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Abstract 
 
Monica Johansson (2014) In the shadow of Motherhood: narratives 
about normative ideals and alternative practices. Örebro Studies in 
Sociology.  
 
This study explores the relationship between ideals of motherhood 
and heterosexual normativity, from the perspective of women at the 
margins of these discourses. The title, In the shadow of Motherhood, 
illustrates the overriding power of the image of motherhood to  
marginalise alternative experiences. The concept of motherhood, like 
that of Family, has traditionally signalled the reproduction of the 
normative; it does not usually encompass the critical scrutiny that 
would allow for diverse experiences of mothering.   
    Theoretically, the study is located within the fields of feminist  
sociology and inclusive family studies in productive dialogue with 
queer notions of gender and sexuality. Methodologically, it is inspired 
by narrative analysis and consists of in-depth interviews with eight 
lesbian, bisexual and heterosexual women grappling with different 
experiences of motherhood and mothering practices. Some of them 
identify as mothers while others do not, but by not being biogenetic 
mothers within a heterosexual relationship they share the position of 
being outside of what is often considered normal, natural and desira-
ble.  
    The analysis reveals a considerable variation in the positions,  
experiences and identities of the participants, particularly in regards to 
changes over time, which cannot be reduced to binary categories such 
as heterosexual/lesbian, biological/non-biological, mother/childless or 
voluntary/involuntary childlessness. The analysis also exposes a deep 
tension between ideologies of motherhood and lived experiences of 
care practices. Furthermore, from the perspective of the participants, 
the boundaries between inclusion and exclusion reinforce and  
challenge each other, creating spaces of both individual and collective 
resistance. The study illuminates the need to shift the location of these 
experiences from the margins to the centre not only in sociological 
research of family and gender, but also within feminist sociology.   

 
Keywords: Motherhood, heteronormativity, normative motherhood, 
mothering, care practices, significant others, feminist sociology,  
inclusive family studies, queer theory, narrative analysis.  
 
Monica Johansson, Institutionen för humaniora, utbildnings- och 
samhällsvetenskap. Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden.  
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The institution of motherhood is not identical with bearing and 
caring for children, any more than the institution of hetero-
sexuality is identical with intimacy and sexual love. Both create 
the prescriptions and the conditions in which choices are made 
or blocked; they are not ‘reality’ but they have shaped the  
circumstances of our lives (Rich, 1986[1976]:42). 
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DEL I  
 

Inledning, utgångspunkter och tillvägagångssätt  
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1. Inledning 
 

 

Det är ingen som får frågan ”varför skaffar du barn?” […] Själv har jag inte 
heller frågat någon det, för jag känner att det kan låta som en anklagelse 
och jag har tänkt att jag vill inte lägga mina värderingar på andras liv 
(Signe). 

Det fanns en oskriven regel att man hela tiden skulle göra plats för barnen, 
att man hela tiden skulle göra det möjligt för mammorna att vara med, när 
det i själva verket var vi andra som faktiskt var åsidosatta men som inte  
vågade säga vad vi kände. Vi hittade aldrig något sätt att inleda en sådan 
diskussion. Vi vågade inte prata om det. Vi var helt tystade (Tanja). 

Det är tabu. Man ska inte tycka att det är skönt att vara ifrån sina barn. 
Fast samtidigt är det många som tycker det, men de vågar inte säga det 
(Sara).  

 

Signe, Tanja och Sara är tre av de åtta kvinnor som har deltagit i den här 
studien genom att berätta om sina erfarenheter och tankar om moderskap 
och moderskapsideal. Gemensamt för citaten här ovan är att de belyser en 
tystnad som reflekterar avhandlingens utgångspunkt – relationen mellan 
dominerade och marginaliserade berättelser om moderskap. Jag inleder 
med ett fokus på tystnad också av ett annat skäl: under en period i tidig 
trettioårsålder upplevde jag som kvinna utan barn att det blev svårt och på 
något sätt obekvämt att prata om moderskap, särskilt med kvinnor som 
hade barn. Det var som om orden kom ut fel, som om det skavde i sam-
talen eller till och med saknades ord. Kontrasten mellan denna upplevelse 
och den starka närvaron av familjerepresentationer i massmedier och socia-
la medier, i politiken och i vardagen, väckte min sociologiska klocka.  

När jag som nybliven doktorand några år senare berättade om mitt val 
av ämne i vardagliga sammanhang fick jag ofta spontana reaktioner från 
kvinnor som kunde säga att ”själv är jag ofrivillig styvförälder men det 
pratar ingen om” eller ”jag önskar nästan att jag var infertil för då skulle 
jag slippa ta ett beslut” och ”människor verkar tro att jag inte kan något 
om barn för att jag inte har några egna”. Sedan dess har jag hamnat i 
många situationer både i och utanför akademiska kontexter där jag först 
har besvarat frågor om ämnet för att efter en kort och inte sällan lite  
allvarlig tystnad fått ta del av ytterst personliga berättelser. Ibland har jag 
fått höra om egna erfarenheter, ibland om vänners, systrars eller döttrars. 
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Inte bara läsning av tidigare forskning, analys av intervjumaterialet och 
teoretiska diskussioner har påverkat studiens riktning. Det har också  
sådana vardagliga och slumpmässiga kommentarer och samtal gjort. Under 
åren som har gått har jag funnit en hel del ord om moderskap, varav några 
har utmynnat i den här avhandlingen. 

 
* 

 
Moderskap är tätt sammanflätat med föreställningar om femininitet och 
identitet. Feministisk forskning har tillsammans med både livslopps- och 
barnlöshetsstudier visat att moderskap konstrueras som en ”naturlig” del i 
kvinnors liv, men också att moderskapspraktiker är omringade av myter 
och ideal som får konsekvenser för kvinnor som är föräldrar liksom för de 
som av olika anledningar inte är det. Genom historien har mödrar dessu-
tom konstruerats som symboliska bärare av nationen, där kvinnor har 
ansetts bidra till att reproducera och trygga nationen genom att föda barn 
och vara goda mödrar (Eduards, 2007). Utifrån ett sådant utgångsläge 
finns det grund för att beskriva moderskap i sig som ett normativt ideal. 

I Sverige blev moderskap och omsorg om barn enligt Christine Roman 
(2004) centrala sociologiska och politiska frågor som följd av de feminist-
iska debatter som på 1970-talet lyfte fram ojämlikhet, mansdominans och 
kvinnoförtryck som centrala delar i familjelivet. Den feministiska kritiken 
fick stort inflytande i den svenska sociologin, som fram till dess hade domi-
nerats av ett idylliskt familjeideal och ett fokus på mäns och kvinnors olika 
könsroller. Följaktligen ersattes denna inriktning med forskning som istäl-
let tog sin utgångspunkt i patriarkala strukturer (Roman, 2004). Idag har 
den feministiska sociologiska debatten utvecklats från att uppmärksamma 
könsmaktsstrukturens betydelse i familjerelationer, och att problematisera 
konstruktionen av moderskap som något ”naturligt”, till att i allt högre 
grad utforska vad en familj är och hur diskurser om familjetillhörighet 
konstrueras (se t ex. Smart, 2007; Morgan, 1996, 2011).  

