsdag. Åldersgränsen 35 år är 

inspirerad av att läkarna erbjuder gravida kvinnor över 35 år fostervattenprov eller andra test 

för att avgöra om fostret bär på kromosomskador45. Jag är medveten om att jag med detta 

riskerar att befästa en biologisk syn på moderskap och att andra åldersgränser hade varit 

möjliga, till exempel den statistiska medelåldern för förstföderskor som är 29 år46. I detta fall 

hade dock åldersintervallet blivit för stort för undersökningens omfång enligt min uppfattning.  

 

I vissa fall var det inte lätt att avgöra om kvinnan verkligen hade fött respektive adopterat 

barnet sedan hon fyllt 35 år och i dessa fall inkluderade jag kvinnorna om deras ålder vid 

barnets födelse/adoption låg nära den av mig satta åldersgränsen. Ett annat problem var att 

kvinnans ålder inte alltid nämndes men att kvinnorna hade figurerat i tidigare nummer av 
                                                 
43 Bonnier tidskrifter, Gravid 2007: Om tidningen [www] 
44 Alvesson & Sköldberg 1994:42f 
45 Se Gravid 1/2005:32 
46 Ramnevall 2004 [www] 
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tidskrifterna med både sin och barnens ålder. I dessa fall utgick jag från att en läsare som 

köper tidskrifterna regelbundet kunde antas veta att kvinnan är en äldre mor. Ett exempel på 

detta är artisten Madonna som nämndes i flera artiklar i tidskriften mama utan ålder och utan 

att nämna hennes barn. Hon hade dock figurerat i tidigare nummer av tidskriften med både sin 

egen och barnens ålder. I de fall det förekom artiklar om lesbiska föräldrar bedömde jag båda 

kvinnor som mödrar innan jag undersökte om de var äldre mödrar eftersom jag inte ville utgå 

ifrån att endast den biologiska modern är moder till barnet. Av samma anledning inkluderade 

jag även artiklar som handlade om kvinnor över 35 år som adopterat barn när det framgick av 

artikeln att barnen hade adopterats sedan kvinnan fyllt 35 år. Eftersom jag även var 

intresserad av hur experter uttalar sig om äldre kvinnors moderskap inkluderades artiklar där 

till exempel läkare och barnmorskor talade om äldre kvinnors moderskap i undersökningen. 

Dessutom inkluderades artiklar där forskning, det vill säga experters kunskap, refererades.  

 

Varje förekomst av framställning av äldre mödrar och i vilket sammanhang de framställdes 

noterades. Dessutom noterades på vilket sätt äldre mödrar själva respektive experter uttalade 

sig om äldre kvinnors moderskap. Notiserna bestod av en blandning av sammanfattningar av 

artiklar och citat ur artiklar. Dessa notiser analyserades en gång till för att undersöka vilka 

teman artiklarnas innehåll kunde associeras till, både med utgångspunkt i innehållet i 

artiklarna och med hänsyn till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. 

Med utgångspunkt i de teman jag fann skapade jag flera koder med beskrivningar av dessa 

koders innehåll (se bilaga 1) med inspiration från Richard Boyatzis´ förslag för kodning47. 

Två huvudteman utkristalliserade sig, ”Biologin som ödet” och ”Moderskap som möjlighet”. 

Under första temat samlades experters och äldre mödrars uttalanden som hade samband med 

kroppen och åldrandet. Under andra temat samlades underteman som rörde uttalanden om 

”karriär och barn”, ”den goda modern” och ”skuld”. Dessutom skapade jag två koder till, 

”Regnbågsfamiljer” och ”annan etnicitet än vit västerländsk” utifrån min ambition att inte bli 

blind för den sexualitet och den etnicitet som de äldre mödrarna hade. Som framgår ur mina 

teoretiska utgångspunkter går det inte att skilja den sociala konstruktionen av moderskap från 

kvinnans biologi. Detta gjorde att teman och de koder jag skapade går in i varandra och inte 

kan hållas isär fullständigt. Texten i tidskrifterna kunde därför kodas flera gånger men ofta var 

                                                 
47 Boyatzis 1998:31 
Genom skapandet av koderna möjliggörs en extern kontroll av tillförlitligheten eller reliabiliteten eftersom andra 
får möjlighet att använda koderna på samma material (eller ett nytt material). Samtidigt underlättas bedömningen 
av giltigheten eller validiteten av analysen genom att andra har tillgång till beskrivningen av koderna. 
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vissa koder mer framträdande än andra. Koderna hjälpte mig att ordna och analysera resultatet 

och att se sambanden mellan de teman jag fann i materialet. 

 

7 Resultat och analys 

I denna del följer först en redovisning av vilka äldre mödrar som figurerar i tidskrifterna följd 

av en redovisning och analys under de två mest framträdande teman, ”Biologin som ödet” och 

”Moderskap som möjlighet”. Avsnittet avslutas med en sammanfattande tolkning av 

resultatet. 

 

7.1 De äldre mödrarna 

För att kunna ringa in framställningen av äldre kvinnors moderskap är det viktigt att redovisa 

vilka de kvinnor är som figurerar som äldre mödrar i de båda tidskrifterna mama och Gravid. 

Detta behövs som en utgångspunkt för den vidare analysen under de följande delarna.  

 

I tidskriften mama ligger tonvikten på kända personer från främst USA och Sverige, mödrar i 

karriären och ”vanliga” mödrar. Mödrarnas men även barnens ålder anges för det mesta, 

vilket gör det relativt lätt att avgöra vem som räknas som äldre moder enligt undersökningens 

definition. Kända äldre mödrar som Julia Roberts och Madonna figurerar i korta reportage 

och bildreportage om främst Hollywoodskådespelare.48 Det refereras vad mödrarna påstås ha 

sagt och vad de har gjort, det vill säga mödrarna uttalar sig inte själva. Mycket ofta 

förekommer bilder på modern med ett eller flera barn. Namn på äldre kända mödrar nämns 

dessutom i reportage om till exempel träning, viktnedgång efter barnets födsel och 

doptrender.49 I varje nummer av tidskriften förekommer även längre reportage och intervjuer 

med kända äldre mödrar från Sverige och/eller USA, till exempel med Pernilla Wahlgren eller 

Brooke Shields.50 Andra äldre mödrar som figurerar i tidskriften mama ger råd om 

barnuppfostran eller skriver krönikor. 51 Dessutom uttalar sig ”vanliga” äldre mödrar om sin 

karriär och sitt liv med barnet eller barnen, exempelvis en svensk kvinna som bor i USA och 

har en egen restaurang i New York eller svenska ”toppchefer och mödrar”.52 I övrigt kommer 

”vanliga” äldre mödrar till tals i kortare intervjuer som illustrerar artiklar om till exempel 

                                                 
48 Se till exempel mama nu stjärnor - sidorna i mama 1/2005:17 och mama 2/2005:16 
49 Se till exempel gravid & baby bilaga till mama 4/2005:23, mama 2/2005:27, 30f, 78, mama 5/2005:33 
50 mama 12/2005:40ff, mama 8/2005:96ff 
51 Se till exempel mama 1/2005:49, 104f 
52 mama 2/2005:68f, mama 10/2005:55f 
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fredagsmys och heminredning.53 Dessutom ställs det korta frågor till bland annat äldre mödrar 

om till exempel ekonomi, ”egentid” och semester.54 Äldre lesbiska mödrar förekommer i ett 

bildreportage där två mödrar från USA visas direkt efter deras barns födsel och i ett reportage 

där ett lesbiskt par berättar om sin familjebildning.55 Däremot är äldre mödrar med en annan 

etnicitet än vit västerländsk frånvarande i tidskriften mama.  

