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ABSTRACT  

 

I den här uppsatsen undersöks hur kvinnor resonerar kring moderskap och hur de konstruerar 

en identitet inom en heteronormativ diskurs. Hur förhåller sig dessa kvinnor till traditionella 

föreställningar om moderskap och hur inverkar detta på jämlikheten mellan kvinnor och män? 

Analysen är gjord utifrån ett queerteoretiskt perspektiv för att tydligt kunna anföra ett kritiskt 

förhållningsätt till de biologiska förklaringsmodeller som graviditet och moderskap är 

förknippat med. Materialet består av åtta djupintervjuer med nyblivna mödrar, i åldern 26-34 

år. Studien visar att moderskapet fortfarande skapas inom konservativa ramar, vilket ger 

direkta konsekvenser för dessa kvinnors handlingsutrymme.  
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INLEDNING 

1:1 Bakgrund 

 

Moderskapet är omskrivet. Det finns en nästintill outtömlig flora av böcker, studier, 

rapporter, rekommendationer och råd om moderskap, förlossningar och barnavård. Det här 

är något som upptar en stor del av mångas liv – så självklart finns det ett intresse av att veta 

mer och förstå bättre, att bli en bättre förälder.  

 

Under det senaste året har flera debatter kring familjeliv återigen blossat upp, högröda om 

kinderna står den ena sidan mot den andra. Amningens vara eller icke vara är ett av de 

områden som engagerar. Redan 1990 antog Sverige tillsammans med flera andra länder den 

så kallade Innocentideklarationen, en gemensam riktlinje som förespråkar amning. Den 9 

februari 2010 visade Rapport ett inslag om en heterosexuell familj som hade valt att gå emot 

statens riktlinjer och gav sin nyfödda dotter flaska med mjölkersättning istället för 

bröstmjölk.1 På detta följde en ilsken debatt där så kallade ”amningslobbyister” hävdade att 

amning var den enda rätta vägen och de som ifrågasatte dessa råd blev hårt kritiserade. 

Hösten 2010 rör Lars Ohly upp känslorna med ett förfluget yttrande om bröstpumpar i en 

debatt som – åtminstone till en början – handlar om föräldrapenning och jämställdhet.2 Och 

när författaren och journalisten Lena Andersson skrev om sin självvalda barnfrihet i en 

krönika i Dagens Nyheter i augusti, lät reaktionerna inte vänta på sig.3 I november 2010 har 

hennes kolumn på nätet nästan 350 kommentarer. Det verkar onekligen som om det finns 

något provokativt i dessa ämnen.  

 

Jag har under det senaste året haft flera nyblivna föräldrar i min direkta närhet. Jag har också 

under det här året funderat på vad vi väljer att prata om, när vi resonerar kring denna 

nyfunna roll. Min utgångspunkt i det här arbetet var mer fokuserad på kvinnor som drabbats 

av förlossningsdepression, men efter mina första intervjuer blev det uppenbart att det finns 

flera lager av moderskapet, som inte kan förvanskas till ”den lyckliga” eller ”den 

deprimerade” föräldern. Intresset för ämnet väcktes när jag märkte att det fanns ett slags 

tema som återkom, där konflikter mellan exempelvis jämlikhet, yrkesidentitet och ett 

modernt moderskap var i fokus. I andra sammanhang kan man hävda att jämställdheten har 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Tillgänglig på http://svtplay.se/v/1882340/rapport/mona_valde_att_inte_amma 2010-11-24.  
2 Tillgänglig på http://svtplay.se/v/2133628/valet_2010/utfragningen__vansterpartiet 2011-01-04 
3 Tillgänglig på http://www.dn.se/ledare/kolumner/liv-eller-smabarnsliv-1.1160875 2010-11-24 
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kommit långt, men när vi parar ihop oss och börjar bygga bo, komplett med både bostadsrätt 

och bebis, så är det inte längre lika lätt att hävda sin rätt till det jämställda livet. Varken för 

män eller kvinnor. Varför är strukturerna så stumma och myterna kring moderskapet så 

seglivade och varför utvecklas inte just dessa ideal? I den här uppsatsen hoppas jag kunna 

komma lite närmare svaren på detta genom att problematisera det mytologiserade 

moderskapet. 

 

 
1:2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur unga, nyblivna mödrar resonerar kring sitt 

moderskap. På teoretisk nivå är avsikten att belysa hur en viss typ av moderskap upprätthålls 

genom att samhället genomsyras av en heteronormativ könsmaktsordning. Hur fungerar det 

att kombinera moderskapet med idén om könsmässig jämlikhet, finns det möjlighet och 

utrymme att vara en modern, jämställd mamma? Jag vill undersöka hur föreställningar om 

moderskap och kvinnlighet påverkar informanterna i deras process av att skapa en 

modersidentitet. Vad händer med deras moderskap när förhoppningar och föreställningar 

möter verkligheten?  

 

 

1:3 Tidigare forskning och litteraturstudier 

 

Som jag nämnde i inledningen till denna uppsats är moderskap något som är oerhört 

omskrivet och omdebatterat. Detta till trots finns det än så länge ganska få studier som har 

analyserat moderskapet ur ett queerteoretiskt perspektiv. Det kan säkerligen till viss del bero 

på att queerteori är ett relativt nytt område på institutionerna och också på grund av att 

queerteorins föregångare gay and lesbian-studies framförallt hade homosexuellas rättigheter 

i fokus. Judith Butler har självklart varit drivande i införlivandet av queerteori i den 

samhällsvetenskapliga forskningen. För Butler har det varit viktigt att inte dra gränser 

mellan en feministisk och en queer sexualitetsforskning, utan har istället velat understryka 

nyttan av att kombinera dessa två.4 Hennes teorier är en utveckling av idéer från två andra 

tongivande feministiska forskare; Monique Wittig och Gayle Rubin, båda verksamma från 

1970-tal och framåt.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Tiina Rosenberg ”Könet brinner!” 2005:19 ff.   
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Många etnologer har studerat kön/genus och sexualitet samt familjelivet utifrån ett 

poststrukturalistiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket bland annat etnologen 

Lena Martinsson tar upp i inledningen till antologin ”Porträtt utan ram. Kön och sexualitet 

bortom strukturalismen” från 2000. Martinsson skrev själv avhandlingen ”Gemensamma 

liv. Om kön kärlek och längtan” (1997) där hon analyserar ett antal heterosexuella par och 

deras syn på familjelivet.5 Både Lena Martinssons och Judith Butlers texter har inspirerat 

mig till att kunna analysera informanternas svar med en blick som är kritisk till den 

heteronormativa samhällsordningen. Butler har en imponerande samling queerteoretiska 

arbeten bakom sig och jag har bara kunnat tillägna mig en mindre del av dem, men dessa 

delar har varit viktiga för att stärka min förståelse hur man kan använda ett kritiskt och 

queert förhållningssätt i analysen av något så heteronormativt styrt som graviditet och 

moderskap. Lena Martinssons avhandling har fungerat som en vägvisare i hur även till synes 

obetydliga uttalanden kan bli intressanta för en etnologisk undersökning och den har också 

varit viktig i mina resonemang om jämlikhet, då flera delar av hennes avhandling handlar 

om hur man kan problematisera detta begrepp.6 

 

Forskaren och etnologen Helene Brembeck studerar moderskap och familjeliv och har i sin 

bok ”Inte bara mamma: en etnologisk studie av unga kvinnors syn på moderskap, barn och 

familj” (1998) undersökt hur unga mammor i mitten av 90-talet konstruerar sin 

moderskapsidentitet. Brembeck har här gjort jämförelser med sina tidigare studier som hon 

genomfört under 1980- och 90-tal. ”Inte bara mamma” har varit viktig för att kunna ge ett 

historiskt perspektiv och ge en bakgrundsbild till hur den borgerliga familjen har vuxit fram. 

Brembecks tidigare studier som återanvänds i ”Inte bara mamma” har också fungerat som 

jämförelsematerial, särskilt i mitt avsnitt ”Hemmafrun i en ny tid”.  

 

För att kunna närma sig begreppen performativitet och performance har Magdalena 

Peterssons avhandling var till stor hjälp. Peterssons pedagogiska och tydliga beskrivningar 

av dessa teoretiska begrepp gjorde det möjligt för mig att kunna överföra hennes tolkningar 

av den heteronormativa servicebranschen till de svar som mina informanter gav mig. I ett 

inledande skede har Fanny Ambjörnssons bok ”Vad är queer?” från 2006 varit oerhört 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 red. Y. Hagström, L. Martinsson, M. Mörck & M. Petersson ”Porträtt utan ram. Kön och sexualitet bortom 
strukturalismen” 2000:10-11 ff.  
6 Lena Martinsson ”Gemensamma liv. Om kön, kärlek och längtan” 1997:112 ff.  
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viktigt, framförallt för att få en grundläggande förståelse för vad queerteori egentligen 

handlar om.  

 

Utöver dessa kan jag också nämna Tiina Rosenbergs antologi ”Könet brinner!” från 2005 

som har samlat och sammanfattat en del av Judith Butlers texter, vilka har varit viktiga i 

mina intentioner att förstå hur begreppen kropp, kön och moderskap kan kopplas ihop och 

plockas isär.  