Även om diskussioner om moderskap som ideologi och praktik, tack 
vare den feministiska teorins inflytande, har varit närvarande i både äldre 
och nyare familjeforskning finns det en stark sociologisk tradition av att 
studera den heterosexuella kärnfamiljen (se Lundqvist & Roman, 2008: 
216). Moderskap ingår då i resonemanget men det vanligaste är att utgå 
ifrån heterosexuella pars relationer och föräldrapraktiker, och samtidigt 
försumma forskning som problematiserar ideal och normer kring hetero-
sexualitet. Jag har valt att empiriskt rikta in mig på kvinnor som inte är 
biogenetiska föräldrar inom en heterosexuell kärnfamiljeform. Begreppet 
biogenetisk synliggör att genom användandet av reproduktionsteknologi 
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behöver biologiskt moderskap inte betyda att barn och förälder delar gene-
tiskt material, även om det är en vanlig utgångspunkt i föreställningar om 
”naturlig” familjebildning inom den heterosexuella ramen (Thompson, 
2006:273). Med kvinnor menar jag här människor som själva definierar sig 
som kvinnor, samtidigt som jag teoretiskt lutar mig mot Iris Marion 
Youngs (2000) syn på genus som ”seriell kollektivitet”1. Utifrån detta  
perspektiv blir kvinnor inte detsamma som en enhetlig kategori utan  
snarare ett diffust kollektiv inom vilket individer måste hantera vissa  
materiella följder av att bli tilldelad positionen kvinna.    

Att säga att en människa är en kvinna kan kanske säga något i största all-
mänhet om de hinder och förväntningar som hon har att möta. Men det  
säger inget om vem hon är, vad hon gör, hur hon förhåller sig till sin sociala 
position (Young, 2000:244).  

Här förstår Young kvinnor som ett socialt kollektiv och ställer sig följakt-
ligen utanför ett essentialistiskt ramverk. Utgångsläget är dels att männi-
skor förhåller sig till tilldelade positioner på olika sätt och dels att samma 
person kan ha olika förhållningssätt i olika kontexter. Individer kan utifrån 
en positionering möta hinder, men de kan också konstruera en positiv 
identitet tillsammans med andra som har samma placering. Denna placer-
ing säger dock inte nödvändigtvis något om vilka egenskaper dessa perso-
ner har gemensamt eller inte (ibid:242ff). Detta är också min utgångs-
punkt.  

Jag har intresserat mig för hur personer som positioneras som kvinnor 
beskriver och reflekterar över sina erfarenheter och över eventuella strate-
gier för att anpassa sig till eller utmana moderskapsideal och heterosexuell 
normativitet. Jag utgår inte ifrån en specifik grupp, som till exempel  
lesbiska mödrar, kvinnor som lever utan barn, styvföräldrar eller ensam-
stående mödrar. Istället har jag haft som utgångspunkt att utifrån olika 
perspektiv lyfta fram marginaliserade berättelser om moderskap. Mitt enda 
kriterium när jag sökte deltagare var att de skulle leva utanför idealet om 
en kvinna och en man som lever tillsammans och är föräldrar till gemen-
samma barn på biogenetiska grunder. Därmed bidrar studien med ett  
kritiskt förhållningssätt till det normativa snarare än att utgå ifrån en  
kategori som ”avviker” från det förväntade.  

 

                                                      
1 Här hänvisar Young till Sartres användning av begreppet serialitet som ett sätt att beskriva 
individers klasstillvaro i relation till produktion och konsumtion, till att människor förhåller 
sig till en materialiserad historia som har skapat skillnader. Avgörande här är att serien inte är 
fast utan befinner sig i rörelse (Young, 2000:242ff).  
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Feministisk sociologi, inkluderande familjeforskning och kritiska hetero-
sexualitetsstudier är avhandlingens tre övergripande teoretiska utgångs-
punkter. Dessa områden problematiserar normativa ideal kring moder-
skap, familj och heterosexualitet. Begreppet ”kritisk” används här som 
benämning på ett forskningsområdes inriktning som problematiserar anta-
ganden som tidigare varit grundläggande inom fältet. Det innebär till  
exempel att den kritiska heterosexualitetsforskningen har ett problemati-
serande förhållningssätt till heterosexualitet som outtalad norm. Ett annat 
exempel är den kritiska antropologiska släktskapsforskningen som skiljer 
sig från den inriktning som tidigare utgick ifrån att biologiska band defini-
erade släktskap, genom att istället problematisera denna utgångspunkt och 
inkludera fler relationer i begreppet än de som bygger på biologi. Den  
kritiska släktskapsforskningen ingår i vad jag refererar till som inkluder-
ande familjeforskning, en beteckning för studier som inkluderar fler famil-
jeformer, relationer och praktiker än det heterosexuella biogenetiska för-
äldraparet. Genom att sammanföra dessa ansatser och relatera dem till det 
empiriska materialet syftar studien till att utifrån olika perspektiv utforska 
relationen mellan moderskapsideal och heterosexuell normativitet i en 
svensk samtida kontext.  

Det empiriska materialet består av berättelser grundade i öppna djup-
intervjusamtal med åtta lesbiska, bisexuella och heterosexuella kvinnor 
som är mellan trettio och femtio år och som har olika erfarenheter av  
moderskap och moderskapsideal. Grundläggande här är intresset för  
perspektiv i utrymmet mellan inkludering och exkludering, och jag har 
särskilt inspirerats av berättelseforskningens fokus på att söka ett djup i 
förståelsen utifrån ett mindre antal deltagare. Med en narrativ ansats  
studerar jag intervjupersonernas berättelser inte enbart som individuella 
utsagor utan också som bärare av offentliga narrativ eller diskurser om 
moderskap som cirkulerar kulturellt och som bildar en slags repertoar 
varifrån deltagarna skapar sina berättelser (Lawler, 2002:242). Genom 
dessa får vi därför på samma gång en förståelse för det individuella, det 
kollektiva och det kontextuella, men också det dominerande och det  
marginaliserade (se Webster & Mertova, 2007). Med utgångspunkt i ett 
sådant perspektiv blir reflektioner över den sociala kontexten såväl en för-
utsättning som ett resultat.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Alternativ till biogenetiskt moderskap inom det heterosexuella kärnfamiljs-
idealet har de senaste åren fått alltmer uppmärksamhet i offentliga debatter 
(i dagstidningar, journalistiska och skönlitterära verk, sociala medier, tv-
program och på den partipolitiska arenan)2. Samtidigt är detta inte något 
som tydligt avspeglas i det sociologiska forskningsfältet i Sverige. Där är 
sådana erfarenheter och kulturella förändringar vad gäller förståelser av 
moderskap fortfarande begränsade och bristfälligt utforskade både teore-
tiskt och empiriskt. I den här studien sammanlänkas feministisk moder-
skapsforskning, kritiska heterosexualitetstudier och familjeforskning med 
narrativ metod och analys för att bidra med ett relativt outforskat tema 
inom svensk feministisk sociologi. Syftet är att dels lyfta fram marginali-
serade berättelser om moderskap och dels utforska om, hur och under 
vilka villkor dessa berättelser identifierar relationen mellan moderskaps-
ideal och heterosexuell normativitet. Tonvikten ligger på att förflytta alter-
nativa erfarenheter av moderskap och barnomsorgspraktiker från den  
feministiska (familje)sociologins marginaler till dess centrum. Detta inte 
minst för att kunna fånga kontinuitet och förändring i relation till familj 
och moderskap som både ideal och praktik.  

Följande övergripande frågeställningar har varit vägledande: Vad fram-
träder i deltagarnas berättelser om moderskap? Vilka reflektioner gör de 
och vilka strategier använder de för att förhålla sig till, förhandla med 
och/eller utmana normativa ideal om såväl moderskap som heterosexu-
alitet? Vilka kontexter, erfarenheter och praktiker figurerar och återspeglas 
i berättelserna? 