 

I tidskriften Gravid är kända personligheter helt frånvarande. Istället är det ”vanliga” mödrar 

och gravida kvinnor vars uttalanden mestadels får illustrera redaktionella artiklar där experters 

utsagor redovisas. Äldre mödrar figurerar inte heller lika ofta i tidskriften Gravid och många 

gånger nämns inte kvinnornas ålder vilket gör det svårt att avgöra om kvinnan som uttalar sig 

är en äldre mor. Ändå är det så att äldre mödrar figurerar i alla delar av tidskriften i större 

eller kortare intervjuer kring olika teman som har samband med graviditeten, i vissa fall med 

fokus på kroppens åldrande och dess påverkan på moderskapet respektive graviditeten. Till 

exempel uttalar sig äldre mödrar om sin graviditets fortskridande56, i korta frågor om till 

exempel deras planer på att raka benen inför förlossningen57 eller i lite längre berättelser om 

bland annat missfall58. I ett nummer av tidskriften ligger fokus på gravida kvinnor i olika 

åldrar och i detta fall förhåller sig samtliga äldre mödrar till moderskap och åldrande.59 De 

äldre mödrarna som framställs i tidskriften Gravid är ofta yrkesarbetande kvinnor. Liksom i 

mama är äldre mödrar med en annan etnicitet än västerländsk frånvarande förutom i en artikel 

som behandlar mödravård i Indien.60 Lesbiska äldre mödrar är helt frånvarande i tidskriften 

Gravid. 

 

Tidskrifterna skiljer sig alltså åt gällande vilka kvinnor som framställs som äldre mödrar, det 

vill säga den ena fokuserar på kända personer medan den andra fokuserar på ”vanliga” 

mödrar. Samtidigt finns det likheter då de äldre mödrar som figurerar i tidskrifterna till största 

del är vita västerländska och yrkesarbetande som därtill lever i ett heterosexuellt partnerskap, 

vilket förstås har implikationer för hur kvinnorna uttalar sig om sitt moderskap. 

 

                                                 
53 mama 4/2005:39f, mama 6/2005:88ff 
54 Se till exempel mama 4/2005:73, mama 2/2005:39, mama 9/2005:75 
55 mama 6/2005:41, mama 11/2005:46ff 
56 Gravid 2/2005:8f 
57 Gravid 1/2005:13 
58 Gravid 4/2005:52 
59 Gravid 5/2005:54ff 
60 Gravid 5/2005:38ff 
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7.2 Biologin som ödet 

Äldre kvinnors moderskap konstrueras på två särskilt framträdande sätt i tidskrifterna mama 

och Gravid. I denna del behandlar jag ett av dessa som visar att sambandet mellan moderskap 

och åldrande uttrycks med hänsyn till kroppens förändringar.  

 

Experter 

I tidskriften Gravid ligger fokus på redovisningar av experters uttalanden i form av både 

referat och intervjuer. Experters kunskap och forskning rör nästan uteslutande kroppens 

biologiska förändringar och vilka följder dessa kan ha för gravida kvinnor som är äldre än 35 

år. I Gravid 1/2005 beskrivs en nyare metod, nupp eller nackuppklarning61, för att bedöma 

riskerna för kromosomskador hos fostret. Denna metod ställs mot fostervatten- respektive 

moderkaksprov och beskrivs som fördelaktig eftersom den leder till att färre 

fostervatten/moderkaksprov görs. I artikeln nämns att risken för kromosomskador hos fostret 

ökar med kvinnans stigande ålder och att den procentuella risken för Downs syndrom är 0,5 – 

1 % för kvinnor i åldrarna 35 - 40 år.62 I en artikel i Gravid 5/2005 om mödravård i Indien 

nämns att kvinnor som är över 37 år erbjuds fostervattenprov och att de flesta kvinnor antar 

erbjudandet om fostervattenprov och även gör abort ifall provsvaret skulle visa på 

kromosomskador hos fostret.63 I Gravid 4/2005 är missfall temat för en artikel och en 

barnmorska uttalar sig om risken för missfall: 

 
Det är större risk för missfall hos en äldre kvinna än en yngre. Redan vid 35 minskar 

förmågan att bli gravid markant och efter 40 kan man se en ökad risk för missfall. Det har 

att göra med att hennes livskraftiga ägg minskar i antal och förmågan att kunna bevara 

graviditeten [sic].64

 

Experternas uttalanden i Gravid betonar de biologiska risker och svårigheter som gravida 

kvinnor som är äldre än 35 år kan råka ut för. Den medicinska informationen ges i 

vetenskapligt neutrala ordalag och ingenstans avråds kvinnor över 35 år från att bli eller 

försöka bli gravida. Ändå gör den betoning av risker som framkommer i experternas utsagor 

                                                 
61 Nupp eller nackuppklarning är en ultraljudsundersökning där vätskespalten i nacken hos fostret mäts under 
graviditetsvecka 12-14. Foster med Downs syndrom har en bredare vätskespalt än andra foster under vecka 10-
14. Utifrån undersökningens resultat kan risken för Downs syndrom beräknas och fostervattenprov eventuellt 
undvikas om risken för Downs syndrom visar sig vara liten. Gravid 1/2005:32 
62 Gravid 1/2005:32ff 
63 Gravid 5/2005:38 
64 Gravid 4/2005:51 
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att äldre kvinnors moderskap konstrueras som tvivelaktigt och som något som kan 

ifrågasättas.  

 

Även i tidskriften mama refereras forskning respektive experters uttalanden om kroppens 

biologiska förändringar och vilka följder dessa kan ha för gravida kvinnor som är äldre än 35 

år. I mama 10/2005 refereras ”fertilitetsexperters” forskning och det nämns att ofrivillig 

barnlöshet kan komma att öka bland annat på grund av att allt fler kvinnor skjuter upp 

barnafödandet tills de är 35 - 40 år när fertiliteten har minskat betydligt.65 Äldre kvinnors 

moderskap framställs dock därutöver som ett faktum som experter bör ta hänsyn till och 

anpassa sig till. I mama 8/2005 redovisas forskares krav att mödravården ska anpassa sig till 

att allt fler äldre förstföderskor kommer till dem. 1 av 10 förstföderskor är över 35 år och 

dessa löper en dubbel risk för att ett fullgånget barn dör i livmodern jämfört med yngre 

kvinnor. Äldre förstföderskor bör därför erbjudas fler ultraljud för att upptäcka eventuella 

komplikationer och de bör heller inte låtas ”gå över tiden”.66 I en jämförelse av graviditetens 

påverkan på kroppen med hänsyn till kvinnans ålder i mama 11/2005 beskriver en barnmorska 

att mycket är lika i 20-, 30- och 40-årsåldern. Det mesta av kroppens förändring, till exempel 

slappare bröst efter amning eller hur snabb viktnedgång kvinnan har efter födseln, beror mer 

på kroppens konstitution och utseende än på åldern. Inte heller behöver förlossningen bli 

svårare med kvinnans ökande ålder. Det som däremot ökar är risken för komplikationer under 

graviditeten.67 I experters uttalanden i tidskriften mama visas äldre kvinnors biologiska 

moderskap som förbunden med risker men samtidigt som ett faktum som vården ska anpassa 

sig till. Därigenom visas en möjlighet att övervinna och begränsa följderna av de biologiska 

riskerna. Den äldre kvinnans biologiska moderskap visas dessutom som icke avvikande 

genom att barnmorskan likställer äldre kvinnors moderskap med yngre kvinnors moderskap. 

 

De medicinska experternas uttalanden behandlar följaktligen de biologiska förändringarna 

som den äldre kvinnans kropp genomgår och de därmed förbundna ökande medicinska 

riskerna för komplikationer under graviditeten. Åldergränsen för när dessa risker börjar öka är 

flytande och beror på vilka risker som avses. ”Kvinnlighetens död”68, det vill säga den 

avtagande fertiliteten och det sig närmande klimakteriet, är ett viktigt tema för experterna. 

