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monica johansson (f. 1975) är sociolog. Hon forskar och 
undervisar i feministisk teori och metodologi, med tonvikt 
på sexualitet, familj och omsorgspraktiker.

I denna avhandling utforskas relationen mellan moderskaps-
ideal och heterosexuell normativitet. Titeln – I moderska-
pets skugga – refererar till studiens fokus på förhållandet 
mellan ideal och marginal: moderskapet hänvisar här till 
normativa moderskapsideal ungefär på samma sätt som 

familjen signalerar en reproduktion av det normativa kärnfamiljsidealet. 
I skuggan av dessa begränsande ideal ryms en variation av relationer, er-
farenheter och praktiker. Berättelserna i den här avhandlingen lyfter fram 
några av dem.   

Det teoretiska ramverket består av feministisk sociologi och moderskaps-
forskning, i dialog med kritiska heterosexualitetsstudier och inkluderande 
familjeforskning. Metodologiskt är utgångspunkten narrativ analys och det 
empiriska materialet består av djupintervjuer med åtta lesbiska, bisexuella 
och heterosexuella kvinnor som har gemensamt att de inte är biogenetiska 
mödrar inom en heterosexuell kärnfamiljeform. De delar därför erfarenheten 
av att falla utanför det som tenderar att betraktas som normalt, naturligt och 
önskvärt i relation till moderskap. Deras berättelser presenteras delvis som 
fristående narrativ i bokens mitt.   

I analysen av det empiriska underlaget framgår att kulturella representa-
tioner av moderskap på olika sätt har central betydelse för kvinnorna, samt 
att det finns en djupgående spänning mellan moderskapsideal och vardagliga 
omsorgspraktiker. Analysen ligger också till grund för ett problematiserande 
av de allmänt vedertagna motsatsparen heterosexuell/lesbisk, biologisk/icke-
biologisk, moderskap/barnlöshet och frivillig/ofrivillig barnlöshet. Avhand-
lingens fokus åskådliggör behovet av att förflytta alternativa erfarenheter av 
moderskap och omsorgspraktiker från den feministiska (familje)sociologins 
marginaler till dess centrum.
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