 

                                                      
2 Som exempel här: dagstidningar som Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet har i 
perioder publicerat både artikelserier och enstaka artiklar om frivillig och ofrivillig barnlös-
het, om surrogatmödraskap, om ensamstående kvinnor som åker utomlands för att få hjälp 
med assisterad befruktning och om kvinnor som får barn tillsammans i en tvåsam relation. 
Exempel på tv-program är Desperat jakt på babylyckan från 2013 och Barn till varje pris? 
och Drömmen om ett barn från 2011, som alla behandlar frågan om barnlöshet och försök 
till att nå föräldraskap. Ur ett tioårsperspektiv har ett antal journalistiska och skönlitterära 
verk publicerats i Sverige, där förväntat moderskap och moderskapsideal har varit centrala 
teman. Här ingår bland annat antologin Ingens mamma (2013) med Josefine Adolfsson som 
redaktör; Patricia Lorenzonis Mama Dolly (2012); Utan: om barnlöshet och barnfrihet (2011) 
med redaktör Mikaela Sonck; Ninni Holmqvists Enhet (2006); Maria Svelands Bitterfittan 
(2007) och antologin Uppdrag: Mamma (2002) där Karin Salmson är redaktör. Till sociala 
medier räknar jag bland annat familjeliv.se, men också föreningar såsom Femmis, Makalösa 
föräldrar och Forum för feministiska föräldrar. Till det partipolitiska hör t ex. debatter om 
ensamstående kvinnors rätt till fertilitetsbehandling och hjälp med insemination och IVF i den 
svenska sjukvården, samt förslag på att ändra lagförbudet för alla former av surrogatmödra-
skap. 
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Med inspiration från både narrativa och feministiska metodologiska 
diskussioner om vikten av att centrera marginaliserade berättelser har jag 
valt att i ett eget kapitel i mitten av avhandlingen presentera intervjusam-
talen i fristående narrativ form. Det är vanligt att i traditionella kvalitativa 
intervjustudier förbigå detta steg av att presentera varje intervju separat 
innan dess att analysen av återkommande teman i materialet som helhet 
påbörjas. Det innebär att det omfattande och dynamiska material som 
djupintervjuer ger tenderar att reduceras till utvalda citat och till forskar-
ens tolkning. Här inkluderas deltagarnas berättelser i ett separat rum dels 
för att bevara det rika material som annars hade gått förlorat och dels för 
att deras skilda och varierande perspektiv tydligt skall framgå. I de påfölj-
ande kapitlen återvänder jag sedan till de transkriberade intervjuerna i sin 
helhet och diskuterar där det empiriska materialet i dialog med det teo-
retiska ramverket och kontextuella aspekter.  

 

1.2 Disposition 
Avhandlingen är indelad i tre delar. Den första delen består av en inledning 
samt ett ramverk av fyra bakgrundskapitel. Kapitel ett innefattar en över-
gripande introduktion till ämnet, en beskrivning av studiens syfte och  
frågeställningar samt en disposition, vilket i kapitel två följs av en generell 
bakgrundsbild av moderskap i den svenska välfärdshistoriska kontexten. 
Därefter ger jag i det tredje kapitlet en översikt av tidigare forskning som 
är relevant för syftet. Här har jag valt att först uppmärksamma några  
särskilt betydelsefulla bidrag i den feministiska moderskapsforskningen, för 
att sedan lyfta fram studier som utgår ifrån en specifikt svensk kontext. 
Kapitlet avslutas därefter med några relevanta bidrag inom forskning om 
barnlöshet och reproduktiv teknologi.  

I kapitel fyra diskuterar jag de teoretiska utgångspunkterna. Jag har valt 
att fokusera på tre huvudsakliga områden: ett som rör moderskap som 
institution och som erfarenhet; ett där olika perspektiv på kritisk hetero-
sexualitetsforskning behandlas och ett där betoningen ligger på diskussion-
er om familjeformer ”bortom” familjen, det vill säga liv och erfarenheter 
utanför det heterosexuella kärnfamiljsidealet. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av avhandlingens mest centrala analytiska verktyg. Som 
ett sista och femte kapitel i den första delen beskriver jag därefter metodo-
logiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Här visar jag på såväl berör-
ingspunkter som skiljelinjer mellan feministisk metodologi och narrativ 
analys, och hur dessa två ansatser förenas i studien.  
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Efter denna bakgrund följer del två, som utgörs av det narrativa mitten-
kapitlet – kapitel sex – och består av fristående narrativ som utgår ifrån 
djupintervjusamtalen med de åtta deltagande kvinnorna. Detta kapitel 
inleds med en kort inledning och presentation av deltagarna och därefter 
följer narrativen, utan inblandning av andra analytiska reflektioner än 
deras egna. Här är syftet att skildra intervjupersonernas berättande på ett 
sammanfattande och tillgängligt sätt, men samtidigt bevara deras särprä-
gel.  

Avhandlingens tredje och sista del innehåller tre empiriska kapitel och 
ett slutkapitel. I kapitel sju diskuterar jag hur antaganden och idealbilder 
kring moderskap och heteronormativitet yttrar sig i deltagarnas berättan-
de. Detta dels i relation till den feministiska problematiseringen av moder-
skapsideal och moderskapets förväntade roll i kvinnors livsförlopp, och 
dels utifrån hur intervjupersonerna förhåller sig till sociala föreställningar 
om heterosexuell normativitet och biogenetiska grunder för föräldraskap. I 
det nästkommande åttonde kapitlet uppmärksammas deltagarnas beskriv-
ningar av konkreta välfärdsstatliga aspekter, såsom biomedicinska erfaren-
heter, juridiska gränser och möten med olika samhällsaktörer. Denna  
diskussion inbegriper även vägar till moderskap utanför juridiska gränser, 
såsom surrogaterfarenheter och styvförälderskap. Det sista empiriska  
kapitlet, kapitel nio, riktar fokus mot det normativa idealet om att kvinnor 
som grupp vill, kan och bör bli mödrar. Detta delvis med utgångspunkt i 
berättelser om att leva utanför detta obligatorium genom att inte vilja eller 
kunna få (biologiska) barn. Här förstås det obligatoriska moderskapet som 
en del i ett vidare komplex av antaganden och förväntningar som moder-
skap är omringat av. Som avslutning riktas uppmärksamheten sedan på 
betydelsefulla relationer som tenderar att hamna utanför ramarna för det 
moderskapsnormativa. I det tionde kapitlet lyfter jag fram några huvud-
sakliga poänger i avhandlingen, det vill säga det som kommit in i centrum 
från marginalen – eller ut ur skuggan – genom kvinnornas berättande.   
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2. Bakgrund: svensk välfärdshistorisk kontext 
 
I Sverige har moderskapsbegreppet till stora delar ersatts av det köns-
neutrala begreppet föräldraskap. Utifrån den här studiens fokus ser jag det 
som relevant att ringa in bakgrunden till detta skifte och att utifrån några  
historiska nedslag diskutera moderskapets konnotationer och förändring 
över tid. Det som presenteras i det här kapitlet måste läsas som en avgrän-
sad del av en betydligt vidare kontext, som en inzoomning på några speci-
fika aspekter som har relevans som en introduktion till studiens forsknings-
frågor och till kommande diskussioner. För att placera studien i ett histo-
riskt sammanhang lyfter jag som fond in några väsentliga händelser i  
förhållande till den svenska välfärdsstaten. Längre fram, särskilt i kapitel 
åtta, återvänder jag till diskussioner som rör välfärdstatliga perspektiv men 
då med en annan inriktning. Där utgår jag istället ifrån de deltagande 
kvinnornas berättande och de konkreta teman som de valde fokusera på i 
intervjusamtalet. Den övergripande utgångspunkten i studien är att synen 
på moderskap formas av historiska, sociala och kulturella faktorer. I det 
här kapitlet diskuterar jag detta först i relation till framväxten av den 
svenska välfärdsstaten och nationell moderskapsretorik. Därefter tar jag 
upp några aspekter som rör ”folkhemsbygget” specifikt. Sist följer en dis-
kussion om den officiella jämställdhetssträvan och dess troliga roll i ut-
skrivningen av moderskapsbegreppet.   