                                                 
65 mama 10/2005:19 
66 mama 8/2005:17 
67 mama 11/2005:112 
68 Johannisson 1994:126 
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Holm angav att kvinnor anses som presumtiva mödrar så länge de är fertila.69 I tidskriften 

Gravid konstrueras moderskap till viss del som en varning för äldre kvinnor, de börjar närma 

sig gränsen för sitt biologiska moderskap. I tidskriften mama däremot konstrueras äldre 

kvinnors moderskap som ett faktum där de medföljande riskerna till viss grad kan upphävas 

respektive kontrolleras. På detta sätt kan gränsen för det biologiska moderskapet flyttas framåt 

och kvinnorna blir presumtiva mödrar längre genom läkarvetenskapens möjligheter att 

övervinna de ”naturliga” gränserna. De biologiska förutsättningarna är utgångspunkten för 

äldre kvinnors moderskap i båda fallen. Den ena tidskriftens uttalande präglas dock mer av en 

positiv inställning till läkarvetenskapens möjligheter att övervinna biologiska begränsningar. 

 

Äldre mödrar 

Äldre mödrars uttalanden i båda tidskrifter visar att de förhåller sig till sin kropps åldrande 

och den biologiska förändring detta innebär samtidigt som riskbetoningen ifrågasätts och även 

alternativ och lösningar presenteras. I Gravid beskriver äldre gravida kvinnor att de gjort 

fostervattenprov eller nackuppklarning utan att dock binda det uttryckligen till sin ålder.70 

Hillevi Wahl, 40 år, ifrågasätter i en krönika i Gravid 5/2005 forskarnas betoning av riskerna 

med sena graviditeter. Enligt henne verkar forskare utgå ifrån att ”[…] blivande mammor 

[måste] upplysas om den stora risk det innebär att föda barn efter 30.”71 Detta anser hon är ett 

skuldbeläggande av äldre kvinnor som enligt henne är mycket medvetna om de medicinska 

riskerna sena graviditeter kan innebära. I en annan artikel i samma nummer av tidskriften 

svarar Ann Lindh, 41 år, på frågan om hon skulle vilja ha fler barn att ”[d]et här barnet är ett 

sådant mirakel att man kanske inte kan förvänta sig fler. Jag är inte rädd för att satsa på ännu 

ett barn – om kroppen vill. Jag har inga som helst invändningar mot att bli gravid vid min 

ålder.”72 Graviditeten beskrivs alltså som ett mirakel delvis med tanke på kvinnans ålder 

samtidigt som åldern i sig inte ses som något hinder för fler barn förutsatt att hon fortfarande 

är fertil. I samma artikel uttalar sig Angela Weihs, som är 39 år och gravid med femte barnet, 

om den yttre förändringen av kroppen utlöst av graviditeten med hänvisning till sin ålder: 

 
Den här graviditeten har varit den jobbigaste rent kroppsligt. Jag vet inte om det är för att 

det är min femte eller om der är för att jag blivit äldre […] Men jämfört med när jag var 

gravid vid 20, är det lättare att acceptera förändringarna nu. Jag har ju redan alla 

                                                 
69 Holm 1993:102 
70 Gravid 5/2005:56, Gravid 6/2005:8 
71 Gravid 5/2005:61 
72 Gravid 5/2005:55 
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bristningar. Det får synas att jag fött barn. Jag har inget ideal kvar om att se ut som en 20-

åring.73

 

Kvinnans uttalande visar att hon tillskriver kroppens förändring och graviditetens kroppsliga 

svårigheter delvis sin ålder men att hon inte utesluter att antalet graviditeter också har en 

påverkan på kroppens förändringar. 

 

I tidskriften mama uttalar sig både kända och ”vanliga” äldre mödrar om sitt moderskap i 

förhållande till sin kropps åldrande. Flera gånger nämner äldre mödrar sin avtagande 

fertilitet.74 I mama 7/2005 säger till exempel Louise Boije af Gennäs, 43 år, om sin första 

graviditet: ”Jag var 37 då, så jag tackade gudarna för att det funkade. Man har ju faktiskt inte 

en susning om man kan bli med barn.”75 Den avtagande fertiliteten spelar dessutom en roll i 

funderingar om att föda fler barn. Martina Haag, 41 år, säger följande om sin avtagande 

fertilitet i mama 9/2005: ”Nu tänker jag att om jag vore 30 så skulle jag absolut skaffa fler 

barn. Men nu känns det som att det är ett tåg som står på en station och säger ’Tut – tut, ska 

du med?’ Jag blir så stressad.”76

 

Äldre mödrar förhåller sig även till den yttre förändringen av kroppen utlöst av graviditet och 

amning med hänvisning till sin ålder. I en artikel om viktnedgången efter graviditeten i mama 

2/2005 funderar Sofia Wistam, 38 år, över om de svårigheter hon upplevde med 

viktnedgången efter sin tredje graviditet kan bero på hennes ålder.77 Annika Lantz visar sig i 

mama 7/2005 medveten om sin kropps förändring efter amningen och beskriver sina bröst 

som ”tragiska” samtidigt som hon anser att ”[e]n fördel med att skaffa barn så sent som jag 

gjorde är att man inte får lika mycket ångest över kroppens förfall, det var liksom ändå 

dags.”78 I en artikel om hur tre kvinnor i olika åldrar upplevt sin graviditet berättar Ann 

Henriksson, en 40-årig kvinna som blivit gravid genom konstgjord befruktning, att hon inte 

hade några problem under graviditeten fast många sa att det skulle kunna bli svårt på grund av 

hennes ålder. Även kroppens återhämtning efter födseln utgjorde inga större problem för 

                                                 
73 Gravid 5/2005:59 
74 Se till exempel mama 1/2005:43, mama 8/2005:97  
75 mama 7/2005:26 
76 mama 9/2005:29 
77 mama 2/2005:78 
78 mama 7/2005:92 
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henne. Hon anser att åldern inte är den viktigaste faktorn när det gäller kroppens förändring 

och graviditetens påverkan på kroppen utan kroppens fysiska grundkondition.79  

 

Äldre mödrars uttalanden i båda tidskrifter kan tolkas på flera olika sätt. De konstruerar sitt 

moderskap i förhållande till de medicinska riskerna en sen graviditet innebär med en särskild 

betoning på fertiliteten. I tidskriften Gravid återspeglas till exempel uppfattningen att 

graviditeten är ett mirakel, något som visar att äldre kvinnor är medvetna om att deras 

fertilitet har avtagit och att de närmar sig gränsen för sin möjlighet till biologiskt moderskap, 

den gräns som Johannisson kallar ”kvinnlighetens död” 80. Samtidigt ifrågasätts de 

medicinska experternas betoning av riskerna med sena graviditeter. I tidskriften mama visas 

återigen de medicinska möjligheterna, som till exempel konstgjord befruktning, som finns för 

att underlätta ett biologiskt moderskap för äldre kvinnor. Detta anser jag innebär att kvinnors 

presumtiva biologiska moderskap flyttas uppåt i åldrarna. I båda tidskrifter utgår äldre mödrar 

även delvis ifrån att deras ålder påverkar kroppens fysiologiska förändring under graviditeten, 

något som inte har en motsvarighet i experternas uttalanden. Med undantag för detta 

avspeglas dock experternas uttalanden i de äldre mödrarnas utsagor och återigen är de 

biologiska förutsättningarna utgångspunkten för konstruktionen av äldre kvinnors moderskap 

i båda tidskrifterna. Intressant att påpeka är även att de äldre mödrarna tar den unga kvinnans 

kropp som utgångspunkt för jämförelsen med sin egen kropp. Mirlas påpekar att 

ungdomsidealet går att finna i tidskrifter som Tara och Amelia som riktar sig till äldre 

kvinnor, vilket omedvetet reproducerar föreställningar om den äldre kvinnans kropp som 

oattraktiv och ful.81 Jag menar att de äldre mödrarnas uttalanden i Gravid och mama tyder på 

precis samma fenomen. Genom de äldre mödrarnas uttalanden förmedlas en bild av att deras 

kroppar inte är vackra längre, vilket kan vara orsakat av tidigare graviditeter men till största 

del uppfattas som orsakat av åldern. Det leder till att de beskriver den kroppsliga förändring 

som en sen graviditet och amning kan innebära som mindre störande, ”[…] det var liksom 

ändå dags”, som Annika Lantz säger82. Likväl upprätthålls dikotomin mellan den yngre 

kvinnans kropp och den äldre kvinnans kropp med den yngre kvinnans kropp som ett ideal. 