 

 

1:4 Disposition 

 

I uppsatsens första kapitel ämnar jag ge en bakgrund till mitt ämne samt en kort genomgång 

av den tidigare forskning som har legat till grund för teori och analys som kommande kapitel 

består av. Det andra kapitlet är en fördjupning i de queerteoretiska teman jag bygger min 

analys på men också en kortare redogörelse för begreppens uppkomst. Det här avsnittet 

hoppas jag ska kunna fungera som en slags hjälpreda till analysdelen, eftersom jag här har 

för avsikt att tydliggöra några av de grundläggande begrepp som jag använder mycket i 

uppsatsens senare delar. I kapitel tre går jag igenom hur fältarbetet var upplagt samt hur 

analysarbetet gick till. Här finns också förteckning över informanterna som deltog. Den 

huvudsakliga analysdelen tar sin början i kapitel 4 och följer sedan varsitt tema fram till och 

med kapitel 7. Alla kapitel i analysdelen är baserade på de intervjuer jag gjort. Till sist 

kommer en sammanfattning och en avslutande diskussion. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

I denna uppsats har jag för avsikt att föra ett tydligt teoretiskt resonemang som grundar sig i 

ett queerfeministiskt synsätt. Detta innebär att man kan analysera könsbundna makstrukturer 

samtidigt som man ser bortom det ”naturliga könet”. Suffixet –’feministisk’ är således 

viktigt, eftersom jag anser att man inte kan bortse från den manliga normen och det manliga 

könets överordning i samhället. Jag har framförallt inspirerats av Judith Butler och hur hon 

har resonerat i frågor kring kropp, kön och genus. Inom queerteorin finns möjligheter att 

dekonstruera den essentialistiska föreställningen om likhetstecknen mellan kvinna, 

moderskap, kropp, genus/kön, vilket är den främsta anledningen till att jag har valt just 

denna teoretiska ingång till mitt material. De queerteoretiska teman jag kommer att ägna mig 

mest åt är performativitet och performance, vilket jag också kommer utveckla nedan i denna 

teoridel.  

 

 

2:1 Performativitet och essentialism 

 

Det inom queerteorin välanvända begreppet performativitet har en socialkonstruktivistisk 

grund, vilket innebär att man utgår från att våra identiteter är socialt och situationellt 

konstruerade. Det finns alltså ingen essentiell och naturlig kärna som är vårt ”jag”.  

De egenskaper som utgör våra identiteter skapas inom vissa givna diskurser. Dessa 

diskursiva ramar både möjliggör och begränsar vissa typer av beteenden och uttalanden. 

Detta innebär att diskursen också bestämmer hur de performativa handlingarna ser ut.7  

I en poststrukturalistisk och Butlersk anda är det viktigt att påpeka att det inte finns något 

fördiskursivt tillstånd och därmed inte heller finns någon möjlighet att ställa sig utanför 

performativa handlingar; vi är alla en del av dem som skapar, återskapar och vidmakthåller 

sociala hierarkier och föreställningar.   

 

Den som först myntade begreppet performativitet var lingvisten och språkfilosofen J. L 

Austin i sitt verk How to do things with words (1962). Kopplingen mellan språk och diskurs 

är stark och J. L Austin var alltså en av de första att fundera kring hur språket också skapar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Se bl. a Magdalena Petersson ”Identitetsföreställningar. Performance, normativitet och makt ombord på SAS 
och AirHoliday” 2003. 
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vår verklighet och inte bara återspeglar den.8 Detta innebär således att många av våra 

uttalanden producerar identitet/er. Uttalandena kan vara både vardagliga eller formella, men 

de har gemensamt att de skapar kategorier, som exempelvis genus. När vi genom de 

performativa handlingarna skapar identitet, sker det genom upprepning, det är genom 

upprepandet som vi skapar en föreställning av vad som är normalt och inte. Kanske kan vi 

dra resonemanget ännu längre än så; det är upprepandet som skapar vad som är och inte. En 

flicka blir en flicka med allt vad som tillhör den kategorin, för att vi ständigt återskapar 

hennes blivande. Vi förstår henne som flicka, hon identifierar sig själv som flicka och skulle 

hon börja påvisa egenskaper som inte går att kategorisera in som feminina gör vi henne till 

”pojkflicka”, en kategori som endast verkar vara begriplig så länge det handlar om socialt 

genus, (till skillnad från biologiskt intersexuella kön).9 Med en essentialistisk utgångspunkt 

görs omvärlden och biologin förståelig genom binära uppdelningar. Inom queerteorin har 

man också undersökt och påvisat hur man genom att beskriva manlig biologi i aktiva ord 

och kvinnlig i passiva, skapas en föreställning om ett inneboende kön med tillhörande 

egenskaper.10 Det blir för mig extra viktigt att understryka den queerteoretiska grunden, då 

moderskap som ämne gärna bjuder in till särartfeministiska tolkningsmodeller, något som 

inte alls stämmer in på mitt sätt att se på hur världen är konstruerad.  

 

Jag vill också helt kort uppehålla mig vid definitionen av genus respektive kön. Judith Butler 

har länge hävdat att vi behöver avskaffa skillnaden mellan dessa två begrepp, eftersom hon 

anser att kön är socialt och kulturellt skapat på precis samma vis som genus är.11 Genus 

används för att definiera de föreställningar vi har som anses sitta ihop med ett biologiskt 

kön, det vill säga traditionellt feminina egenskaper som exempelvis moderlighet och 

omhändertagande. Butler menar att kön/genus inte bör skiljas åt, eftersom det skulle kunna 

återskapa en föreställning om att det finns ett naturligt kön i grunden och hon understryker 

också den heterosexuella förståelsen av dessa två kön. Begreppet kvinna är bara förståeligt 

vid en jämförelse med begreppet man, alltså fungerar dessa begrepp endast i en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Fanny Ambjörnsson ”Vad är queer?”, 2006:36.!
9 Uttrycket ”pojkflicka” är extra intressant, då det ger en tydlig bild av hur måna vi är om att sortera i 
kön/genus för att människan skall bli begriplig. ”Pojkflicka” skulle också kunna stå som exempel för en 
eftersträvansvärd manlig norm, då pojkflicka också kan förstås som positivt; kanske är flickan duktig på 
fotboll, springer fort och pratar högt eller har andra typer av egenskaper som av många läses som traditionellt 
maskulina. Vänder vi på ordet och säger ”flickpojke”, blir det genast en annan associationskedja som kommer 
till livs, om ordet ”flickpojke” ens finns i vår vokabulär. Oavsett verkar det här som att det viktigaste är att 
kunna förstå individen som ett kön. 
10 F. Ambjörnsson 2006: 111 
11 T. Rosenberg 2005, inledning 
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heteronormativ värld. Enligt Butler är de fysiska uttryck som sexualiteten tar sig också 

kulturellt skapade, vilket in sin tur innebär att det till synes ”naturliga könet” bör 

problematiseras och analyseras med samma kraft som det sociala könet.12 Jag har dock valt 

att använda genusbegreppet eftersom jag anser att det har språkliga fördelar. Genus 

tydliggör och påminner om att det handlar om socialt konstruerade föreställningar kopplade 

till vårt kön. Med tanke på mitt uppsatsämne blir det också både relevant och spännande att 

ifrågasätta och dekonstruera kroppen. Det finns starka föreställningar om kopplingen mellan 

kropp, kön och moderskap.  

 

 

2:2 Förändringens makt och performance 

 

En viktig del i den performativa modellen är att det här finns öppningar för förändringar, 

betydelserna och möjligheterna för förståelse förskjuts.13 Butler menar också att 

upprepningarna aldrig är exakta, vilket därmed kan innebära att det finns små öppningar, 

tillfällen där normer kan förflyttas och större handlingsutrymme skapas åt individen. 

Möjlighet till förändring finns inom de redan existerande systemen. Michel Foucault menar 

att makten finns överallt samt att makten och motståndet har en nära beroenderelation.14 Det 

skulle därför kunna sammanlänkas med Butlers tanke om förändring; där det finns makt 

finns det motstånd och där det finns motstånd finns det en potential och en vilja att kunna 

skapa en förändring. Ytterligare en central del för att kunna förstå den performativt skapade 

identiteten är det konstruktivistiska perspektiv som ligger bakom, vilket är särskilt viktigt i 

frågan om möjlighet till förändring. Om identitet skapas och konstrueras i situationen, finns 

det således alltid en chans till förändring av vad som är norm. 

 

Begreppet performance är hämtat ur en teatervokabulär och dess innebörd har en hel del 

gemensamt med scenkonsten. Det handlar till stor del om iscensättningar av identiteter, av 

olika slags roller som man agerar och inom feministisk/queer forskning är det vanligt att se 

just kön/genus som en socialt iscensatt roll. 15 Om vi jämför begreppet performance med 

uttrycket representation står det förra för ett mer instabilt förhållande till skapandet av 

identitet, och man löper en mindre risk för att reproducera fasta stereotyper om man 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 T. Rosenberg 2005:22 
13
!T. Rosenberg 2005:16 

14 Michel Foucault ”Sexualitetens historia ” 1980:117 ff. 
15 M. Petersson 2003:12 



!

 12 

använder performance som ett kritiskt förhållningssätt till representation. 16 Kanske kan det 

vara viktigt att – för förståelsens skull – använda två uttryck för att komma nära det som 

performance faktiskt innebär; att försöka kombinera både iscensättning med föreställning. 

Det handlar både om roller som subjektet träder in i medvetet samtidigt som det är en 

handling som kräver sin publik och därmed görs mindre valfri. En aktiv framställning av en 

del av sin identitet – utan att glömma de diskursiva begränsningarna.  

 

Jag väljer alltså att se moderskap som en performance, vilket också betyder att det finns en 

diskursiv blick utifrån som man behöver förhålla sig till. Det är inom en heterosexuell och 

heteronormativ diskurs som moderskap rör sig.  I denna heterosexuella diskurs, eller inom 

den heterosexuella matrisen, finns det bara två möjliga kön som dessutom ställs mot 

varandra. Det är i den här uppdelningen som föreställningar om vad som är kvinnligt 

respektive manligt skapas, något som jag anser ha en stor inverkan på hur moderskap 

beskrivs och talas om. På det sätt som moderskap beskrivs synliggörs också våra 

normerande föreställningar, det blir ett slags kretslopp där föreställningar om heterosexuell 

kvinnlighet och moderskap föder varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 M. Petersson 2003:26 
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3. METOD OCH MATERIAL 

 

Det första steget i mitt fältarbete, var att komma i kontakt med informanter och jag valde att 

använda redan detta första steg som en del i min studie. Jag kontaktade ett antal unga 

kvinnor, som alla ingår i min bekantskapskrets och som dessutom är nyblivna mödrar, via 

ett gemensamt mail. Jag beskrev i relativt allmänna ordalag vad jag var ute efter och vad jag 

hoppades kunna utveckla i min uppsats. Gensvaret blev överraskande stort och positivt, och 

genom dem som svarade ja fick jag också tillgång till flera andra kvinnor som kunde vara 

lämpliga som informanter. Det blev alltså ett slags urvalsprocess som präglades av att 

informanterna också valde mig, då jag i mailet hade varit tydlig med att jag delvis 

kontaktade dem för vidare tips om passande informanter och vanligtvis brukar dessa 

förfrågningar snarare resultera i vidarebefordran än direkta intervjuer. På grund av den något 

snäva tidstillgången, var jag tyvärr tvungen att tacka nej till flera informanter och stannade 

vid åtta intervjuer. Således började mina funderingar kring det allmängiltiga i ett ”krångligt 

moderskap”, ta form redan här. Mina informanters vilja att prata om sina upplevelser blev 

alltså en slags grund för mig att stå på, när jag formulerade frågorna till mina intervjuer.  