 
2.1 Moderskapets betydelse för konstruktionen av nationen  
Postkoloniala feminister har bidragit med diskussioner där moderskap 
sammankopplas med nation, framförallt i analyser av hur kvinnor konstru-
eras som symboliska bärare av nationen och hur familjebegreppet används 
som metafor för nationell gemenskap (se t ex. McClintock, 1993; Yuval-
Davis, 1997; Hill Collins, 2000). Med symboler som moder Svea och folk-
hemmet går det att göra denna koppling också i Sverige, vilket är precis 
vad historikern Charlotte Tornbjer (2002) gör i boken Den nationella  
modern. Här beskriver hon att den svenska nationella diskursen runt sekel-
skiftet 1900 vävde samman hem, familj och moderskap som metaforer för 
nationen genom framställningen av Moder Svea. Men också i hur drott-
ningen beskrevs som landsmoder och genom etablerandet av Mors dag. 
Därigenom kan den svenska nationen förstås som både könad och för-
kroppsligad; och med Moder Sveas blonda hår blir den också tydligt rasifi-
erad (se Molina, 2007:13). Kropp, kön och ras/etnicitet vävs med andra 
ord samman i den symboliska konstruktionen av nationen.  
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Maud Eduards betonar att kvinnor i Sverige saknade rösträtt parallellt 
med att moderskap med grund i Svea så tätt sammankopplades med  
nationen (Eduards, 2007:38)3. Samtidigt som moderskapet alltså spelade 
en symboliskt betydelsefull roll i konstruktionen av nationen och användes 
som metafor för nationell gemenskap i Sverige saknade kvinnor grund-
läggande medborgerliga rättigheter, vilket är ett illustrativt exempel på 
spänningen mellan kvinnor som individer och kvinnan som symbol (se 
Mohanty, 1999). Kvinnor som grupp blir – som bärare av en symboliskt 
positivt laddad kropp – på samma gång respekterade och utsatta för  
nedvärdering (Eduards, 2007:23).    

Tornbjers (2002) diskussion om den nationella modern visar att det i  
offentliga politiska debatter under tiden runt sekelskiftet förekom  
åtminstone två olika huvudsakliga argument som hade gemensamt en syn 
på att det var som mödrar som kvinnor ansågs delta i reproduktionen av  
nationen. Å ena sidan användes detta argument för att öka kvinnors infly-
tande i samhället, å andra sidan som argument för att kvinnor bör ägna sig 
åt hemmet och barnafödande (Tornbjer, 2002:16). Den tidiga nordiska 
kvinnofredsrörelsens syn på vad de kallade samhällsmoderlighet fick här en 
särskild plats i debatten om kvinnors inflytande i samhället. Begreppet för-
knippas framförallt med de svenska så kallade särartsfeministerna Fredrika 
Bremer, Ellen Key och Elin Wägner (Harriet, 1996:5). Samhällsmoderlighet 
blev en symbol för att så kallade kvinnliga värden skulle spridas ut i sam-
hället för att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. Något ospecificerat 
hänvisar exempelvis Ellen Key dessa värden till ”kärleken, moderligheten, 
hemmet, hushållet” (Key, 1976 [1927]:158).    

I detta argument förflyttades alltså kvinnors förväntade omsorgsarbete 
från den privata sfären till det offentliga rummet (se Harriet, 1996:5), en 
radikal tanke under början på 1900-talet. Men som sagt, det här var bara 
ena sidan av myntet. Det andra argumentet som fick utrymme i samhälls-
debatten och som Eduards menar var det dominerande, byggde på resone-
manget att män var skyldiga att bidra till att trygga nationen genom militär 
värnplikt medan kvinnor skulle bidra med att ”föda barn, vara goda möd-
rar samt fungera som familjelivets och hemmets nav” (Eduards, 2007:43). 
Oavsett argument gav moderskapet i den här debatten kvinnor en uttalad 
status, både i familjen och i den nationella retoriken. Detta var dock inte 
detsamma som att enskilda kvinnor och mödrar automatiskt fick denna 
status. Istället stod de goda egenskaper som tillskrevs ”den moderliga 
kvinnan” i stark kontrast till de negativa omdömen som fanns om kvinnor 

                                                      
3 Allmän rösträtt för män infördes 1909 medan kvinnor fick vänta till 1921, vilket också var 
året då hon blev myndig (Tornbjer, 2002:17). 
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som ville förvärvsarbeta, studera eller bedriva politik (Eduards, 2007:13). 
Kvinnokroppen som symbol och moderskap som metafor blev alltså posi-
tivt laddade samtidigt som kvinnor saknade centrala medborgerliga rättig-
heter, och reducerades till reproducerande funktioner. Män å andra sidan 
betraktades i det nationella projektet som aktörer som förväntades skydda 
och försvara både landets gränser och de kvinnor och barn som befann sig 
inom dessa gränser (ibid:20f; se även Jansson m.fl., 2007). Utifrån båda 
sidor i debatten gjordes med andra ord en tydlig retorisk skillnad mellan 
kvinnor och män, även om kvinnor i den ena ansågs vara viktiga som del-
tagare i det svenska samhällets politiska utveckling medan de i den andra 
ansågs vara viktiga framförallt i sin roll i hemmet (som mödrar och hust-
rur).  

Det framgår tydligt att kvinnor som grupp i båda argumenten ansågs 
bära en särskild förmåga i form av en ”naturlig moderlighet”, en idé som 
sedan dess har varit föremål för livlig debatt i den feministiska rörelsen och 
forskningen. Nedan vidgas och nyanseras denna diskussion då fokus för-
flyttas från nationell retorik om ”det moderliga” till moderskap i förhåll-
ande till frågor om nationens överlevnad, till reglering av befolkningen 
samt till kvinnors förvärvsarbete. Jag tar här avstamp i 1930-talets folk-
hemsretorik och avslutar med 1960-talets jämställdhetsdiskurs.   
 