 

                                                 
79 mama 11/2005:111 
80 Johannisson 1994:126 
81 Mirlas 2003:58  
Sidhänvisningarna till Mirlas avser de sidor som visas i Adobe Readers visning då sidorna i dokumentet inte är 
numrerade.  
82 mama 7/2005:92 
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7.3 Moderskap som möjlighet 

I förra avsnittet redovisades och analyserades konstruktionen av äldre kvinnors moderskap i 

förhållande till kroppen. Föreställningar om äldre kvinnors moderskap präglas dock även av 

föreställningar om moderskap som är oberoende av kvinnans ålder och som därtill kan vara 

frikopplade från biologiskt moderskap, kärnfamilj och heterosexualitet. Jag hävdar att 

moderskapet på detta sätt framställs som en möjlighet för äldre mödrar och inte som något 

som borde eller behöver ifrågasättas.  

 

Experter 

Experters röster är inte särskilt framträdande i tidskrifterna när det gäller konstruktionen av 

äldre kvinnors moderskap som en möjlighet. I tidskriften Gravid fann jag inga exempel på 

detta. I tidskriften mama däremot refererades samhällsvetenskaplig och psykologisk forskning 

som visade äldre kvinnors moderskap i positiv dager. I mama 3/2005 beskrivs under rubriken 

”Gamla päron minst lika goda” äldre föräldrar som fördelaktiga för barnen jämfört med yngre 

föräldrar eftersom äldre föräldrar i genomsnitt har mer pengar, tar sig mer tid för barnen och 

även bygger närmare relationer till barnens kompisar. Artikeln inleds uppmuntrande: ”Får du 

ofta höra att du är för gammal som mamma? Känn dig stolt istället.”83 I mama 11/2005 

hänvisas i en artikel om ”trebarnstrenden” till att de sociala konventionerna nu har ändrats och 

att det är mer accepterad att kvinnor sprider sitt födande och även föder när de är runt 40 år 

gamla. De faktorer som anges är kvinnans yrkesliv och lön och att tredje barnet ofta föds flera 

år efter de två första barnen när kvinnan känner sig tryggt på sitt arbete.84 I samma nummer 

av tidskriften finns även den tidigare nämnda artikeln där en barnmorska uttalar sig om 

graviditetens påverkan på kroppen med hänsyn till kvinnans ålder. I denna artikel tas upp att 

den ”mentala” utvecklingen kan vara till fördel för kvinnor i 40-årsåldern (och för de i 20-

årsåldern) då de har lättare att acceptera motgångar än de kvinnor i 30-årsåldern som ofta är 

mitt i karriären.85  

 

Äldre kvinnors moderskap konstrueras genom dessa forskningsreferat som både möjligt och 

dessutom fördelaktigt för både modern och barnet och kvinnorna uppmuntras till och med att 

känna sig stolta över att vara äldre mödrar. De ska inte behöva känna oro för att de inte är 

goda mödrar på grund av sin högre ålder. Intressant att påpeka är att det i det här fallet inte 
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handlar om medicinska experters uttalanden utan om forskning som tar hänsyn till de 

samhälleliga och psykologiska aspekterna av äldre kvinnors moderskap. Att det i tidskriften 

Gravid inte återfinns några uttalanden av experter som visar äldre kvinnors moderskap som en 

möjlighet förstärker intrycket av att äldre kvinnors moderskap ses som ett biologiskt 

risktagande och som diskutabelt även om det inte avråds uttryckligen från det. Denna 

avsaknad beror förmodligen främst på tidskriftens fokus på den gravida kvinnans kropp och 

en starkare betoning av medicinska experters kunskap. 

 

Äldre mödrar 

Äldre mödrars uttalanden i de båda tidskrifterna konstruerar moderskapet utifrån kvinnornas 

vardagliga erfarenheter av familjeliv och yrkesliv men även utifrån den psykologiska och 

kroppsliga upplevelsen av graviditeten mest utan direkt koppling till kvinnornas ålder. Det 

senare är utmärkande för de äldre mödrars uttalanden i tidskriften Gravid. Äldre mödrar 

uttalar sig om sina tankar och känslor i samband med sin graviditets framskridande86, sin oro 

under graviditeten utlöst av tidigare missfall87 eller sina drömmar i samband med 

graviditeten88. Kvinnornas uttalanden har i detta fall inget samband med deras ålder. Istället 

framställs de på samma sätt som yngre gravida kvinnor och på detta sätt anser jag 

”normaliseras” äldre kvinnors moderskap. Det skiljer sig alltså i dessa fall inte från yngre 

kvinnors moderskap. Äldre mödrars uttalanden visar dessutom att de är medvetna om att de 

avviker från samhälleliga föreställningar och normer om moderskap samtidigt som de inte 

upplever detta som en begränsning. Ann Lindh, 41 år, uttrycker det genom att säga att hon 

sticker ut från den ”normala mallen” men att hon alltid har känt att hon har gott om tid att få 

barn. Hon hänvisar dessutom till sin psykologiska utveckling som gör att hon känner sig 

mentalt beredd på att få barn nu. Ann säger även att hon vill känna sig som en ”urmoder”, att 

”instinkter tar över” och att hon är fascinerad över det som händer i hennes mage ”[…] trots 

att det är det mest naturliga i världen att föda barn.”89 Ann Ryberg, 42 år, uttrycker en vilja att 

stanna hemma länge med barnet och säger att fördelen med att få ett barn är att uppleva det 

som verkligen är meningen med livet för henne.90 Båda kvinnors uttalanden anser jag ger 

uttryck för samhälleliga föreställningar om att det är naturligt för en kvinna att vara mor och 

att barnet ska vara i fokus. 
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I tidskriften mama är mödrars vardagliga erfarenheter i fokus, något som leder till att 

materialet är mer omfattande jämfört med tidskriften Gravid. I äldre mödrars fall berör 

uttalandena ofta hur yrkesliv och barnomvårdnad påverkar varandra och vilka möjligheter och 

svårigheter yrkesarbetande mödrar träffar på. Kombinationen av barn och karriär visas bland 

annat som fördelaktig. I en artikel i mama 1/2005 presenteras Kirsten Stendevad, 37 år, som i 

sin nyskrivna bok påstår att moderskapet gör kvinnor till bra chefer eftersom barnuppfostran 

tränar egenskaper som konflikthantering, försäljning, omsorg och ledarskap som gör en mor 

särskild lämpad att leda andra människor.91 I artikeln beskrivs Kirsten som ”[…] ett gott 

exempel på hur moderskap kan ge en karriär en skjuts till toppen. Men inte bara till den 

stereotypa, maskulina, kalla chefstoppen utan också till den feminina toppen som består av 

frihet, helhet och utrymme för barn.”92 Detta citat visar dessutom att mödrar kan vara bättre 

chefer än män, vars chefstopp är ”kall”, och att de bidrar med essentiellt skilda egenskaper. 