 

Mina informanter är en relativt homogen grupp, den består av heterosexuella kvinnor i 

åldersspannet 25-35 med en jämförelsevis hög utbildningsnivå och arbetar och bor i 

Stockholm eller i närförorter. Detta har självklart påverkat hur mitt material ser ut, något 

som jag tycker att man bör ha i åtanke. Min utgångspunkt är dock att jag anser att de 

feministiska frågorna och kampen för jämlikhet kan se ut på samma sätt oavsett vilken 

mängd socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital man än besitter. Med detta menar jag dock 

inte att ett intersektionalitetsperspektiv inte skulle vara relevant i sammanhanget, men jag 

har valt att göra vissa avgränsningar och på grund av detta får exempelvis 

klassproblematiken en mindre framträdande plats.  

 

Mitt fältarbete startade med research på föräldraforum och bloggar, såsom Familjeliv.se17 

eller förlossningsavdelningarnas egna hemsidor, exempelvis BB Stockholms.18 Detta har 

legat till grund för mig när jag sedan kom igång med det som är huvudfokus i min analysdel; 

djupintervjuer med de åtta mammorna. Intervjuerna genomfördes i relativt liknande miljöer, 

över en fika i deras hemmiljö eller på ett offentligt café och tog ca en timme och 30 minuter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Tillgänglig på http://www.familjeliv.se/  2011-01-11 
18 Tillgänglig på http://www.bbstockholm.se/ 2011-01-11!
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i snitt. Jag utgick från en frågelista och försökte i största möjliga grad ställa samma frågor 

till dem alla, för att jämförelsen sedan skulle bli så relevant som möjligt. Mina intervjuer var 

uppdelade i tre områden, där de inledande frågorna handlar om bakgrundsinformation om 

informanten, vidare till förlossningen och vardagen efter denna och till sist något mer 

abstrakta frågor kring synen på sig själv som förälder.19 Alla intervjuer spelades in, med 

informantens medgivande. Många gånger fick jag nästan identiska svar, men trots detta 

kunde huvudtemat i intervjun bli mycket olika beroende på vad som varit i fokus i deras 

egna liv och i vilken del av processen att bli förälder som de själva befinner sig i just nu.  

Jag har valt att inte prata med papporna, utan istället fokusera på kvinnornas egna 

upplevelser av moderskapet.  

 

När de inspelade intervjuerna skulle bli text utgick jag främst från de stödanteckningar jag 

hade gjort vid själva intervjutillfället men också från de tankar och idéer jag skrev precis 

efter intervjun, där jag sammanfattade de teman som varit viktigast i just den intervjun. 

Detta gav mig möjlighet att ganska snabbt kunna se vilka teman som var mest intressanta 

och som därför kunde ligga till grund för ett helt kapitel. Jag har byggt upp alla analyskapitel 

på samma sätt, med ett tema i sikte och varvat transkriberat intervjumaterial med litteratur 

och egna reflektioner. Jag har valt att inte transkribera allt, utan har hela tiden lyssnat aktivt 

och gått igenom intervjufilerna under hela analysarbetet. Jag tycker att det är viktigt att även 

se intervjuerna och min bearbetning av dem som performativa handlingar i sig, där 

samspelet mellan mig och den intervjuade skapar en performativ erfarenhet.20 

 

Jag har i största möjliga mån försökt att undvika stereotypiserande frågor, vilket inte har 

varit helt enkelt eftersom det handlar om moderskap och kvinnlighet. Magdalena Petersson 

skriver i sin avhandling ”Identitetsföreställningar. Performance, normativitet och makt 

ombord på SAS och AirHoliday” från 2003 om forskarens ansvar i undersökandet av 

representationer och stereotyper som riskerar att befästas genom att beskriva dem. Petersson 

beskriver problemet på följande sätt, med hänvisning till litteraturvetaren Mireille Rosello; 

”Språkets performativa makt medför att det inte går att upprepa en beskrivning utan att 

också reproducera den stereotypa föreställningen ifråga.”21 Detta innebär att det är mycket 

viktigt att fundera i reflexiva termer och att jag är medveten om min roll både under 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Se bilaga 1: Frågelista.  
20  M. Petersson 2003: 29. 
21 M. Petersson 2003: 36.  
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intervjutillfällena, men även under analysdelen. Under intervjuerna behövde jag pendla 

mellan att vara förtroligt nära och samtidigt ha en viss distans, eftersom jag ville undvika att 

styra svaren. Jag ville också undvika att hamna i den essentialistiska fällan, men jag ville 

dock att mina informanter skulle känna sig bekväma med att använda den 

förklaringsmodellen. Det var också viktigt för mig att inte gräva för djupt i de psykologiska 

faktorerna till moderskapets svårigheter, eftersom jag inte har utbildning för att hantera den 

typen av material. Detta blev extra tydligt och avgörande i mötet med den unga mamma som 

diagnostiserats med förlossningsdepression.  

 

Nedan följer en kort presentation av informanterna. Eftersom vi under våra intervjuer ibland 

berörde känsliga ämnen är alla informanter anonyma med fingerade namn.  

 

 

3:1 Informanter 

 

Eva är 30 år, gift sedan ett drygt år tillbaka och födde sitt första barn i mars 2010. Hon har 

en konstnärlig högskoleutbildning och är yrkesverksam och egen företagare inom sitt 

område. Hon bor tillsammans med sin familj i Stockholms innerstad. Eva var mammaledig 

när intervjun gjordes.  

 

Sanna är 30 år, gift sedan drygt 2 år och har en dotter på ca 2,5 år. Sanna är utbildad 

sjuksköterska och bor tillsammans med sin man och deras dotter i en av Stockholms södra 

närförorter.  

 

Lisa är 30 år, arbetar som projektledare inom marknadsföring och bor i Stockholms 

innerstad. Hon och hennes man gifte sig för drygt ett år sedan och någon månad efter det 

föddes deras första son. Lisa har nyligen börjat jobba heltid efter sin mammaledighet.  

 

Clara är 29 år och fick sitt första barn i oktober 2010. Hon bor tillsammans med sin pojkvän 

och deras nyfödda dotter på Södermalm i Stockholm. Clara är egen företagare och arbetar 

som process- och projektledare. Clara var mammaledig när intervjun gjordes.  

 

Johanna är 26 år, och bor tillsammans med sin make i en närförort söder om Stockholm. 

Deras son föddes vårvintern 2010. Före förlossningen studerade Johanna vid Uppsala 
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universitet och arbetade i bokhandel, som hon kommer gå tillbaka till efter 

mammaledigheten. Johanna diagnostiserades med förlossningsdepression några veckor efter 

att sonen fötts.  

 

Elin är 32 år och bor tillsammans med sin make i en närförort i Stockholm. Hon födde sin 

första dotter våren 2010 och är för tillfället mammaledig med henne. Elin har en pol. mag. 

och arbetar som chef inom kultursektorn.  

 

Josefin är 29 år och har nyligen börjat arbeta igen efter sin mammaledighet, som redaktör 

för en tjejtidning. Hon bor tillsammans med sin pojkvän och deras ettårige son i en av 

Stockholms södra närförorter.  

 

Louise är 34 år och har två döttrar, en på 10 år och en ettåring. Louise separerade tidigt från 

sin äldsta dotters pappa och bor nu tillsammans med båda döttrarna och yngsta dotterns far i 

Stockholms innerstad. Äldsta dottern bor varannan vecka hos sin pappa. Louise är journalist 

och arbetar nu som projektledare inom PR-branschen.  
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4. KVINNOKROPPEN ÄR EN MODERS KROPP  

 

Hur hänger förställningar om moderskap samman med kvinnokroppen? I en graviditet är fokus på 

kvinnans kropp självklar, vid förlossningen likaså. Till detta finns det självklara fysiska skäl, 

onödiga att ifrågasätta. I det här kapitlet ska jag resonera kring hur kvinnokroppen används som 

utgångspunkt för att upprätthålla ett könsbundet mönster när det gäller föräldraskap, vilket jag 

kommer att göra genom att analysera hur mina informanter har blivit bemötta i situationer som har 

varit nära kopplade till kroppen som fysisk och språklig företeelse. Judith Butlers teorier om 

kroppen och vår förståelse av den som något kulturellt och socialt skapat kommer att fungera som 

redskap i detta resonemang.22 

 

 När Alice väl hade kommit ut så var jag kissnödig och behövde gå på toaletten. Jag var 

ganska kall, så idén om att hon skulle komma till mig då och ligga på mig… Men de sa 

inte att det var på mig hon behövde ligga på någon för att få kroppsvärme, och jag var 

på väg att linka bort till toaletten då, och för Mattias var det så självklart då att ta av 

sig skjortan och liksom ta Alice… Varpå då de här personerna [barnmorskorna] som 

fram till dess hade varit helt grymma och under förlossningen kommunicerat mycket 

med Mattias och behandlat oss som en enhet, säger så här ’Nej men det är inte du som 

kan ha...du kan inte värma Alice’. […]Till slut fick Mattias ta Alice. […] Så står de och 

småpratar bakom Mattias och säger ’Ja för i Afrika dör ju mammorna, där måste ju 

papporna ta hand barnen direkt efter födseln’.  Elin  

 