2.2 Moderskap i ”den svenska modellen” 
Folkhemmet är mest känt som begrepp från det tal som partiledaren Per 
Albin Hansson höll 1928 och som bygger på idén om en nationell familj 
med ett gemensamt ansvar för sina familjemedlemmar. Återigen förenas 
den privata sfären retoriskt med nationen, här med hemmet som symbol. 
Socialdemokraterna inledde under 1930-talet en ny fas i Sveriges moderni-
sering och ”folkhemmet” blev från och med då symbolen för en ny nation-
ell gemenskap där demokrati och medborgarskap lyftes fram (Tornbjer, 
2002:15). Förhoppningen var att det svenska klassamhället skulle ersättas 
av det goda gemensamma medborgarhemmet där det med Hanssons egna 
ord skulle råda ”likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet” (Hansson, 2000 
[1928]:57). Eduards (2007:42) beskriver folkhemmet mer som ett uttryck 
för en politisk nationalism än en fråga om kulturell gemenskap, vilket  
innebär att folkhemsidén visserligen byggde på en önskan om en nationell 
gemenskap men med särskild tonvikt vid ett effektivt välfärdssamhälle. 
Hem och familj kom att diskuteras livligt, och familjepolitiken blev ett 
betydelsefullt inslag i reformarbetet (Tornbjer, 2002:15). 
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Kännetecknande för den här tiden är befolkningsdebatten. Det varnades 
för en kommande befolkningskris efter att nativiteten stadigt hade sjunkit 
sedan 1870-talet och efter att första världskriget hade resulterat i låga  
födelsetal tillsammans med att många hade emigrerat till Amerika (ibid: 
15ff; se även Lundqvist, 2007)4. År 1934 kom Alva Myrdal och Gunnar 
Myrdals Kris i befolkningsfrågan genom vilken diskussionen om låg  
befolkningstillväxt som problematiskt för Sverige nådde en bredare publik. 
I denna bok argumenterar författarna att de låga födelsetalen dels beror på 
ett ökat användande av kontraceptiva metoder och dels på förändrade 
samhälleliga förhållanden där industrialiseringen medfört en svår ekonom-
isk situation för många familjer (Myrdal & Myrdal, 1934:86). För att råda 
bot på de låga födelsetalen menar författarna att samhället bär ett ansvar 
för att förbättra den ekonomiska situationen genom en genomgripande 
fördelningspolitik och socialpolitik (ibid:115). Om detta inte görs ser de 
framför sig familjens och nationens död:    

Om man icke ser till att man bättre anpassar denna sociala och ekonomiska 
bas till familjebildningen, så kan det mycket väl hända, att rasen går det 
självmord till mötes (Myrdal & Myrdal, 1934:113).  

De teoretiska bidrag och konkreta förslag som Myrdal och Myrdal ger i sin 
bok fick stort genomslag i den svenska politiken, samtidigt som de också 
speglar idéer som verkade under den här tidens Sverige. Efter Kris i befolk-
ningsfrågan följde intensiva politiska debatter både om att öka nativiteten 

och förbättra situationen för barnfamiljer (Lundqvist, 2007:253f). En his-
torisk tillbakablick visar att det från och med 1930-talet i perioder har 
förts återkommande offentliga debatter om minskad nativitet och där den 
samhällspolitiska debatten har försökt påverka medborgarna till ett ökat 
barnafödande (Lundqvist & Roman, 2003:12). Här ges exempel på en  
pronatalistisk5 retorik inom vilken minskat barnafödande betraktas som 
problematiskt för det svenska samhället. Även om denna diskussion exklu-
derar andra familjeformer än den biologiska visar den att fler aspekter 
spelar in i frågor om föräldraskap än enbart enskilda individers personliga 
vilja att leva med eller utan ”egna” barn.     

Det var först när befolkningspolitiken fick genomslag under 1930-talet 
som ett antal reformer genomfördes för att aktivt underlätta för mödrar att 
delta på arbetsmarknaden, trots att många unga kvinnor med barn redan 

                                                      
4 Liksom idag var runt tio till femton procent av befolkningen ”barnlösa” i trettiotalets  
Sverige (Kling, 2010:31). 
5 Pronatalism innebär att barnafödandets betydelse för både individens och samhällets  
välmående starkt betonas och detta kommer till uttryck på såväl samhällsnivå som individ-
nivå (Peterson, 2010b:257ff). 
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arbetade (Lundqvist, 2007:57; se även Ohlander, 1993). Som en del i detta 
förändringsarbete kom bland annat en moderskapsförsäkring 1931.  
Kvinnor fick därmed rätt till ett visst understöd efter barnafödande 

(Ohlander, 1993:44). Åtta år senare kom en lag som förbjöd arbetsgivare 
att avskeda kvinnor på grund av äktenskap, förlovning eller havandeskap 
(Tornbjer, 2002:20f) vilket 1948 följdes av ett inrättat barnbidrag som 
specifikt betalades ut till barnens mödrar (Ohlander, 1993:34). I 1940-
talets reformarbete debatterades också utbyggnaden av offentlig barnom-
sorg. Å ena sidan ansågs den spela en viktig roll för att underlätta för 
kvinnor att delta i förvärvsarbete, å andra sidan diskuterades risken för att 
denna skulle försvaga kvinnans roll i hemmet och ersätta familjens ansvar 
för barnomsorgen (Lundqvist, 2007:162f). Samtidigt som retoriken var 
inriktad på moderskap och kvinnors förvärvsarbete beskrevs 1900-talet 
som ”barnens århundrande” med innebörden att barnen och barnets bästa 
skulle sättas i centrum för både föräldrar och för politiken. För att förverk-
liga detta politiskt kom den offentliga barnomsorgen att spela en allt vikti-
gare roll för barnens fostran. Enligt Åsa Lundqvist (2007:178) föll dock 
det huvudsakliga omsorgsansvaret trots detta fortfarande på modern.  

Detta hör ihop med diskussionerna om kvinnors dubbla arbete, som 
följd av mäns generellt marginella position i det reproduktiva arbetet, nå-
got jag återkommer till längre fram. Först vill jag belysa ett annat tema 
som var aktuellt i det offentliga samtalet och i det politiska arbetet under 
denna tidsperiod, nämligen försök att reglera befolkningens reproduktion. 
Samtidigt som vissa grupper ur befolkningen uppmuntrades att öka sitt 
barnafödande gjordes alltså aktiva försök för att begränsa andras.  

[Det] fanns en uttalad vilja att förhindra vissa grupper från att skaffa barn. 
För att underbygga detta diskuterades arvshygieniska, medicinska och 
kroppsligt hygieniska synpunkter samt familjepsykologiska och familje-
ekonomiska aspekter. Med stöd av de senaste psykologiska, medicinska och 
sociologiska rönen ville man kunna exkludera vissa grupper från möjlighet-
en att bilda familj (Lundqvist, 2007:51). 

Det var med andra ord framförallt de som ansågs vara friska och starka 
samhällsmedborgare som var välkomna att delta i uppbyggnaden av det 
moderna samhället (ibid:53; Eduards, 2007:34). Detta reflekterar samtidigt 
den rashygieniska diskussionen som överhuvudtaget fördes under denna 
tid, där ett av de tydligaste exemplen i Sverige är de 63 000 steriliseringar 
som genomfördes i statens regi – till 95 procent på kvinnor – under period-
en 1930 till 1975 (Runcis, 1998:277). Andra exempel på denna politik är 
de tvångsomhändertaganden, barnhemsplaceringar, fosterfamiljer och den 
nationella adoption som blev allt vanligare då samhället ansågs ansvarigt 
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för att barn skulle växa upp under vad som ansågs vara ”normala” förhål-
landen (jfr Fahlgren, 2011:30). Tillsammans kan dessa interventioner läsas 
som ett uttryck för en normalitetspraxis där Sverige ville försäkra sig om 
att vara ett fungerande samhälle bestående av så kallade normala individer. 
Utifrån denna beskrivning spelade både reglering6 och normalitet en viktig 
roll i bygget av ”den svenska modellen”, och genom processer av att inklu-
dera vissa och exkludera andra kan folkhemsidén också beskrivas som i 
grunden rasifierad7. Som Ulrica Schmauch skriver stod det svenska folk-
hemmets dörrar inte öppna för alla:  

Alla hade inte tillträde till den svenska familjen och alla sätt att leva var inte 
accepterade. Motsägelserna mellan å ena sidan en satsning på rasbiologi och 
å andra sidan ett rättvist folkhem för alla, verkar dock inte ha lett till några 
högljudda protester i dåtidens mediedebatt. Det fanns vid denna tid flera  
etniska minoriteter som på olika sätt underordnades i det svenska samhället 
(Schmauch, 2006:56).  