Katherine Ellison, som födde sitt första barn när hon var 38 år, ifrågasätter myten om den 

barnfokuserade modern. Hon själv hade varit rädd för att ”[…] den allmänt omtalade 

intellektuella grötighet [sic] som sägs komma av monotona blöjbyten och diskussioner på 

bebisspråk […]” skulle försvåra hennes karriär men istället upptäckte hon att 

”mammahjärnan” var av fördel93. Kvinnor blir smartare av att få barn eftersom de tränar 

simultankapacitet, empati och fokusering. Den glömska och förvirring som kvinnor kan 

uppleva under graviditet och amning beror enligt henne mer på trötthet eller på att kulturella 

faktorer och fördomar från omgivningen påverkar kvinnorna att känna sig ”grötig”.94  

 

I tidskriften mama skildras dock kombinationen barn och karriär även som svårare att 

åstadkomma, vilket leder till skuldkänslor hos de äldre mödrar som uttalar sig. I mama 3/2005 

svarar Kathryn Harrison, en 43-årig författare, på en fråga om vad den största 

”mammafrågan” är för henne: ”[a]tt vi mammor känner sån [sic] skuld och att vi aldrig räcker 

till när vi slits mellan barn och karriär.95 De äldre mödrarna visar dessutom en medvetenhet 

om att samhällets föreställningar kan försvåra en kombination av yrkesliv och 

barnomvårdnad. I mama 1/2005 skildrar Marie Söderqvist, 36 år, i en krönika att hon 

upplever att det ställs krav på henne från företagets sida att hon inte borde vara hemma med 
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sitt barn och helst inte ta någon paus utan börja arbeta direkt efter förlossningen igen. Enligt 

henne finns det varken en rätt eller en fel tidpunkt för att få barn och hon menar att ”[…] det 

[är] nog bara att acceptera att barn och karriär är en svår kombination, om än inte omöjlig, när 

än barnen behagar dyka upp.”96 Åter andra äldre mödrar beskriver i mama 9/2005 att 

omgivningens föreställningar om att en mor ska vilja vara hemma med sitt barn och vara nöjd 

och lycklig inte stämde på dem. De kände sig understimulerade av att vara hemma och hade 

svårt att göra ett avbrott i yrkeslivet. Pernilla Hallberg, 38 år, till exempel menar att hon är en 

”bättre mamma” när hon jobbar men att hon har mött oförståelse på arbetsplatsen för det.97  

 

Att äldre mödrar vill vara ”goda mödrar” precis som andra visar sig inte bara i de 

skuldkänslor som utlöses av de svårigheter de upplever som yrkesarbetande mödrar utan även 

i de skuldkänslor de upplever när de inte lyckas att leva upp till egna och omgivningens 

föreställningar om hur en mor bör uppfostra barn och sköta hemmet. Martina Haags krönikor, 

som skildrar ett kaotiskt familjeliv där saker sällan blir som hon har föreställt sig, är bra 

exempel på detta. I mama 3/2005 uttrycker hon oro för att vara en ”skitmorsa” istället för en 

god mor och tror att alla andra mödrar förutom henne har kontroll och ordning i hemmet.98 I 

ett senare nummer av tidskriften oroar hon sig för att hennes stökiga hem kommer att orsaka 

skvaller bland barnens kompisar och föräldrar och leda till att hennes barn mobbas.99 I en 

längre intervju med henne i samma nummer uttalar hon sig mer explicit om de samhälleliga 

föreställningar om hur en mor bör vara och menar att ”[s]om mamma är det fulaste man kan 

säga, att man inte vill vara med sin familj.”100 I mama 10/2005 intervjuas Katerina Janouch, 

41 år, och både bekräftar och ifrågasätter föreställningar om hur en god mor bör vara. Enligt 

henne finns det några ”[…] universella nyckelord som kärlek, respekt och ödmjukhet” som 

borde vägleda mödrar.101 Barnet är i fokus i hennes uttalanden. Enligt henne bör mödrar vara 

med barnet så mycket och länge det behöver, att vara mor innebär för henne att kvinnor sätter 

sig själv i andra hand. Samtidigt anser hon att det är ”[…] ett modernt påhitt att mammor ska 

gå hemma med sina barn i flera år […]”.102 När det gäller den skuld som mödrar känner 

                                                 
96 mama 1/2005:98 
97 mama 9/2005:100ff 
Intressant att påpeka i detta fall är att argumentet att kvinnan ville arbeta eftersom hon tjänade mest inte gällde 
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familjen förlorar för mycket pengar bara om det är mannen som tjänar mest? Jfr Bekkengen 2002 
98 mama 3/2005:112f 
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menar hon att skuldkänslor inte hjälper utan bara förstör och att det viktigaste är att försatsen 

har varit god och att barnen vet att de är villkorslöst älskade.103  

 

Min tolkning av dessa kvinnors uttalanden är att äldre kvinnors moderskap konstrueras som 

en möjlighet genom det sätt de förhåller sig till de mer övergripande samhälleliga 

föreställningar om vad en god mor är. Äldre kvinnors moderskap skiljer sig därför inte från 

yngre kvinnors moderskap. I kvinnornas berättelser om sitt dåliga samvete eller de 

skuldkänslor de upplever blir ofta synligt att en mor ska vara nära sina barn och tillgänglig för 

deras behov. Flera uttrycker att de vill vara hemma länge, ha tid och tålamod för barnen och 

att de sätter barnen i första rummet. De förhåller sig alltså till de samhälleliga 

föreställningarna som innebär att en mor ska vara tillgänglig för sina barns behov och gärna 

tillgodose och anpassa sig till dessa. Detta är föreställningar som även mödrarna i Elvin-

Nowaks undersökning förhöll sig till.104 Ur kvinnornas uttalanden framgår även att denna 

föreställning kolliderar med de andra konkurrerande samhälleliga föreställningar. De kvinnor 

som kritisk förhåller sig till föreställningar om att en mor ska vara nöjd med att vara hemma 

med sitt barn och inte vilja ha mer intellektuell stimulans uttrycker att de behöver sitt arbete 

för sitt psykiska välbefinnande eftersom de då blir ”bättre mödrar”105. Uttalanden som dessa 

anser jag faller inom ramen för den uppsättning samhälleliga föreställningar Elvin-Nowak 

beskriver som innebär att modern behöver en egen sfär utanför familjen för sitt välmående 

eftersom detta i slutändan kommer barnet tillgodo106. Samtidigt anser jag blir uppenbart att en 

önskan om en egen sfär krockar med föreställningarna om att modern endast ska vara till för 

barnet. Denna krock leder till att deras önskan om att vara på arbetet ses som något negativt 

och egoistiskt och något de måste försvara genom att hävda att detta är av fördel för barnet. 

Att en kvinnas identitet endast konstrueras i förhållande till sitt arbete oberoende av 

modersrollen107 är inte vanligt förekommande i mödrarnas uttal. Möjligtvis hänvisar den 

kvinnas uttalanden som beskriver att arbetsplatsen förväntade sig att hon inte skulle ta 

föräldraledigt utan vara tillbaka på arbetet så snart som möjligt108 till denna samhälleliga 

föreställning. I detta fall uppstår dock en krock mellan företagets förväntningar och kvinnans 

egen önskan om att kunna vara hemma med barnet. Förutom att de äldre mödrar som uttalar 

sig förhåller sig till dessa motstridiga föreställningar om vad ett gott moderskap är upptäckte 
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jag frön till ett annat (nytt?) sätt att tänka om yrkesliv och moderskap i de artiklar som 

beskriver att moderskap och barnomvårdnad är till fördel för karriären109. I dessa vänds fokus 

från barnet till yrkeslivet i motsats till de samhälleliga föreställningarna Elvin-Nowak tar upp 

där barnet är i fokus.  