Många av mina informanter har berättat om liknande händelser, där inställningen är att 

modern är huvudföräldern och att detta är något som man låter de nyblivna föräldrarna förstå 

redan på BB. Uttalandet som de två barnmorskorna gör i citatet ovan är en tydlig del av det 

performativa system vilket våra kroppar ständigt tolkas genom. Deras uttalande blir i sig 

också ett bra exempel på hur språket skapar vår verklighet, och inte bara återspeglar den 

vilket kan ses som en grundläggande egenskap för en performativ handling.23 Detta 

uttalande skapar alltså på ett mycket effektivt vis kategorier, där kvinnokroppen är en 

förutsättning för att barnet ska kunna känna sig tryggt. Sett i ett större perspektiv, är detta 

performativa uttalande endast ett i raden av många fler och utgör endast en del av hur vi 

skapar genusföreställningar. I ett heteronormativt samhälle utgår vi från att det finns en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 J. Butler ” Bodies that matter: on the discursive limits of "sex"” 1993 & T. Rosenberg ”Könet brinner!” 2005 
23 J.L Austin ”How to do things with words” 1962.  
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moder och en fader till ett barn. I detta normsystem utgår vi också från att män och kvinnor 

är två separata kön som också blir biologiskt förståeliga genom en binär uppdelning. Genom 

uppdelningen och genom att vi upprätthåller uppdelningen med performativa uttalanden 

skapar vi kategorier. Kategorin som skapas här är ”modern”, genom att hävda att 

kvinnokroppen är mer lämpad att värma ett barn, åtminstone så till vida vi befinner oss i en 

västerländsk kontext. Det här exemplet kan också med fördel användas för att belysa hur vi 

skapar andra typer av kategorier, ett ”vi” och ett ”dem”. Barnmorskorna blir perplexa över 

de nyblivna föräldrarnas ovilja att rätta sig efter deras normsystem och behöver ta till andra 

förklaringsmodeller – vilket här alltså blir ”det exotiska Afrika, där vad som helst kan 

hända” – för att förstå och skapa ordning i genus-leden igen.  

 

Judith Butler har utvecklat en förklaringsmodell som brukar kallas för ”den heterosexuella 

matrisen”. 24 Denna förklaringsmodell förtydligar bland annat hur det heteronormativa 

systemet organiserar oss i specifika stereotypa genuskategorier. Det innebär alltså också att 

det feminina och det maskulina ställs emot varandra som två olika kategorier, där kategorin 

femininitet därför också kan inbegripa moderlighet.  

 

Det första som hände när vi kom upp på vårt rum, från förlossningen upp till 

BB, så sa dom till mig […] ’Ja nu ska du veta att nu kommer barnet i första 

hand och alla dina behov kommer i andra hand. Barnet kommer först!’. Det är 

det första de säger till mig…det är som att man bara ’okej nu spolar vi tillbaka 

tiden till 1800-talet här’[… ] Det här var riktat bara till mig! Johanna  

 

Johannas citat är från en liknande situation som Elins, strax efter förlossningen. Johanna 

upplevde alltså att detta var en förmaning som endast var riktad till henne som mamma och 

inte till dem båda som föräldrar. Stora delar av mina samtal med informanterna har handlat 

om amningen, och intervjusvaren har handlat både om dess positiva sidor men också om de 

problem som amningen har skapat. Flera av kvinnorna valde att amma på grund av att det 

upplevdes som det mest praktiska och några av dem upplevde också detta som något som 

knöt ett känslomässigt band mellan barnet och modern. Erfarenheterna som mammorna 

delade med sig av tolkar jag som en tydlig bild av hur normen kring amning ser ut och hur 

stark den här strukturen är. Lisa förklarar sin upplevelse på följande sätt:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Se bl.a. F. Ambjörnsson 2006:112 ff.!!
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Det dom [BVC-sköterskorna] säger blir en slags lag. Det här med… Också 

med det här med amning, om du inte ammar så skadar du ditt barn 

ungefär.[…] Vi ammade och gav flaska, det räckte liksom inte riktigt. Och det 

var ju också en källa till att man kände sig otillräcklig, det var som… Hon var 

väldigt gullig vår BVC-tant, det var inte så att hon vill pusha på så men hon 

var lite så här ’Jag tror inte du behöver ge ersättning’, ja... fast nu gör jag det 

liksom…[…] Ett tag tog jag tag i det och ammade i huvudsak och gav 

ersättning på kvällen. Och då blev det ju som ett projekt typ, då fick jag ju 

verkligen sitta och amma dygnet runt i typ en vecka. Då märkte man att hon 

var ju typ nöjd då, som ’Bra jobbat!!’. Lisa 

 

Hon fortsätter under en senare del av intervjun, så här: 

 

På BB hänger det stora bilder på mamma och barn som ammar och ’Amning är 

inte bara mat’ typ, att det är så här, det är väldigt mycket hets kring det […] Att 

man ska amma till varje pris och det är jättemånga som berättat om att det är 

jättestor press att man ska göra det. [...] Det är ju jättebra med amning om det 

funkar, men det är ju också för ganska många som det typ är lite jobbigt. Och 

jag tycker att stödet borde vara lite mer praktiskt orienterat, än att nu är det 

mycket så här ’Äh det bara att amma, det är bara att sätta sig ner’![…] Och det 

kände jag ju jättemycket att om man inte hel-ammade från början, det var ju 

verkligen en sån grej, där kan man ju snacka om att man var en sämre mamma, 

om man inte gjorde det. Lisa  

 

Alla dessa tre kvinnors citat är exempel på hur kroppen används för att rikta ansvaret över 

barnets välmående till modern. Viktigt i sammanhanget är att påpeka att ingen av de jag har 

intervjuat har tolkat att detta har yttrats av mödravårdcentral eller förlossningsavdelningens 

personal med ont uppsåt. Detta bör istället ses som exempel på hur seg denna struktur är och 

hur effektivt den här typen av diskurs sätter hierarkiserande normer i praktik. Den diskurs 

som är kopplad till kroppen är en av de strukturer i samhället som är oerhört seg i sin 

karaktär och därmed svårföränderlig. Under alla de intervjuer jag gjorde inför min uppsats 

har informanterna nämnt ett eller flera exempel på hur en essentialistisk syn många gånger 
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är rådande, att det finns något inom kvinnan som gör henne till den självklara föräldern. Att 

ifrågasätta den sega stukturen kring exempelvis amningen upplevdes som ett hot.  

 

Den essentialistiska grundsynen som till synes råder inom mödravården lyser igenom både i 

citaten ovan och i flera andra utsagor, vilket också kan tolkas som ett uttryck för en 

särartsfeministisk utgångspunkt. Detta innebär att kvinnan och mannen skulle vara bra på 

olika saker för att specifika uppgifter är mer naturliga för respektive kön. Barnmorskorna i 

Elins berättelse utgår från att Elin är den som kan värma sitt barn och deras uttalande följer 

en klassiskt särartfeministisk logik. Moderligheten som sägs sitta i kvinnans kropp är en 

viktig del av de föreställningar om moderskapet som kan sammanfattas i begreppet 

”modersmyter”. Med detta menar jag att kvinnokroppen förutsätts vara predestinerad att 

föda barn och att detta är något som kvinnor ska klara av. Under intervjuerna återkom det 

gång på gång antydanden om att informanterna upplever att de borde klara av både 

förlossning, amning och moderskap eftersom det är något som kvinnor har gjort i alla tider. 

Framsteg, utveckling och modernitet är oftast positivt laddade ord men i det här 

sammanhanget verkar man istället vilja åberopa den kroppsliga urkraften och en naturlig 

fallenhet som kvinnan har inom sig. Just förlossningen beskrevs som laddad med 

föreställningar om detta, där flera upplevde det som om ju mer de hade kämpat desto bättre 

mamma och kvinna blev de.  

 

Det är den känslan man har, att kvinnor alltid har fött barn och liksom fixat 

det. Därför blir man… man skulle känna sig väldigt dålig om man inte gjorde 

det på något sätt. Att man skulle vara svag på något sätt.  Eva 

 

Enligt Judith Butlers heterosexuella matris konstituerar kvinnan/modern sig själv som 

kvinna också genom att känna begär efter den heterosexuella mannen. Det här ingår i ett 

avancerat sätt att rangordna kön och sexualitet där den heterosexuelle mannen står högst i 

kurs. Till detta bör även tilläggas att det är det heterosexuella begäret som dessutom har 

reproduktion som mål som är allra mest önskvärt. Den queerfeministiska forskaren Gayle 

Rubin har tagit fram en modell som belyser just den här strukturen, genom vilken hon kan 

visa att det är det heterosexuella paret i fertil ålder som är högst upp på stegen i en värdering 

av sexualiteter.25 Rubins modell visar även att heterosexualiteten rör sig inom stränga ramar, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Gayle Rubin Thinking sex: notes for a radical theory, 1998:109, Nardi, Peter M., Schneider, Beth E. Rubin, 
(red.) ”Social perspectives in gay and lesbian studies - A reader”. 
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något som Fanny Ambjörnsson tar upp i sin bok Vad är queer? från 2006.26 Detta innebär 

att man har normer att förhålla sig till oavsett sexualitet. Det som Lisa ger uttryck för i slutet 

av citatet ovan är att man anses som en ”sämre sorts mamma” om man inte ammar. 