I detta gemensamma medborgarhem skedde alltså ett uttalat uteslutande av 
det ”främmande”. Hur detta direkt relaterar till förståelsen av moderskap 
och mödrar i den svenska historien har jag inte utrymme att fördjupa här, 
det är en fråga för vidare forskning. Men jag lyfter diskussionen som ett 
exempel på den motsägelsefullhet som har verkat (och verkar) inom den 
svenska välfärdstaten, där inkludering av vissa samspelar med exkludering 
av andra. Som Eduards skriver: ”Olika kroppar tilldelas olika betydelser i 
det nationella projektet” (Eduards, 2007:34). Dessutom vill jag med exem-
plet påminna om att generella diskussioner kring ”kvinnor” och ”mödrar” 
i den svenska välfärdshistorien inte nödvändigtvis inkluderar alla kvinnor 
och mödrar.  

För att återgå till den offentliga retoriken i familjepolitiken innan 1960-
talet blir det tydligt att det i själva verket handlade om en moderskaps-
politik, då män och fäder helt enkelt lyste med sin frånvaro i de politiska  
reformerna. Även om dessa reformer var inriktade på att underlätta för 
kvinnor att kombinera moderskap med förvärvsarbete fanns det dock fort-
farande ideologiska förväntningar på mödrar att utföra det huvudsakliga 
arbetet i hemmen. Därför har också forskare dragit slutsatsen att folkhems-

                                                      
6 Reglering definieras här och fortsättningsvis som processer av social kontroll som inte bara 
handlar om ett samhälles bokstavliga kontroll över sina medborgare genom befolkningsbe-
gränsning, regler och lagar, utan också om social kontroll i interpersonella möten och genom 
sociala ideal och praktiker (se Seidman m.fl., 2006:339).   
7 Rasifiering är ett teoretiskt perspektiv som betonar processer, görande och maktrelationer 
där grundtanken är att människor tillskrivs och reduceras till (väsensskilda) egenskaper uti-
från föreställningar om bland annat ’ras’/etnicitet, kultur, språk, hudfärg och hårfärg, vilket 
ligger till grund för marginaliserings- och exkluderingsprocesser (Molina 1997; 2005).  
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idén bygger på tankefiguren om den manliga försörjaren och den kvinnliga 
hemmafrun (se t ex. Tallberg Boman, 2006:10; Melby m.fl., 2008:6). Detta 
ledde som jag nämnde ovan till en diskussion om kvinnors dubbla arbete 
och mäns brist på engagemang i det reproduktiva arbetet. I Kvinnans två 
roller från 1956 lyfter Alva Myrdal och Viola Klein som en lösning på 
detta problem fram vikten av att kvinnor inte lämnar sina förvärvsarbeten 
för gott när de får barn utan att de spelar olika roller i olika livsfaser (se 
Roman, 2004:38). Deras modell bygger på idén om att kvinnor uppmunt-
ras att som unga utbilda sig och därefter förvärvsarbeta, men när de sedan 
föder och fostrar barn lämnar de arbetsmarknaden för att återvända när 
barnen är tillräckligt stora (Liljeström, 1976:35f). Några år senare ifråga-
sätter feministen Eva Moberg tydligt denna tankemodell om att dela upp 
livet i å ena sidan den förvärvsarbetande kvinnan och å andra sidan den 
omsorgsgivande modern: 

Vi bör sluta med att hamra in begreppet ”kvinnans två roller”. Både män 
och kvinnor har en huvudroll, den som människa. I människorollen ingår 
som nödvändighet och moralisk plikt, men också som rik tillgång, ljuv upp-
levelse och mycket annat, att ta väl hand om avkomman (Moberg, 1962: 
108).  

Moberg är här öppet kritisk till kvinnors förväntade dubbla roller sam-
tidigt som hon ifrågasätter den förutsatta kopplingen mellan kvinna och 
huvudansvar för vård och omsorg av barn. Därmed lyfter hon fram det 
könsneutrala i barnomsorgsarbetet och gör ett påtagligt avtryck i jäm-
ställdhetsdebatten i 1960-talets Sverige genom att förespråka ett gemen-
samt ansvar för barnomsorgen i familjer. I nästa avsnitt följer en disk-
ussion om att den jämställdhetsdebatt som här inleddes av allt att döma 
spelade en central roll i att moderskapsbegreppet retoriskt ersattes med 
föräldraskapsbegreppet.  

 

2.3 Jämställdhet och föräldraskap in, moderskap ut 
Det finns en ihållande bild av den svenska välfärdsstaten som jämställd och 
kvinnovänlig, något som är tätt sammankopplat med synen på mäns och 
kvinnors lika villkor och med kvinnors starka deltagande på arbetsmarkna-
den (Hernes, 1987; Melby m.fl., 2008:6). Som jag nämnde ovan nådde 
1960-talets debatter om att jämna ut ojämlika villkor mellan kvinnor och 
män in i den politiska retoriken (jfr Lundqvist, 2007:29). Sedan dess präg-
las den offentliga jämställdhetspolitiken av en stark utvecklingsoptimism, 
där samhället hela tiden beskrivs bli mer och mer jämställt (Eduards, 2007: 
24).  
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Vad gäller familjepolitiken kom den tidigare uteslutande fokuseringen 
på kvinnor som mödrar att förändras då tonvikten istället lades på föräl-
draskapet. Kvinnor och män antogs (vilja) vara jämlika och vara lika i sina 
roller i omsorgen om barnen (Lundqvist, 2007:212). Denna fråga om  
ansvarsfördelning mellan kvinnor och män fick såväl familjepolitiskt som 
offentligt retoriskt genomslag genom att moderskapsförsäkringen 1974 
ersattes av föräldraförsäkringen. Med detta skifte inkluderades även fäder i 
inkomstförsäkringen för vård av barn, och arbetet för att få män att enga-
gera sig i familjesfären och i det reproduktiva arbetet blev ett uttalat  
politiskt projekt.  

Sedan 1970-talet finns det i Sverige alltså en etablerad likhetssträvande 
jämställdhetsdiskurs där syftet framförallt har varit att arbeta för kvinnors 
lika rättigheter på arbetsmarknaden och för mäns och kvinnors delade 
ansvar för hem- och barnomsorgsarbetet. Eriksson (2006:55) argumenterar 
för att svensk familjepolitik som följd har kommit att förutsätta ett delat 
föräldraskap. Genom att politiskt ersätta moderskapsbegreppet med för-
äldraskap blir samtidigt också könsneutralitet ett uttalat ideal för barnom-
sorgen i den heterosexuella kärnfamiljen. Förutom att moderskaps-
försäkringen blev till en föräldraförsäkring ersattes även ordet kvinna kon-
sekvent med ordet förälder redan i 1965 års familjepolitiska kommitté, 
vilket är två tydliga exempel på att ”moderskap” reformerades till det 
könsneutrala ”föräldraskap” i svensk 1960- och 70-talspolitik (Lundqvist, 
2007:234). Något som också kan förstås som en utveckling mot en 
”pappapolitik” (se Zetterqvist Nelson, 2007:26).   