 

I mödrarnas berättelser ser jag även paralleller till Bäck-Wikström och Berglunds resonemang 

om det moderna moderskapet i Sverige som präglat av traditionella sätt att sköta 

arbetsdelningen i familjen och nyare jämställdhetsideal110. Detta anser jag framgår av att de 

olika uppsättningar av samhälleliga föreställningar som yrkesarbetande mödrar måste förhålla 

sig till enligt Elvin-Nowak avspeglas i de äldre mödrarnas uttalanden. Den kärlek till barn och 

den önskan om barn som kvinnorna uttrycker anser jag visar att kvinnorna ser sig som mödrar 

i första hand, vilket enligt Berg Slagnes är en del av föreställningarna om hur en god mor bör 

vara111. Samtidigt är kvinnorna även kritiska till föreställningen om att en mor ska vara nöjd 

med barnomvårdnaden och inte vilja ha kontakt med andra utanför hemmet, en föreställning 

som enligt Haavind är en del av myten om den goda modern112. Berg Slagnes och Haavinds 

resonemang återfinns precis som Bäck-Wikström och Berglunds i de samhälleliga 

föreställningar som Elvin-Nowak redovisar113. Som tidigare sagt är de nämnda 

föreställningarna om hur ett gott moderskap bör vara inte åldersspecifika utan gäller 

förmodligen mödrar i andra åldrar i lika hög grad. Min tolkning att äldre kvinnors moderskap 

framställs som en möjlighet i tidskrifterna bygger just på att dessa generella föreställningar 

återspeglas i äldre mödrars uttalanden. Detta anser jag visar att de konstruerar sitt moderskap 

till största del på samma sätt som yngre mödrar och inte som avvikande.  

 

Till viss del konstruerar de äldre mödrarna sitt moderskap dock även som något mer 

fördelaktigt jämfört med yngre kvinnors moderskap. De anger att de känner sig mognare nu 

för sitt moderskap114, något som även de äldre mödrar Orrenius intervjuade angav115. Jag 

anser att detta implicit innebär att de på grund av sin längre fortskridna psykologiska 

utveckling är mera lämpade nu för att vara mor än när de var yngre. Här visar de äldre 

                                                 
109 mama 1/2005:43f, mama 10/2005:102f 
110 Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:137ff 
111 Berg Slagnes 1974:25f 
112 Haavind 1974:38ff 
113 Elvin-Nowak 1999:43 
114 Gravid 5/2005:54 
115 Orrenius 1989:59 
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mödrarna att deras ålder kan vara en fördel för hur pass framgångsrika de kommer vara i sitt 

moderskap.  

 

Det faktum att karriär och barn är ett så genomgående tema i äldre mödrars uttalanden i 

tidskriften mama och till och med presenteras som en önskvärd och fördelaktig kombination 

ser jag som ett utslag av att mödrarna är yrkesarbetande och har kommit en bit i sin karriär, 

vilket med tanke på deras ålder inte är förvånande. Samtidigt representerar dessa kvinnor en 

särskild samhällsklass i främst Sverige. De kvinnor som visas i tidskriften mama är 

skådespelare, artister, författare, toppchefer och kvinnor som driver egna företag. De är vita 

västerländska äldre mödrar med en framgångsrik karriär, mödrar med lågavlönade arbeten är 

frånvarande. Moderskapet visas därigenom som en möjlighet för framgångsrika 

medelklasskvinnor. Denna bild förändras till viss del av de äldre mödrar som uttalar sig i 

tidskriften Gravid, främst genom frånvaron av så kallade kändisar. Fortfarande är det dock 

vita västerländska kvinnor från främst medelklassen som figurerar i tidskriften. Dessutom är 

kvinnorna i de flesta fall heterosexuella och har en manlig partner. Det är alltså en viss 

privilegierad form av kvinnlighet116 som framställs i tidskrifterna, för att säga det med de los 

Reyes och Mulinaris ord. Äldre kvinnors moderskap konstrueras som en möjlighet för vissa 

kvinnor, inte för alla. 

 

Äldre kvinnors moderskap visas som möjlighet även genom att frikopplas från det biologiska 

moderskapet genom adoption, något som förstås inte endast gäller äldre mödrar men som 

exemplifieras med Sharon Stone som är 47 år. Hon har adopterat två barn och menar: ”Folk 

hänger upp sig för mycket på huruvida man har fött eller ej […] Jag har insett att det inte är 

den som föder dig utan den som älskar dig som formar dig som person […]”. 117 Det som är 

viktigt är alltså kärlek till barnet, inte de biologiska banden. Samtidigt ifrågasätter intervjun 

med henne även idealet om kärnfamiljen. ”En singelkvinna kan göra allt”118, säger Sharon 

Stone och visar därmed att en kvinna inte behöver en partner för att kunna ta hand om barn. 

Även i artikeln ”Mamma, mamma (pappa), barn” i mama 11/2005119 som handlar om lesbiska 

mödrar, varav en definieras som äldre mor, frikopplas moderskap delvis från biologin 

eftersom den ena modern adopterade barnet. Genom denna artikel ifrågasätts dessutom 

implicit att en familj ska bestå av kvinna, man och barn och moderskapet blir därmed även 
                                                 
116 de los Reyes & Mulinari 2005:87 
117 mama 9/2005:38 
118 mama 9/2005:38 
119 mama 11/2005:46ff 
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frikopplat från heterosexualitet. Holm påpekar att kategorin moder är innesluten i kategorin 

kvinna, vilket enligt henne leder till föreställningar om att kvinnor besitter essentiella 

omsorgsförmågor.120 Det är alltså möjligt för kvinnor att ersätta biologiska mödrar så som de 

äldre kvinnorna i dessa artiklar gör. Moderskapet frigörs från biologin och även från 

heterosexualiteten och kärnfamiljen men ifrågasätts inte i sig och är därför fortfarande normen 

för kvinnor. Att denna frikoppling av moderskap från biologin är frånvarande i tidskriften 

Gravid anser jag beror på att den fokuserar det som händer i den gravida kvinnans kropp121.  

 

Jag upptäckte inga explicita kopplingar till gamla traditionella kvinnliga stereotyper som 

Madonnan och Horan i framställningen av äldre mödrar i de båda tidskrifterna. Snarare är det 

så att en karriärinriktad aktiv kvinna framställs som positivt, inte som ond karriärist som i den 

forskningen om veckotidningsnoveller som Bäck-Wiklund och Bergsten redovisar122. Den 

Madonna som förekommer i tidskriften mama är på många sätt motsatsen till den gamla 

stereotypen om kvinnan som madonna. Artisten Madonna är en kvinna, och därtill äldre mor, 

som aktivt skapar sin karriär och sitt liv och som inte drar sig för att vara kontroversiell123. 

Enligt Bäck-Wiklund och Bergsten förkroppsligar Madonna den ambivalenta bilden av den 

moderna kvinnan som bär spår av madonna, horan och häxan.124 Med Johanna Rubin 

Drangers ord är Madonna driftig, förvaltar sitt pund och vet vad hon vill, hon är som 

Askungens styvsystrar och de är som hon.125 I tidskriften mama anser jag att artisten 

Madonna kan anses personifiera idealtypen av en äldre mor som samtidigt är en förebild för 

alla mödrar som läser tidskriften. Detta intryck består fast redaktionen förhåller sig även 

kritisk till Madonnas påstådda uppmaningar till andra kvinnor att skaffa barn126 eller till 

hennes sätt att uppfostra sin dotter127. 

 

                                                 
120 Holm 1993:104 
121 Något som dock inte utesluter lesbiska gravida kvinnor som är frånvarande i den årgång av Gravid jag 
undersökte. 
122 Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:50 
123 Se dagspressen i slutet av 2006 om adoptionen av sitt tredje barn. 
124 Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:48 
125 mama 8/2005:105 
126 mama 2/2005:16 
127 mama 10/2005:21 
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7.4 Moderskap som självklarhet eller påbud  

Jag utgår ifrån att konstruktionen av äldre kvinnors moderskap i de båda tidskrifterna återger 

samhälleliga föreställningar om äldre kvinnors moderskap. Samtidigt påverkar denna 

konstruktion i sin tur de samhälleliga föreställningarna genom att läsarna tar till sig det som 

skrivs i artiklarna och för informationen vidare i sina vardagliga interaktioner med andra 

människor. I tidskrifterna visar sig alltså konkurrerande samhälleliga föreställningar om äldre 

kvinnors moderskap som påverkar dem och som de måste förhålla sig till i sitt vardagliga liv. 