Uttalandet pekar indirekt ut vad som är normen, det vill säga att en kvinnokropp ska klara av 

att amma. Det finns alltså statusregleringar inom den heteronormativa familjediskursen 

likväl som det finns regleringar för exempelvis homosexuella – de ser inte likadana ut men 

de följer ett liknande mönster. Den norska forskaren Tove Ingebjørg Fjell gör liknande 

analyser i boken ”Å si nei til meningen med livet?” En kulturvitenskaplig analyse av 

barnfrihet från 2008. Fjells forskning visar bland annat att just den heterosexuella 

reproduktionsnormen också bidrar till en hierarkisering av kvinnor, eftersom de bedöms 

utifrån sitt moderskap.27 Utifrån den här tolkningsmodellen blir homosexualitet framförallt 

ett hot mot ett heteronormativt samhälle för att den inte kan förstås som en ”naturligt 

reproduktiv” sexualitet. Det här kan också förklara varför många blir så provocerade av 

kvinnor som väljer att inte skaffa barn, eftersom kvinnokroppen är synonymt med en 

moderskropp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 F. Ambjörnsson 2006:88  
27 Tove Ingebjørg Fjell ”Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskaplig analyse av barnfrihet”  
2008: 34-35 ff. 
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5. DEN GODA MODERN 

 

Att på nåt sätt vara en självklar trygghet för henne, där hon alltid… en lugn och 

trygg person som alltid är där[…] Jag tänker att man skulle kunna vara mycket 

mer fixig, att jag skulle handla och laga mat och... Jag tänker att man skulle bli 

så när man fick barn, men jag har inte blivit det. Att komma på nya idéer varje 

dag. Sanna  

 

Ett huvudtema i intervjuerna har varit att försöka nå fram till hur de unga mammorna 

resonerar kring sin egen roll som mor och hur de konstituerar och upprätthåller den här 

rollen. När jag ställde frågor kring vad det innebär att vara mamma, blev svaret ofta snarlikt 

det som Sanna ger i citatet ovan. Det handlar om en storhjärtad trygghet och glädjefull 

påhittighet. Därför vill jag i det här kapitlet undersöka vilken typ av mamma som premieras 

och vad som händer med dem som inte håller sig inom de här ramarna? I det här avsnittet 

har jag valt att ta ett teoretiskt avstamp i Michel Foucaults teorier om makt och motstånd, 

vilket alltjämnt är aktuellt och använt inom queerteori. Ytterligare ett teoretiskt begrepp som 

kommer bli viktigt här är performance, där jag har haft stor hjälp av Magdalena Peterssons 

tolkningar av performance och heteronormativitet.28  

 

Det är enkelt att tänka att bilden vi har av det goda moderskapet framförallt kommer från 

media. Mamma-bloggar, barnuppfostring i tv-format och familjetidningar kan alla bidra med 

en egen version av moderskapsnormen. De mammor jag har träffat i den här arbetsprocessen 

har haft olika inställning till hur den här typen av mediala bilder av moderskap har påverkat 

dem, flera av dem upplever det mest som ett nöje att läsa bloggar medan andra har hittat en 

möjlighet till identifikation i dem. I just denna informantgrupp är alla på en övre del av 

skalan gällande kulturellt kapital, vilket troligtvis kan bidra till att de kan läsa den här typen 

av källor med en viss distans och kritik. Det kan också vara värt att nämna att de därför 

också förväntas att läsa den här typen av källor med distans, vilket också kan ha påverkat 

deras svar under intervjuerna. I våra diskussioner kring hur de hade börjat identifiera sig 

som mödrar, var det däremot många som tog upp föräldragruppen och hur den hade påverkat 

dem. Det som väckte mitt intresse här, var att det var flera av dem som upplevde denna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 M. Petersson ”Identitetsföreställningar. Performance, normativitet och makt ombord på SAS och 
AirHoliday” 2003!
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grupp som tvingade och beskrev den som något som mestadels skapade oro, alltså tvärtemot 

vad den egentligen är tänkt att göra.  

 

Jag tror att det finns kvinnor som identifierar sig jättemycket som en mamma, 

och att de bygger hela sin identitet runt det… Och sådana kvinnor tycker jag att 

det är jättejobbigt att umgås med (skrattar till). Det är därför som jag inte är 

med i någon sån här mamma-grupp, för jag känner mig så osäker på nåt sätt 

gentemot dom. För att jag har... Jag har liksom inte, jag tycker inte att jag är det 

först och främst, det är inte så jag presenterar mig. Sen så tänker jag alltid på 

mitt liv med barn, men jag tänker nog inte just Eva, mamma… Då tänker jag nog 

mer som yrket, det låter kanske konstigt. […]Jag kanske borde ha gått, men jag 

träffade några av dom på BVC och blev avskräckt. […] Det handlar mest om att 

de var mycket mera uppstyrda, det måste man ju lära sig mamma, som förälder 

[…] Jag upplevde att dom var så himla uppstyrda och då kände jag mig så dålig 

för att jag kanske hade glömt blöjor eller såna saker. Eva  

 

Vi gick med i en sån här föräldragrupp, men det var helt fel föräldragrupp… 

Jo för att alla.. […] Jag var fortfarande student och han hade inte kommit igång 

med sitt företag. Vi bodde i andrahand i en etta i Vasastan. I och med att vi 

bodde i Vasastan och alla andra som fick barn i Vasastan var 35-40, hade gjort 

sina karriärer och de hade bostadsrätter, stora! Jobbade på advokatbyråer, 

hade sommarhus och var väldigt så där stabila. Och jag var inte alls så där, jag 

hade liksom ingen som jag kunde hänga med, de var jättegulliga men jag kunde 

inte känna igen mig i dom. Det ledde nog till att jag kände mig ännu.. Min man 

tyckte att jag skulle sluta gå i den där gruppen för att jag blev så himla stressad 

av att gå där. Först ska man då hitta sin roll som mamma själv och sen ska man 

jämföra sig med en typ av människor som inte alls... Som inte jag kunde jämföra 

mig med. Jag tror att mammagruppen är nog litegrann till för det att man ska 

kunna bli trygg i sitt föräldraskap och kunna bolla med de andra. Men det blev 

nästan tvärtom för mig.  Sanna  

 
Stabilitet, trygghet och ”uppstyrdhet” återkom som beskrivningar för hur en riktigt bra 

mamma bör vara, enligt normerna. Det blir också tydligt att detta är en roll som de träder in 

i, det är inte något som kommer ur ett essentiellt inre. Modersrollen är något som de 
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behövde spegla fram och föräldragruppen blir en av de scener där det blir som allra tydligast 

om man upplever att man gör sin roll bra eller inte.  

 

Trist nog är det säkert jättemycket som ligger i betraktarens ögon. Det är klart 

man speglar sig i andra och jämför sig med andra och så… Att man så här, man 

vill att andra ska tycka att man är en soft förälder… Josefin  

 

Som jag skrev i mitt teoriavsnitt anser jag att det är viktigt att se performance både som en 

föreställning och som en iscensättning, eftersom det tolkningssättet förtydligar att det inte 

rör sig om omedvetna handlingar från individen. Föräldragruppen och andra platser där man 

uttrycker sitt moderskap blir en tydlig arena för identitetsskapande. Jag tolkar det som att 

flera upplever att de dessutom måste vara en bra berättare om sitt moderskap, något som jag 

tycker visar hur viktig iscensättningen av mammarollen är. Detta kräver att de också kan 

vara reflexiva kring sitt eget moderskap. I processen och skapandet av den nya rollen blir det 

viktigt hur de framställer sig själva som mamma och hur de därmed uppfattas som mamma. 

En av informanterna jämför detta med hur vi hela tiden aktivt förhåller oss till och väljer 

framställningen av oss själva i våra statusuppdateringar på Facebook eller Twitter. Den här 

typen av meddelanden till andra runt om oss gör att vi kan skapa och förmedla den bild vi 

vill. Detta bidrar till en förstärkning av normen och den diskurs som omgärdar ”det lyckliga 

moderskapet”, eftersom bilden vi delar med oss av många gånger friseras och förskönas. 

Statusuppdateringarna och framställningen av sig själv är på samma gång både en 

performativ handling, som förstärker normen, och en performance där man iscensätter sitt 

nya jag.  

 

I intervjuerna berättar de flesta av mina informanter att jämförelsen, speglingen är ett av de 

viktigaste redskapen för att kunna förstå sig själv som mamma. Det innebär att de mäter  

sig mot ett ideal, ett ideal som många gånger känns svåruppnåeligt. I speglingsprocessen 

delar de med sig av både negativa och positiva upplevelser för att få bekräftelse på att deras 

mammaroll följer rätt mönster. Men jakten på positiv bekräftelse kan få negativa 

konsekvenser, eftersom alla mödrar inte nödvändigtvis känner igen sig i lyckliga idealet.  

Ungefär en månad efter sin förlossning fick Johanna diagnosen förlossningsdepression och 

för henne var just jämförelsen i föräldragruppen en svår upplevelse. När de andra mödrarna 

uttryckte lycka, blev dessa berättelser bara ytterligare skäl till att känna oro över sin egen 

roll och över de känslor hon hade.  
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Vem är jag nu? Jag kan inte göra nånting som definierar mig som Johanna, utan nu 

är jag mamma bara och det var ju liksom... Det blev sämre väldigt snabbt när min 

man började jobba igen och jag blev helt ensam. Och jag kommer ihåg de första 

mammagruppsmötena, att det blev nästan ännu jobbigare då, för att alla var så himla 

lyckliga och allting var så himla härligt och deras män var så underbara…[…]okej, 

jag är alltså sämst för att alla andra mår jättebra och jag mår skit, så kändes det.  

 

- Kunde du prata om det då? 

 

Inte då, det var när jag hade fått, jag blev sjukskriven av min psykolog så min man var 

hemma i två månader[…] Jag orkade inte sitta och spela charader och jag kände det 

mycket som ett politiskt statement att stå för att allt är inte så jäkla bra. Okej jag har 

blivit mamma men jag mår skit, liksom. Så jag valde att säga det till mammagruppen, 

att jag har fått förlossningsdepression och hemma hos mig är det inte så himla kul just 

nu. Och det var ganska roligt, för efter det så var det som att öppna Pandoras ask, för 

att då blev det som att alla…började tjuta typ.. Jaha alla har det inte så bra?!... Jag 

tror att man har såna krav på sig själv, att man ska bli så lycklig och förverkligad och 

det ska bli så bra i relationen och allt ska bli så underbart när man blir mamma, så 

man klarar nog inte av att säga någonting annat, i alla fall inte till dom man inte 

känner så väl. Jag tror att det finns jättejättemycket förväntningar på att bli mamma 

just och man förväntas att man ska klara av det så himla bra. Det är ganska 

oberoende på vem man är eller var man kommer ifrån, det ska vara underbart att 

skaffa barn. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller om du har pluggat eller inte 

eller… Det är det, som på nåt sätt, livet ska leda fram till. Det är väl också därför det 

blir så provocerande när kvinnor säger att hon inte vill ha barn. Då blir hon konstig 

för att det är ju att toppa liksom. Jag hade svårt med det hela graviditeten liksom, att 

förhålla mig till det. Jag kommer ihåg att min storasyster sa till mig ”åh visst är det 

underbart at gå och bära på ett liv”, jag bara ”Va? Jag har foglossning, det gör 

jätteont” (skrattar till)[…] Nej det är inte underbart. Det finns så himla mycket 

mytbildning kring det. Johanna !