Debatten om vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män kom tio år 
efter att den inletts att bli en etablerad offentlig ideologi och välfärdsstatlig 
retorik vad gäller både arbetsliv och familjeliv. Sedan dess är den svenska 
välfärdsstaten inriktad på (ett delat) föräldraskap snarare än på moderskap 
(och faderskap), och institutioner har byggts ut för att underlätta dithör-
ande jämställdhetssträvan. Detta är dock en etablerad politisk retorik och 
agenda som står i kontrast till resultat inom den svenska feministiska  
socialpolitiska familjeforskningen. Där placerar forskarna frågor om genus 
i centrum för det komplexa förhållandet mellan staten, familjen och mark-
naden (se t ex. Lundqvist & Roman, 2008; Fink & Lundqvist, 2009). En 
betydande del i denna forskning är orienterad mot att studera möjligheter 
och hinder för män och kvinnor att kombinera familjeliv och arbete, och 
här påvisas nedslående resultat. Kvinnor tenderar fortfarande att vara  
huvudansvariga för barnomsorgen och hushållsarbetet, trots jämställdhets-
strävanden på offentlig-, institutionell såväl som individuell nivå (se t ex. 
Ahlberg, Roman & Duncan, 2008; Ahrne & Roman, 1997; Bäck-Wiklund 
& Bergsten, 2010; Carlbäck, 2006; Elvin-Nowak, 2001; Jansson, 2001; 
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Kihlbom, 1995; Melby m.fl., 2008; Nowak-Elvin & Thomsson, 2001; 
Roman, 1999; Roman & Peterson, 2011). Studierna belyser med andra ord 
en spänning mellan den jämställda och ”kvinnovänliga” svenska välfärds-
staten och kvinnors erfarenheter av en könssegregerad arbetsmarknad och 
mödrars fortsatta ansvar för barn och familj. Det är också viktigt att  
problematisera diskursen om denna ”kvinnovänliga välfärdsstat” utifrån 
fler perspektiv, inklusive den rasifiering och de ekonomiska och andra 
sociala orättvisor som möter kvinnor inom denna välfärdsstat (se t ex. Bak, 
2003; Eriksson, 2003; Mulinari, 2008, 2009; Sager, 2011). Dessutom är 
det, för att möjliggöra en nyanserad normkritisk diskussion om förbindel-
sen mellan moderskap och nation, av relevans att lyfta fram att svensk 
familjepolitik är en specifik form av släktskapspolitik där biologiska band 
mellan förälder och barn ofta är utgångspunkten (Eriksson, 2006:57).   

 
* 
 

I det här kapitlet har jag lyft fram att reglering och normalitet historiskt 
sett har spelat en betydande roll i det svenska välfärdssamhället, genom 
processer av inkludering och exkludering. Jag har gett exempel som visar 
att den offentliga retoriken har varit relativt explicit vad gäller idéer om 
moderskapets specifika betydelse och om reproduktiv reglering för ”sam-
hällets bästa”. När familjepolitiken på 1960- och 70-talet blev mer inriktad 
på jämställdhet följde ett retoriskt skifte från moderskap till föräldraskap. 
Så har det varit sedan dess, och det politiska samtalet har till stora delar 
handlat om kombinationen arbetsliv/familjeliv. I den här studien har jag en 
annan ingång. Jag har framförallt intresserat mig för hur kvinnor som lever 
utanför den heterosexuella kärnfamiljeformen förhåller sig till idéer om 
kvinnors föräldraskap i sig, utifrån en nutida svensk kontext. Därför har 
jag som begreppslig utgångspunkt ett fokus på moderskap. Detta kapitel 
har fungerat som en bakgrund för att rama in den kontextuella innebörden 
och vikten av föreliggande studies inriktning.     
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3. Tidigare forskning 
 
Detta är en feministisk sociologisk studie om moderskap och i det här av-
snittet presenterar jag relevant tidigare forskning på området. Först ger jag 
några exempel på betydelsefulla bidrag i den feministiska moderskaps-
forskningen, och här ingår både internationella studier och studier som 
utgår ifrån en specifikt svensk kontext. Därefter lyfter jag fram några rele-
vanta studier och diskussioner som rör positioneringar utanför moderskap-
et, det vill säga forskning om så kallad frivillig och ofrivillig barnlöshet.  

 

3.1 Feministisk moderskapsforskning 
Den franska filosofen Simone de Beauvoir (1949) var en av de första femi-
nisterna som diskuterade moderskap i kritiska termer då hon i den ban-
brytande boken Det andra könet lyfte fram den betydande roll hon ansåg 
att moderskapet spelade för patriarkatets överlevnad och för att hindra 
kvinnors frigörelse. Denna kritik måste ställas emot de psykoanalytiska 
och psykologiska teorier som hade utvecklats framförallt under 1900-talets 
första hälft, som betonade kvinnors ”modersinstinkt”, som beskrev mod-
rande som något naturligt kvinnligt och som konstruerade familjen som en 
”naturlig” plats för kvinnor (se t ex. Mulinari, 1995:170; Chodorow, 
1978:21f). Som svar på tendensen att markera biologiska skillnader mellan 
kvinnor och män och särskilt bejaka ”det naturligt kvinnliga” erbjöd de 
Beauvoir (1949) en dyster bild av kvinnor som förslavade under moder-
skapet och där den enda lösningen på kvinnors underordning verkade vara 
att avstå från det. Genom att lyfta fram moderskapets begränsande effekter 
på kvinnor och genom att framhäva negativa aspekter av graviditet och 
födsel, liksom av relationen mellan barn och förälder, riktar de Beauvoir 
skarp kritik mot rådande moderskapsideologi (jmf Roman, 2004:57). Hon 
problematiserar den biologiska determinismen inom vilken kvinnor anses 
följa sitt fysiologiska öde genom att föda barn, och där moderskap ses som 
det primära målet i livet. Att tala om moderskap i termer av tvång och att 
poängtera att inte alla kvinnor vill bli mödrar innebar att de Beauvoir 
(1949) utmanade förgivettagna föreställningar och idealbilder om både 
moderskap och moderlighet på ett sätt som var ytterst radikalt under 
denna tid.   

Moderskap var kärnan i den västerländska feminismen under perioden 
runt 1960-talet till början på 1990-talet, som åtminstone inledningsvis 
följde i de Beauvoirs fotspår. Här fanns dock ingen samstämmig syn utan 
moderskap har varit en omdebatterad fråga inom den feministiska rörelsen 
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sedan dess (Roman, 2004:55). Även om det finns exempel på diskussioner 
har moderskap i nuläget utvecklats till en relativt marginaliserad fråga för 
den feministiska aktivismen såväl som i den genusvetenskapliga forskning-
en. Här kommer jag diskutera några nedslag i olika positioner som fanns 
representerade i den feministiska moderskapsforskningen när den var som 
mest central, och jag inleder med några feministiska klassiker som följde på 
de Beauvoirs inflytelserika bidrag.   