Dessa samhälleliga föreställningar är inte endast de som har samband med deras ålder utan 

även de samhälleliga föreställningarna om moderskap i sig. Föreställningar är alltid ett 

tveeggat svärd. Eftersom det existerar föreställningar om att kvinnor kan vara för gamla för att 

vara eller bli mödrar, vilket implicit uttrycks i tidskriften Gravid, kan detta leda till 

skuldkänslor hos de kvinnor som får barn när de är runt 40 år gamla. Å andra sidan kan 

föreställningen om att en kvinna är en riktig kvinna endast om hon är mor128 leder till dåligt 

samvete hos de kvinnor som inte har blivit mor än när de är runt 40 år gamla. Detta ligger i 

linje med Elvin-Nowaks beskrivning av att mödrar alltid måste förhålla sig till konkurrerande 

och motstridiga samhälleliga föreställningar om hur en mor ska vara, vilket leder till att 

skuldkänslor är en ständig följeslagare129.  

 

Det sammantagna intrycket är att moderskap i allmänhet och äldre kvinnors moderskap i 

synnerhet firas i tidskriften mama, vilket trots eller kanske just även på grund av upplösningen 

av det absoluta sambandet mellan kvinna och biologi leder till att jag uppfattar att moderskap 

ses som kvinnlig essens.130 Å ena sidan ges den trösterika uppmuntran att även äldre kvinnor 

kan bli mödrar, å andra sidan leder det till att kvinnan aldrig ”befrias” från moderskapet. 

Äldre kvinnors biologiska moderskap är möjligt eftersom vetenskapliga lösningar har 

utvecklats som kan förlänga fertiliteten och begränsa riskerna med sena graviditeter. Äldre 

kvinnors moderskap är dessutom möjligt i de fall det biologiska moderskapet inte längre är 

möjligt. En kvinna kan alltid vara mor oberoende av ålder, fertilitet, sexuell läggning eller 

civilstånd. I tidskriften Gravid däremot konstrueras moderskapet främst som biologiskt 

moderskap med ”objektiv” information till gravida präglad av experters kunskap. Moderskap 

ses som en självklarhet men framställs som riskfyllt för äldre kvinnor på grund av de 

medicinska riskerna sena graviditeter kan medföra. Experters kunskap är på detta sätt 

                                                 
128 Holm 1993:237 
129 Elvin-Nowak 1999:41ff 
130 Jfr Hirdman 2004 
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”låtsasneutral” och förmedlar implicit föreställningar om att kvinnor kan bli för gamla för att 

bli mödrar, att biologin är ödet. Även de äldre mödrarna påverkas av experternas tal och 

instämmer indirekt i att biologin är deras öde och att de har nått gränsen för sitt biologiska 

moderskap genom att beteckna sin sena graviditet som mirakel. Det finns dock tecken på 

ifrågasättande av att biologin är ödet för äldre kvinnor.  

 

Jag anser att biologin i slutändan ändå blir ödet för kvinnan i dessa tidskrifters framställning 

av äldre mödrar. Implicit sägs det å ena sidan att äldre kvinnor borde ha blivit mödrar tidigare, 

å andra sidan förlängs möjligheten till biologiskt moderskap eftersom avtagande fertilitet kan 

avhjälpas genom medicinska åtgärder. Här kopplas moderskap alltså direkt till kvinnans 

biologiska förmåga att föda barn. I de fall där icke-biologiskt moderskap framställs som en 

möjlighet för äldre kvinnor blir biologin ödet genom att moderskapet kopplas till kvinnan i 

sig, det vill säga till de människor som vi genom sitt utseende och sin anatomi uppfattar som 

biologiska kvinnor. Moderskap kan därigenom uppfattas som ett påbud för kvinnor, inte som 

en frivillig möjlighet. Viktigt att tänka på är dock att tidskrifternas målgrupp är mödrar och 

blivande mödrar. För dessa är moderskapet redan ett faktum, vilket förmodligen är 

anledningen till att moderskap i sig inte ifrågasätts utan visas som möjligt och görbart för 

även äldre kvinnor (särskilt i tidskriften mama).  

 

Feministiska forskare har påpekat att kvinnans koppling till moderskap har varit ”trumfkortet” 

och en vital del av genusordningen i det västerländska samhället131. Med tanke på detta är min 

tolkning att de samhälleliga föreställningar som återspeglas i tidskrifterna delvis reproducerar 

kvinnans underordning genom att framställa alla kvinnor som potentiella mödrar. Å andra 

sidan går det att ifrågasätta om kvinnans koppling till moderskap i sig reproducerar 

underordningen eftersom de kvinnor som framställs och uttalar sig i många fall är 

framgångsrika yrkesarbetande mödrar som visar att en kvinnas plats inte är i hemmet utan 

minst lika mycket i offentligheten. 

 

                                                 
131 Hirdman 1988, Haavind 1974, Bäck-Wiklund & Bergsten 1997 
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8 Sammanfattning och förslag på vidare forskning 

I detta avslutande avsnitt vill jag sammanfatta de mest framträdande resultaten i min 

undersökning och även föreslå uppslag för vidare forskning. 

 

8.1 Sammanfattning 

Syftet med min studie var att undersöka konstruktionen av äldre kvinnors moderskap i två 

tidskrifter, mama och Gravid. Fokus låg på den mediala representationen av experters 

inställning, samt äldre mödrars egen syn på, äldre kvinnors moderskap. Fokus låg även på 

vilka kvinnor som framställdes som äldre mödrar i tidskrifterna. Dessutom innebar 

undersökningen en jämförelse av de båda tidskrifterna med avseende på skillnader och 

likheter i konstruktionen av äldre kvinnors moderskap. Den teoretiska analysramen bestod av 

en kombination av samhällsvetenskapliga perspektiv och feministiska forskares teorier. 

Utgångspunkten var socialkonstruktivismen och Yvonne Hirdmans teori om genussystemets 

uppbyggnad. Dessutom användes delar av flera feministiska forskares teorier. Dessa visade å 

ena sidan att kvinnlighet konstrueras med stark koppling till kvinnans biologi respektive 

fertilitet. Å andra sidan visade teorierna även hur ett gott moderskap konstrueras och hur 

starkt denna konstruktion påverkar yrkesarbetande mödrar och utlöser skuldkänslor hos dem. 

För att undvika den blindhet som postkoloniala feministiska teoretiker fann hos västerländska 

feminister gav jag även akt på vilken etnicitet, sexualitet och klass som kunde tillskrivas de 

kvinnor som framställdes respektive uttalade sig. 