 

Johanna säger själv att hon upplever det som ett ”politiskt statement” att inte vara tyst om 

sin depression, utan istället öppet berätta i föräldragruppen hur hon mår. Uttrycket är 

talande, för det här handlar om något som är kontroversiellt och stigmatiserande. Det 



!

 26 

handlar om ett slags maktrelation där den lyckliga modern är idealet som ska uppnås och 

den som inte känner så har misslyckats. Ur ett poststrukturalistiskt och queer perspektiv, kan 

Johannas berättelse tolkas på ytterligare ett sätt. Om man ser föräldragruppen som ett 

exempel på en samhällstruktur i vilken det uppenbarligen råder en stark normativ diskurs, 

kan alla performancer som inte inordnar sig under de gällande reglerna ses som ett motstånd. 

Johannas diagnos är i sig inte något hon själv valt, men däremot är hennes val att berätta om 

det och det sätt hon väljer att förmedla bilden av sig själv ett aktivt val. Att se att förändring 

är möjlig inom redan befintliga samhällsystem är en tes som återkommer bland annat i 

Judith Butlers forskning, vilket grundar sig på tankar som Michel Foucault utvecklade i 

Sexualitetens historia – Viljan att veta.29 Jag tycker att det kan vara viktigt att se att det 

existerar ett maktförhållande mellan de som upplevs som den ideala modern och de som 

upplever att de är i underläge, eftersom jag då tycker att man kan se en möjlighet till 

förändring. Johannas agerande kan stå som exempel för en typ av motstånd som gav direkt 

förändring inom den grupp hon själv tillhörde.  

 

Bilden av en självuppoffrande moder med ett stort hjärta är en förenklad bild, en idealbild 

som få verkar känna att de uppnår men som trots det är något som alla behöver förhålla sig 

till. Det är en effektivt skapad identitetskategori som ser ut att reproduceras på många olika 

plan i samhället. Utifrån de samtal jag har haft med informanterna tolkar jag att detta handlar 

om en stereotypisering som är totalt uppdelad i biologiska kön, där den goda moderliga 

kvinnan är den feminina normen. Att förhålla sig kritisk till den här normen och att göra 

motstånd mot den, som jag tycker att Johannas agerande är exempel på, bör alltså innebära 

att det där också finns en plats för förändring. Enligt Butler skapas kategorier som kvinnan 

och modern genom upprepning.30 Upprepningen, reproduceringen av rollen kan dock aldrig 

bli exakt likadan som föregångaren. Det är i det här skeendet som förändring är möjlig och 

inskränkande normer kan luckras upp. Detta är i sig en positiv syn på hur maktstrukturer kan 

förändras till det bättre, men frågan är hur effektivt det faktiskt är. Inom den lilla gruppen 

som Johannas motstånd fick effekt, när de andra kunde öppna sig, skedde en förändring men 

hur fungerar detta i ett större perspektiv? Kan en förändring ske inom något så 

traditionsbundet som en patriarkalt styrd familj. Dessa frågor skall jag undersöka i följande 

avsnitt.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 M. Foucault 1980:117 ff. 
30 J. Butler Subversiva kroppsakter 1996:174-175, red. L. Larsson ”Feminismer”,  se även J. Butler ”Gender 
Trouble” 1990.!
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6. HEMMAFRU I EN NY TID 

 

De åtta kvinnor som jag har träffat inför den här uppsatsen har alla fött barn under en tid då 

samhället plötsligt åter börjat vurma för ”hemmafrun”, i en tid när medier har börjat tala om 

detta fenomen som något käckt, nytt och helt oproblematiskt. TV-tablån fylls med serier 

som ”Hollywoodfruar”, ”Desperate housewives”, och ”Mad Men” och tidningarna svämmar 

över av reportage om unga kvinnor som plötsligt känt en lust att börja sticka och baka 

cupcakes. Hemmafru-bloggar är numera vardagsmat på internet. I januari 2011 kommer 

radions P1 starta ett program med namnet ”Husmorsskolan”, där hemmafixar-bloggerskan 

Underbara Clara ska lära ut ”traditionellt kvinnlig kunskap, som gått förlorad”.31 En alltmer 

konservativ hållning tycks åter råda i den familjepolitiska diskursen. Kanske kan detta vara 

en konsekvens av att vi anser oss vara så pass jämställda att vi numera kan välja att vara 

medvetna hemmafruar. Tyvärr riskerar man kanske därmed att bortse ifrån den direkta 

kopplingen till en könsmaktsordning som har mycket gamla, konservativa och inte särskilt 

käcka rötter. Som jag kommer att visa på i detta kapitel blir det snarare så att kvinnorna 

själva reproducerar sin egen underordning. 

 

Bilden av mammornas behov av någon som speglar dem och som på så sätt bekräftar dem i 

deras nya roll har blivit tydlig i de två föregående kapitlen. De intervjuer jag har gjort har 

alla följt liknande mönster i flera frågor, bland annat gällande de föreställningar som 

informanterna själva har haft om modersrollen innan barnet föddes. De flesta har svarat att 

deras bild av familjelivet och modersrollen kommer från upplevelser med deras egen mor. 

Jag tror att detta delvis är en förklaring till hur ett konservativt och traditionellt synsätt på 

familjen hänger kvar och är så svårt att förändra. 

 

Jag är rädd att uppfattas som en dålig mamma. Det var ju ännu värre förr men 

jag märker det fortfarande. […] Det är ju jättemycket råd om hur man ”så gör 

du din egen barnmat” och sen när man pratar med mammor i vår generations 

föräldrar så är de ju så här; ’Jag gav alltid bara hemlagad mat och stickade 

mössor!’… Så jag tror att det delvis kommer mycket från vår 

föräldrageneration. Louise 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Tillgängligt på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=284&artikel=4212298  
& http://www.underbaraclara.nu/ 2011-01-05 
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Om modersidentitet till viss del går i arv medföljer säkerligen en hel del föreställningar om 

vad ett gott moderskap är. En förkärlek för det traditionella återfinns i oerhört många 

sammanhang och det traditionella blir något som vi kan uppleva som det ideala, det 

naturliga och äkta. Jag anser att man kan se på moderskapet på samma sätt och utifrån det 

synsättet verkar ”ett modernt moderskap” som en dikotomi i sig, nästintill omöjlig att uppnå.  

 

Det är ju skillnad nu mot förr[…] då man fick barnen jävligt tidigt och hade 

sina föräldrar nära och ens föräldrar hade nära till de här småbarnsåren för det 

var inte så länge sen, man kunde få ett helt annat stöd i föräldrarollen. Sen är 

det ju annat som har förändrats, som har blivit mycket bättre. Men hela 

samhället och det här med identitetsskapandet, vem man är och vad man jobbar 

med och man ska göra karriär och kvinnor ska göra karriär och det är ju ett 

stort skifte ju… Jag menar, jag kan tycka att mammarollen, vilken jävla tung 

roll! […] Vilket lass man drar alltså, att bli mamma idag, för det är inte ok att 

bli hemmafru heller, utan man ska också jobba och ha familj. Clara  

 

Under 1950-talet kom de första vetenskapliga studierna på hur bandet mellan mor och barn 

skapas och psykologen John Bowlby lanserade begreppet ”modersdeprivation”. 32 Kortfattat 

handlar detta om att barn som separeras från modern i tidig ålder helt enkelt hindras i sin 

känslomässiga utveckling och att barn som är ifrån sin moder även i korta stunder kunde 

påverkas av detta. Under kommande decennier har den här typen av forskning mött mycket 

kritik, men trots det verkar Bowlbys och hans anhängares grepp om moderskapsdiskursen 

inte riktigt släppt.   

 

I sin studie ”Inte bara mamma: en etnologisk studie av unga kvinnors syn på moderskap, 

barn och familj” från 1998 beskriver etnologen Helene Brembeck en grupp unga, nyblivna 

mammor under mitten på 1990-talet. Brembeck återkopplar till en del av sin tidigare 

forskning och jämför gruppen med de mödrar hon träffat under 1970-talet, då den politiska 

diskussionen kring jämställdhet fördes högljutt på de flesta samhällsplan. De kvinnor hon 

träffat under 1970-talet uttryckte på flera sätt att de upplevde att ett visst ansvar och vissa 

typer av krav ställdes direkt på kvinnorna, men inte på fäderna. Detta trots att jämställdhet 

var högsta mode. Det fanns alltså mycket tydliga spår kvar av de konservativa riktlinjer och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 H. Brembeck ”Inte bara mamma: en etnologisk studie av unga kvinnors syn på moderskap, barn och familj” 
1998:169 
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råd som Bowlby och flera med honom hade fört upp på agendan. Nu, år 2010, skulle man 

kunna vänta sig att vi skulle ha kommit förbi de problem och den inskränkthet som har 

dominerat familjesfären i århundraden men i likhet med vad Brembeck såg i sina studier 

tycker jag mig se att den här problematiken finns kvar. En av mina informanter var 

förhållandevis ung när hon fick sitt första barn för tio år sedan, och hon och hennes 

dåvarande sambo hade svårt att hitta rätt i föräldrarollen, till stor del för att hon tvingades att 

dra det tyngre ansvarslasset. Louise berättar så här: 

 

Jag trodde att det skulle lösa sig och att vi skulle fortsätta vara jämställda, men 

det blev som att hon var mitt ansvar och han hade inget ansvar utan han var en 

hjälpreda typ. Jag fattade inte att jag var tvungen att kräva det, jag visste inte 

hur…! 

 

- Hade det hjälpt om det hade varit mer aktiv personal på BVC? 

 

Ja det är klart, om dom hade pratat om jämlikhet, som att man kan hjälpas åt på 

nätterna och det är viktigt att man gör det… så tror jag absolut att det hade 

hjälpt. Jag fattade inte att det kunde vara ett problem och jag fattade absolut 

inte hur jag skulle kunna fixa det. Det var ju ingen som pratade om det. Det har 

ju blivit en debatt nu, för mig var Bitterfittan, otroligt… det var ju precis vad jag 

hade upplevt liksom. 33 Louise  

 

Upplevelsen av den könsspecifika stereotypiseringen återkommer gång på gång i 

intervjuerna och allt som oftast är det i kontakt med mödravården som informanterna 

upplever den som allra starkast. Det verkar således som ett modernt moderskap är en utopi. 

Det verkar som om att vi fortfarande lever med en idealbild av en moder som fungerar som 

”den perfekta hemmafrun” i klassisk femtiotalstappning, uppdaterad till år 2010-versionen 

med ytterligare krav på självförverkligande och en framgångsrik karriär. I det tidigare citatet 

från Clara blir just detta mycket tydligt. Eva har liknande funderingar och beskriver sin 

tankar så här: 

 
Ja… att det har blivit som det var när man var hemmafru, att det har lite blivit 

konservativa ideal. Man ska… leva i ett förhållande, ha barn, göra karriär, vara 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Maria Sveland ”Bitterfittan” 2007 Stockholm: Norstedt 
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snygg. Det känns som att våra föräldrar var friare på nåt sätt, än vad vi är. Det känns 

som om de var mycket mer ”hippie”, mer avslappnade, vi är så himla... Det känns som 

om vi har gått tillbaka till gamla ideal och har gått tillbaka till… ja till när kvinnor 

var hemmafruar. 

 

- Fast man ändå ska jobba?  

 

Ja, fast man ändå… man måste ju göra karriär man kan ju inte bara vara hemmafru. 

Man ska ju ha ett bra jobb också. Eva 

 

I mitt inledande teoriavsnitt använder jag ordet pojkflicka som ett förtydligande exempel för 

hur en performativ talhandling kan se ut i vårt vardagliga tal. Jag tycker att man kan göra 

samma analys av begreppet hemmafru, då det här uttrycket helt enkelt bara är förståeligt i en 

heteronormativ värld. Det är grundat i en patriarkal familjestruktur där kvinnan inte bara är 

”fru” utan också någon som gör allra bäst i att hålla sig hemma. Det blir så klart extra 

tydligt, om vi försöker hitta ett motsvarande begrepp för en man. Såvitt jag känner till, finns 

inte det. Hemmafrun är också en typ av uttryck som i sig är performativt, det vill säga att 

användandet av det skapar en identitetskategori med en rad efterföljande föreställningar. 

Begreppet upprätthåller en viss typ av familjestruktur och gör också gällande att dess 

motsats är den arbetande, aktiva mannen. Det här kan också kopplas till en aktuell 

diskussion om föräldraledighet, där pappor i Sverige sägs vara bäst i världen på att ta ut 

pappaledighet och enligt Försäkringskassans statisktik för 2009 är ca 22,3 % av alla 

föräldradagar uttagna av pappor. Det betyder således att 77,7 % tas ut av kvinnorna. Detta 

skall enligt Försäkringskassans hemsida, ses som ett långsamt steg mot en mer jämställd 

föräldraledighet. 34 Det här är nog ett av få områden där man ser uppdelningen på 80/20 som 

ett steg mot jämlikhet.  

 

Försäkringskassan är en av de instanser som får sina riktlinjer från politiskt håll. Hur övergripande 

strukturer i samhället påverkar individen och hur det privata blir ett politiskt jämställdhetsprojekt 

är frågor jag ämnar diskutera i nästa kapitel.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder tillgänglig: 2010-12-13  
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7. DEN FAMILJÄRA MAKTEN 

 

Att fatta beslut om att skaffa barn upplevs troligtvis av de allra flesta i vårt samhälle som 

något högst personligt. Ett privat val för hur vi väljer att leva resten av våra liv. Så är det 

kanske – till viss del. Om man väljer att se samhället utifrån ett queerfeministiskt perspektiv, 

blir svaret dock något annorlunda. Samhället är i många avseenden anpassat till 

kärnfamiljen; mamma, pappa, barn där alla har en egen roll att spela utifrån ett givet 

genusmönster. Som jag har påpekat tidigare ses den heterosexuella, reproduktiva 

sexualiteten som den mest önskvärda typen av sexualitet och en heterosexuell 

familjebildning ger hopp om människans fortlevnad. Detta är den norm på vilken samhället 

har grundat en hel rad betydelsefulla instanser. En av dem är vårdsystemet och i det här 

fallet i synnerhet mödravården. I intervjun med Elin berättade hon om flera möten med 

vårdinstanser där barnmorskor, förlossningspersonal eller sköterskor på mödravårdscentraler 

har ställt sig mycket frågande till det faktum att Elin och hennes man ville ge ersättning 

istället för bröstmjölk redan från början. Som jag har skrivit om i tidigare kapitel är frågan 

om amningen en av de arenor där den könsstereotypa strukturen kommer fram allra 

tydligast. 

 
Våran barnmorska som vi hade annars, som i övrigt var en otroligt bra och 

gullig person, började gråta nästan när vi sa att jag inte bara tänkte amma utan 

att Mattias vill också kunna ge sitt barn mat, jag vill kunna sova och så... Hon 

blev liksom panikslagen.[…] Sen gick vi på föräldrakurs och 

föräldrakursledaren var en otroligt nervös person som var väldigt teknisk och 

fokuserad på förlossningen. Hon hade med sig en stickad livmoder, hon säger 

såna här saker till killarna som ’Ja nu killar nu vet ni väl om att nu med 

amningen och så där så kommer ju mamman och barnet att få ett starkare band. 

Och så är det ju bara!’. Och alla förväntas gå med på den överenskommelsen. 

Elin  

 

Elin fortsätter berätta om hur hon och hennes man försökte väcka frågan om nackdelar med 

amningen, som exempelvis problem med att kunna dela helt på föräldraledigheten vilket kan 

bli en av konsekvenserna om barnet är helt beroende av mammans bröstmjölk. De fick dock 

inget större gehör för sina åsikter och diskussionen får ett slut i att kursledaren hänvisar till 

att vattnet ersättningen ska blandas med ’kan vara smutsigt’. Den attityd som Elin mötte är 
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inte bara ett uttryck för vad man tror eller vad som faktiskt har bevisats vara bäst för barnet, 

utan det är också en effekt av politiska beslut och en heteronormativ syn på hur en familj ska 

vara biologiskt uppdelad och hur den ska agera. Inom queerforskning intresserar man sig 

ofta för vad normen säger om vad som anses vara onormalt, normen bestämmer avvikelsen. 

I det här fallet blir Elins och hennes mans beslut om hur de ska försöka upprätthålla en så 

jämlik arbetsbörda som möjligt i deras egen relation, en avvikelse från det normala i vårdens 

ögon. Samhällets normer materialiseras således via mödravårdcentralen och barnmorskan 

och dess rekommendationer får en direkt påverkan hos Elin och hennes familj. Det privata är 

därför politiskt. Jag tycker att detta är ett tydligt exempel på hur en strukturell makt 

internaliseras och materialiseras på individnivå.  

 

Att skaffa barn är en slags rättighet som vi inte ifrågasätter, en uppfattning som verkar vara 

djupt grundad i många av oss.35 I min inledning nämnde jag Lena Anderssons krönika om 

hennes egna, helt frivilliga beslut att inte bilda familj på det sätt som normen föreskriver, 

och hur det här bemöts av både vänner och samhället i stort. Den här typen av beslut utlöser 

oerhört mycket känslor och en del blir helt enkelt provocerade av det. Om vi tittar på 

kärnfamiljens maktposition i samhället och hemmafruns ny- och återvunna status blir det 

konservativa mönstret tydligt.  Men vad beror det på och vad har det egentligen för effekt 

för oss i vårt dagliga liv? För mammorna som jag har träffat blir effekten tydlig. Mina 

informanter är alla unga kvinnor som lever i Stockholm, några av dem har bott här hela livet 

och några av dem och flyttat hit för studier och arbete. Ett tema som jag valde att tala med 

dem alla om var hur de hade sett på sig själva och hur de konstruerat sin identitet innan de 

fick barn. De flesta svar rörde yrket och studier, och hur de umgicks med sina vänner.  

De flesta av dem tyckte att detta fortfarande är saker som definierar dem, och många av dem 

berättade att de upplever att deras modersroll ständigt är under konstruktion. Innan de fick 

barn trodde de flesta att det inte skulle ha en så stor påverkan på deras vardag som det 

faktiskt visade sig ha, och några av dem beskriver sig själva som naiva i sin tro att kunna 

fortsätta som vanligt. Det som synliggjordes i intervjuerna var det snäva utrymme för 

handlingsfrihet som kvinnorna själva ansåg sig ha och som de gav uttryck för, både direkt 

och indirekt.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 T. Ingebjørg Fjell 2008:31 ff. 
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Jag tycker att man kan se en struktur i den offentliga verksamheten som omgärdar både 

graviditeten, förlossningen och moderskapet i sig, som främjar en viss typ av moderskap. Följden 

av detta blir att kvinnan har väldigt få möjligheter att konstruera sin egen version av moderskapet 

och vad det innebär för henne, istället är hon fast i ett mönster som har förutbestämts av 

traditionellt konservativa krafter. Det blir därför en konflikt mellan vad som förväntas av dem i 

deras nya roll och det som de tidigare har uppmuntrats att utveckla. Det är viktigt att klargöra här 

att det som gör kvinnan till en förlorare i den här traditionella familjesynen är inte att hon får ta 

hand om barnet, utan det att hennes valmöjligheter är så pass få.  På det sättet kan man alltså se 

barnet som ett slags ofrivilligt verktyg för att upprätthålla en viss typ av maktordning. Åter till 

intervjun med Elin där hon berättar hur hon ser på det utifrån sina erfarenheter:  

 

Jämställdhetsutvecklingen går till en viss gräns och sen kommer en backlash, eller vad 

man nu vill säga, för att det blir för stort hot liksom. Och vad finns det då för mer 

effektivt sätt att kunna göra så mot kvinnor, jo det är att liksom gå till deras, det käraste 

dom har som är sin familj, eller de som står en nära och säga att man liksom missköter 

det. Då blir man ju väldigt skuldbelagd. Elin  

 

Jag tycker att citatet ovan ger en talande och väl sammanfattad bild av hur det kan se ut när 

en kvinna försöker kombinera en medvetet feministiskt praktik i sitt vardagsliv med den 

traditionella roll som moderskapet fortfarande utgör. Det feminina heterosexuella 

genusidealet är ett stereotypt ideal, grundat på föreställningar och inte naturvetenskapliga 

fakta.36 Men trots att det är just föreställningar betyder inte det att detta inte får konkreta 

påföljder i dessa kvinnors vardag. Moderskapsidealet är en del av en större struktur, och 

kvinnans privata val är en effekt av ett heteronormativt samhälle.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Se gärna Anne Fausto-Sterling, ”Myths of gender: biological theories about women and men” 1992. 