 

De kvinnor över 35 år som figurerar som äldre mödrar är till största del vita västerländska 

kvinnor med en framgångsrik karriär förmodligen från medelklassen. Dessutom är de flesta 

heterosexuella kvinnor som lever i en parrelation. Efter undersökningen framträder två teman 

särskilt tydliga; dessa kallar jag ”Biologi som ödet” och ”Moderskap som möjlighet”. Äldre 

kvinnors moderskap konstrueras följaktligen genom att de biologiska förutsättningarna tas 

som utgångspunkt. Å ena sidan kan detta leda till att äldre kvinnors moderskap framstår som 

diskutabelt och behäftat med svårigheter för kvinnor från och med en icke klart definierat 

ålder, något som jag anser är särskilt framträdande i tidskriften Gravid. Å andra sidan kan 

äldre kvinnors moderskap te sig som möjligt eftersom de biologiska begränsningarna kan 

övervinnas genom läkarkonstens utveckling av metoder som förlänger fertiliteten, vilket 

präglar framställningen i tidskriften mama. Äldre kvinnors moderskap konstrueras dessutom 

som en möjlighet i tidskriften mama genom att framställas som icke skild från yngre kvinnors 

moderskap. Denna tolkning bygger jag på det faktum att generella föreställningar om ett gott 
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moderskap och den skuld dessa föreställningar kan utlösa gick att finna i materialet. Därtill 

konstruerades äldre kvinnors moderskap som möjligt genom att frigöras från kopplingen till 

biologiskt moderskap genom adoption och genom att frikopplas från heterosexualitet och 

kärnfamilj. Att äldre kvinnors moderskap konstrueras som möjligt både biologiskt och socialt 

leder till att moderskap kan tolkas som ett påbud för kvinnor. Detta kan men behöver inte 

innebära att kvinnans underordning under mannen och därmed genussystemet reproduceras. 

 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Jag vill avsluta min uppsats med några uppslag för vidare forskning. Undersökningen av 

konstruktionen av äldre kvinnors moderskap skulle kunna utvecklas genom en intervjustudie 

med äldre mödrar. I denna undersökning skulle det finnas en möjlighet att gå djupare in på 

kopplingen av moderskap, kropp och åldrande för att bland annat ringa in hur pass explicit 

sociobiologiska argument om den ”biologiska klockan” eller ”tickande äggstockar” uttrycks. I 

en sådan intervjustudie eller genom att studera fler tidskrifter skulle dessutom de samhälleliga 

föreställningarna om äldre kvinnors moderskap respektive moderskap i allmänhet kunna 

undersökas där fokus vänds från barnet mot yrkeslivet, det vill säga där moderskap och 

barnomvårdnad beskrivs som positivt för yrkeslivet. Dessutom borde en förnyad 

undersökning av tidskrifterna kunna inriktas på om genussystemet reproduceras i 

framställningen av kvinnor som mödrar genom att fokusera mannens roll och delaktighet i 

barnuppfostran och familjeliv.  

 

Ett vidare uppslag är en undersökning som fokuserar konstruktionen av äldre heterosexuella 

kvinnors sexualitet i förhållande till partnerns ålder. Flera gånger stötte jag på beteckningen 

”toyboy” i tidskriften mama när det gällde äldre kvinnors yngre manliga partner. Vilka 

föreställningar om äldre kvinnors sexualitet döljer sig bakom denna benämning? 
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Bilaga 1 

 

Kodbok 
 

Biologin som ödet 
Kroppen och åldrande 

Definition: Personen eller texten uttalar sig om kroppen i samband med åldrandet. 

Indikatorer: Personens eller textens utsagor behandlar kroppens biologi i samband med 

kvinnans åldrande, ökande risker för missfall, fostermissbildningar och minskande fertilitet 

tas upp. Kroppens förändring i samband med graviditet, födsel, amning och ålder tas upp. 

Implicita och explicita utsagor om moderskap och åldrande i samband med kroppen ingår 

också.  

Exempel: artiklar om fostervattenprov/moderkaksprov, nupp (nackuppklarning), Downs 

syndrom, IVF (in vitro fertilization) i samband med äldre heterosexuella mödrar som hade 

svårt att få barn (Brooke Shields), utsagor om ”tickande äggstockar”, att kroppens förändring 

beskrivs som inte så hemskt då det ändå ”var dags” på grund av åldern, att kroppen måste 

hämta sig mellan graviditeterna,  

 

Moderskap som möjlighet 
Karriär och barn 

Definition: Personen eller texten uttalar sig om yrkesliv och barn respektive mödrar i 

karriären figurerar i artiklar. 

Indikatorer: Uttryck används som visar hur yrkeslivet och barnomvårdnad går att förena. 

Detta kan uttryckas som svårighet, möjlighet och/eller tillgång med eller utan hänvisning till 

ålder respektive åldrande. Mödrar i karriären figurerar i artiklar med koppling till temat 

karriär och barn eller i artiklar med andra teman. 

Exempel: barn kan ge karriären en skjuts, barnuppfostran gör mödrar smartare, kvinnliga 

stjärnkockar figurerar i artiklar om mat, artiklar om toppchefer som är mödrar, svårt att bara 

vara hemma med barn, bättre mor om jag jobbar, förväntningar på jobbet att modern ska 

jobba hela tiden och inte vara hemma med barnet eller omvänt att modern förväntas vilja vara 

hemma och lycklig, ingen anledning att inte ha både barn och karriär,  
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Den goda modern 

Definition: Personen eller texten uttalar sig om sitt och/eller andras moderskap på ett sätt som 

kan kopplas till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen om den ”goda 

modern” och till Elvin-Nowaks resultat gällande förväntningarna på mödrar. 

Indikatorer: Uttryck används som visar att modern vill vara nära barnet, tillgänglig för barnet, 

att en känsla av saknad infinner sig om modern inte är nära barnet. Personen eller texten 

uttrycker en önskan om barn, eller fler barn, en önskan och/eller vilja att skydda barnet eller 

en känsla av oro för barnet alternativt en önskan att ge det omsorg/omvårdnad. Personen eller 

texten kan även nämna myten om den goda modern. Personens eller textens uttalande kan 

kopplas till Elvin-Nowaks resultat gällande förväntningarna på mödrar.  

Exempel: Heather Locklear som känner saknad då hon inte kan ta med sig barnet till 

inspelningarna, kändisar uttalar önskan om fler barn respektive tillskrivs en önskan om det, 

”som mamma är det fulaste man kan säga att man inte vill vara med sin familj”, ”att vara 

mamma är det jag gör bäst”, uttalande om att myten om den barnfokuserade modern är stark, 

”löjligt förälskad i sin dotter”, ”inte den som föder dig utan den som älskar dig som formar 

dig som person”, bättre mor om jag jobbar, förväntningar på jobbet att modern ska jobba hela 

tiden och inte vara hemma med barnet eller omvänt att modern förväntas vilja vara hemma 

och lycklig 

 

Skuld 

Definition: Personen eller texten uttalar sig om skuldkänslor eller dåligt samvete i samband 

med moderskapet.  

Indikatorer: Personens eller textens uttrycker skuldkänslor eller dåligt samvete i samband med 

moderskapet. Personens eller textens uttalande görs på ett sätt som kan kopplas till Elvin-

Nowaks resultat gällande situationer som utlöser skuldkänslor. Personen eller texten uttrycker 

skuldkänslor i samband med ett misslyckande av att leva upp till de krav som ställs på en god 

mor. 

Exempel: dålig mor, känner sig otillräcklig, stress som upplevs som negativt, oro för andras 

åsikter om ens moderskap, skuldkänslor utlöst av problem med amningen eller misslyckad 

anknytning till barnet (Brooke Shields), att det känns jobbigt när dottern frågar om inte 

moderna kan hämta från dagis eftersom de flesta andra mödrarna jobbar deltid och hämtar 

barnen  
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Annat 
Regnbågsfamiljer 

Definition: Personen eller texten uttalar sig om lesbiska äldre mödrar respektive personen är 

en lesbisk äldre moder. 

Indikatorer: se definition 

Exempel: bildreportage där ett lesbiskt par figurerar, längre reportage som handlar om 

lesbiska föräldrar, Louise Bojje af Gennäs uttalar sig om homosexualitet och föräldraskap 

 

Annan etnicitet än vit västerländsk 

Definition: Personen som uttalar sig har en annan etnicitet än västerländsk eller texten handlar 

om personer med en annan etnicitet än den västerländska. 

Indikatorer: se definition 

Exempel: artikel om mödravård i Indien där ålder för fostervattenprov nämns 
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