!

 34 

8. DEN HELIGA FAMILJEN - Avslutande diskussion och sammanfattning 
  
 
När jag började arbeta med den här uppsatsen visste jag inte hur det skulle sluta, intervjuerna 

med mina informanter ledde själva vägen fram till det som blev det slutliga resultatet. Under 

min research insåg jag dock fort att det är lätt att locka fram ångande åsikter och upprörda 

känslor när det handlar om barn, föräldraskap och våra livsval. I ett heteronormativt 

samhälle, där barnafödande kan ses som det mest eftersträvansvärda målet blir det så klart 

provokativt att inte vilja skaffa barn. Men i ett samhälle där individualism premieras blir 

också det motsatta provokativt och just nu lever dessa två diskurser sida vid sida. Dessa 

normerande ramar stramar åt och inskränker individens handlingsfrihet, hur vi än vänder oss 

har vi något ideal att förhålla oss till.  

 

Mina informant-mammor hade alla en ganska tydlig bild av hur en ”riktig mamma är”. 

Allihop tyckte att en riktig mamma, hon gör sådant som de själva aldrig hinner med eller 

inte tycker är varken kul eller givande. Det fanns en gemensam idealidentitet som ingen av 

dem upplevde att de själva riktigt nådde upp till, moderskapsnormen svävar lite ovanför utan 

något bestämt subjekt. När en kvinna blir mamma sorterar samhället snabbt in henne i en 

kategori. Jag tror att en del av de svårigheter som vissa av mina informanter har berättat om 

under intervjuerna beror på att kategorin kvinna har kommit längre i sin utveckling, än 

kategorin mamma. Att bli mamma idag betyder i praktiken att de måste förhålla sig till 

konventioner och föreställningar som bottnar i en helt annan tidsanda. Kategorin kvinna är 

iscensatt så pass många gånger att förändring faktiskt har kunnat ske, och vid det här laget 

ganska många gånger. Reproduceringen är aldrig exakt, häri finns möjlighet till förändring. 

En iscensättning av modern är inte lika fri, det finns fler regler att hålla sig till och fler 

gränser att hålla sig inom. Modersrollen iscensätts med redan given scenografi, rekvisita och 

medaktörer. Konsekvensen av detta blir att upprepningen blir om inte identisk, så i alla fall 

mycket lik. Möjligheterna till förändring är därför mycket små. Det behövs därför en 

strukturell förändring som möjliggör chansen att kunna välja sin egen variant av 

moderskapet. En tanke som slagit mig under uppsatsens skrivande är att moderskapet är den 

sista utposten att vinna i slaget om jämlikheten. Kan moderskap lära sig något om frihet av 

en queer praktik? Genom att medvetet experimentera med vilka typer av identiteter man 

enligt normen får ha, förflyttar man gränserna och kanske kan de normativa reglerna börja 

suddas ut. Att kunna välja typ av moderskap eller att helt välja bort moderskapet, är därför 

en viktig del i processen för att samhället ska kunna bli helt jämlikt.  
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En av de första frågorna jag ställde mig var om man får problematisera moderskapet. Att det 

går och att man bör göra det stod klart, men familj och moderskap verkar omgärdas av en 

helighet och heteronormativiteten lever vidare med oförnekad status på ett sätt som gör att 

problematiseringar inte riktigt får plats. Vi tassar på tå inför den form som kärnfamiljen har. 

Det är tydligt att det finns en tvåsamhetsnorm som baseras på en binär uppdelning av kön. I 

intervjuerna har jag sett att den här normen reproduceras i möten med mödravården, i 

föräldragrupper och i den allmänna samhällsdiskussionen. Debatten kring den här typen av 

frågor förs ofta på ett mycket subjektivt plan, det finns alltid en egen historia att relatera till 

samtidigt som de val vi gör i våra familjeliv vill vi just behålla där, privat inom familjen. Det 

går inte att flytta upp debatten en nivå eftersom den ligger oss för nära hjärtat, det blir en 

slags allmänt riktad anklagan som hänger i luften. Så svaret på min fråga blir därför; ja man 

får problematisera moderskapet i teorin, men inte i praktiken. I praktiken och i kvinnors 

vardagliga verklighet är det fortfarande en väldigt svår uppgift att försöka kombinera 

förhoppningar om ett liv i jämställdhet med de ideal som regerar.  
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Muntliga källor, intervjuförteckning:  

Alla intervjuer är utförda av författaren.  

 

1. Intervjudatum: 2010-11-12 

Informant: Eva 

Intervjuns längd: 1 timma och 16 minuter 

 

2. Intervjudatum: 2010-11-15 

Informant: Sanna  

Intervjuns längd: 1 timma 22 minuter 

 

3. Intervjudatum: 2010-11-16 

Informant: Lisa 

Intervjuns längd: 1 timma och 11 minuter 

 

4. Intervjudatum: 2010-11-17 

Informant: Clara 

Intervjuns längd: 1 timma och 47 minuter 

 

5. Intervjudatum: 2010-11-18 

Informant: Elin 

Intervjuns längd: 1 timma och 16 minuter 

 

6. Intervjudatum: 2010-11-18 

Informant: Johanna 

Intervjuns längd: 1 timma och 17 minuter 

 

7. Intervjudatum: 2010-11-18 

Informant: Louise 

Intervjuns längd: 1 timma och 28 minuter 

 

8. Intervjudatum: 2010-11-23 

Informant: Josefin 

Intervjus längd: 1 timma och 18 minuter 
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BILAGA 1 

Frågelista till informanterna  

 

• Bakgrundsinformation om informanten. Ålder, namn/anonymitet, bostads och 

uppväxtort, familjeförhållanden, yrke.   

• Föreställningar om mammarollen före förlossningen?  

• Tiden efter förlossningen? 

• Vad gjorde ni när ni kom hem från BB? 

• Vad innebär det för dig att vara mamma? 

• Vad är viktigt för dig för att känna dig som en mamma? 

• Hur skulle du beskriva en mamma?  

• Finns det förväntningar på dig från omgivningen, i mammarollen? Hur förhåller du 

dig till dem? 

• Är det olika typer av förväntningar på mammor och pappor?  

• Hur är en ”bra mamma”? 

• Vad brukar du och dina/ditt barn göra under en vanlig dag? 

• Vad skiljer mammor från pappor? 

• Vad är svårt med att vara mamma? 

• Stämmer de föreställningar du hade med så som det blev? 

• Upplever du att det finns utrymme att prata om det?  

• Vad får man absolut inte göra som mamma? Är det samma som för pappor? 

• Innan du fick barn, vad var det som var mest identitetskapande då?  

• Vilka delar av din identitet upplever du som ha varit svåra att kombinera med en 

föreställning om moderskapet? Varför?  
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BILAGA 2 

Förteckning över informanter 

 

Eva är 30 år, gift sedan ett drygt år tillbaka och födde sitt första barn i mars 2010. Hon har 

en konstnärlig högskoleutbildning och är yrkesverksam och egen företagare inom sitt 

område. Hon bor tillsammans med sin familj i Stockholms innerstad. Eva var mammaledig 

när intervjun gjordes.  

 

Sanna är 30 år, gift sedan drygt 2 år och har en dotter på ca 2,5 år. Sanna är utbildad 

sjuksköterska och bor tillsammans med sin man och deras dotter i en av Stockholms södra 

närförorter.  

 

Lisa är 30 år, arbetar som projektledare inom marknadsföring och bor i Stockholms 

innerstad. Hon och hennes man gifte sig för drygt ett år sedan och någon månad efter det 

föddes deras första son. Lisa har nyligen börjat jobba heltid efter sin mammaledighet.  

 

Clara är 29 år och fick sitt första barn i oktober 2010. Hon bor tillsammans med sin pojkvän 

och deras nyfödda dotter på Södermalm i Stockholm. Clara är egen företagare och arbetar 

som process- och projektledare. Clara var mammaledig när intervjun gjordes.  

 

Johanna är 26 år, och bor tillsammans med sin make i en närförort söder om Stockholm. 

Deras son föddes vårvintern 2010. Före förlossningen studerade Johanna vid Uppsala 

universitet och arbetade i bokhandel, som hon kommer gå tillbaka till efter 

mammaledigheten. Johanna diagnostiserades med förlossningsdepression några veckor efter 

att sonen fötts.  

 

Elin är 32 år och bor tillsammans med sin make i en närförort i Stockholm. Hon födde sin 

första dotter våren 2010 och är för tillfället mammaledig med henne. Elin har en pol. mag. 

och arbetar som chef inom kultursektorn.  

 

Josefin är 29 år och har nyligen börjat arbeta igen efter sin mammaledighet, som redaktör 

för en tjejtidning. Hon bor tillsammans med sin pojkvän och deras ettårige son i en av 

Stockholms södra närförorter.  
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Louise är 34 år och har två döttrar, en på 10 år och en ettåring. Louise separerade tidigt från 

sin äldsta dotters pappa och bor nu tillsammans med båda döttrarna och yngsta dotterns far i 

Stockholms innerstad. Äldsta dottern bor varannan vecka hos sin pappa. Louise är journalist 

och arbetar nu som projektledare inom PR-branschen.  

 