I The Feminine Mystique kritiserar Betty Friedan (1963) föreställningen 
om att kvinnor bör vara hemma med barnen och sköta om hushållet, och 
Friedans mål är att avslöja starka mytbildningar kring moderskap som hon 
menar måste röjas för att kvinnor ska få ett friare liv. En sådan avgörande 
myt är enligt henne den om att kvinnor bör överge alla aktiviteter förutom 
hushållsarbete och modrande när de får barn och ägna all sin tid åt att leva 
genom sina barn. Detta skapar enligt Friedan en negativ isolering som 
motverkas bäst genom att istället utföra aktiviteter både inom och utanför 
familjen, och genom att familjen blir tvåförsörjande. Shulamit Firestone 
(1970) delar i The Dialectic of Sex synen på att det finns en stark samhälle-
lig förväntan på kvinnor att göra moderskapet till det viktigaste i deras liv. 
Men även om det är positivt att kvinnor lönearbetar och ägnar sig åt andra 
aktiviteter menar Firestone att detta inte är tillräckligt för att kvinnor skall 
kunna frigöras från det patriarkala förtrycket. Istället talar hon för den 
biologiska familjens upplösning eftersom det är inom den som maktojäm-
likhet reproduceras. Firestones förslag är att graviditet och födsel ersätts 
med reproduktiva teknologier där befruktning såväl som graviditet sker 
utanför kvinnors kroppar. Hon föreslår också att barn får tillgång till fler 
vuxna än deras föräldrar, förslagsvis genom att föräldrarna lever i kollektiv 
där flera ansvarar för uppfostran och barnomsorg (Firestone, 1970:229ff). 

Samtidigt som dessa diskussioner fick ett stort genomslag i den feminist-
iska debatten och teorin möttes de av kritik från vissa feminister, främst på 
grund av tendensen att degradera moderskap och familjeliv som sådant. 
Mot slutet av 1970-talet hade två andra huvudsakliga spår inom den femi-
nistiska moderskapsforskningen utvecklats där det ena rör intresset för 
psykoanalytiska perspektiv på modrande och det andra relaterar till beho-
vet av lyfta fram positiva erfarenheter av moderskapspraktiker – utan att 
för den skull avstå från att kritisera och belysa negativa följder av begrän-
sande moderskapsideologier. I det psykologiska spåret fick objektrelations-
teoretikern Nancy Chodorows (1978) The Reproduction of Mothering 
stort genomslag. I denna kombinerar hon psykoanalytisk teori med socio-
logiska genusperspektiv för att diskutera den betydelse tidiga sociala  
relationer har för hur människor utvecklar sin identitet. Chodorow beskri-
ver modrandet som centralt för den samhälleliga organiseringen av genus-
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relationer och lyfter fram att moderskapets betydelse i kvinnors liv inte är 
biologiskt determinerat utan socialt strukturerat. Hon skriver att ”women, 
as mothers, produce daughters with mothering capacities and the desire to 
mother” (Chodorow, 1978:7) och pekar på att flickor och kvinnor lär sig 
att vårda andra medan pojkar och män inte gör det. Chodorow kopplar 
därmed samman reproduktionen av modrandets betydelse för kvinnor med 
reproduktionen av den manliga dominansen, och därför riktar hon fram-
förallt in sig på att kritisera antagandet om att alla kvinnor bör fylla rollen 
som förälder.   

Andra betydelsefulla feminister som var inriktade på att kombinera  
kritik av de sociala institutioner som omger och kontrollerar moderskapet 
med ett framlyftande av kvinnors positiva erfarenheter av moderskaps-
praktiker är Adrienne Rich (1976), Sara Ruddick (1989) och Patricia Hill 
Collins (1990). De är alla tongivande för denna riktning, som utifrån olika 
perspektiv nyanserade diskussionen genom att bland annat framhäva  
moderskapspraktikens emancipatoriska potential. Poänger i deras bidrag 
kommer att utvecklas i kommande kapitel, men här ges en sammanfattad 
bild. Huvudargumentet i Richs (1976) inflytelserika bok Of Woman Born 
har fungerat som en språngbräda för den här avhandlingen, nämligen hur 
hon skiljer på moderskap som institution och som erfarenhet. Hon gör 
detta för att öppna upp för en kritik av moderskapets roll för bevarandet 
av kvinnors underordning och patriarkatets överlevnad, utan att samtidigt 
kritisera modrande och kvinnor som mödrar. I Maternal Thinking fokuse-
rar Ruddick (1989) främst på moderskapspraktiken, som en unik erfaren-
het och som ett arbete som både kräver och ger specifika kunskaper. Hon 
ser moderskap som en social och könsneutral kategori som bygger på erfa-
renheter av faktiskt barnomsorgsarbete, en praktik hon som kontrast till 
tidigare feministers betoning på moderskapets negativa aspekter syftar till 
att uppvärdera. Liksom Ruddick kritiserar Hill Collins (1990) de tidigare 
vita feministernas fokus på moderskap som grund för kvinnors förtryck. I 
Black Feminist Thought lyfter hon istället fram modrande som stärkande, 
som en väg in i social aktivism för kvinnor och som en potentiell frizon i 
ett samhälle där kvinnor och barn vardagligen utsätts för rasism och diskri-
minering. Här understryker hon vikten av att se till olika grupper av  
kvinnors specifika erfarenheter.  

Som ett empiriskt exempel på Hill Collins diskussion vill jag här lyfta in 
Diana Mulinaris (1995) Motherwork and Politics in Revolutionary  
Nicaragua. Här står moderskap, politik och arbete i centrum för diskuss-
ionen och här används begreppet motherwork utifrån en tudelad förståelse: 
dels som referens till moderskap som arbete och social praktik och dels till 
det överskridande av det binära paret arbete/familj som hennes empiriska 
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material visar. Som social praktik inkluderas i Mulinaris förståelse av  
moderskap som arbete erfarenheter av omvårdnad av barn, men också av 
graviditet och födsel som annars tenderar att placeras i det biologiska  
(Mulinari, 1995:176). Det empiriska materialet består av kvinnor som inte 
ser sig själva som arbetare och mödrar, utan deras lönearbete och politiska 
arbete blir en del av deras moderskap. För kvinnorna var det en central 
aspekt av moderskapet att försörja sina barn. Begreppet motherwork syn-
liggör överskridanden inte bara av natur/kultur, utan även av dualismerna 
arbete/familj och privat/offentligt (ibid:178). Genom att sammanföra  
arbete med modrande utmanar kvinnorna i studien både begränsande upp-
fattningar av vad moderskap är, men också felaktiga representationer av 
”fattiga kvinnor” som ”dåliga mödrar” (ibid:182f).  

Mulinaris syn på moderskapsarbete synliggör och uppvärderar en form 
av moderskap som osynliggörs i den traditionella förståelsen, där det blir 
en privat omsorgspraktik skild från ett offentligt arbetsliv. Detta gör  
motherwork till ett kraftfullt politiskt och vetenskapligt begrepp. Trots 
detta har hennes bidrag inte fått genomslag i den svenska familjeforskning-
en. I föreliggande studie ligger inte fokus på moderskap som arbete men 
boken har relevans genom sin diskussion om överskridanden och utmanan-
det av de binära paren natur/kultur och privat/offentligt i relation till  
moderskap, med intresset för moderskap som praktik och med problemati-
seringen av för givet tagna föreställningar om moderskap.   

Som avslutning på denna redogörelse av tidigare feministisk moder-
skapsforskning vill jag särskilt uppmärksamma några studier som utgår 
ifrån en svensk kontext. Det är Ulla Holms (1993) Modrande och praxis, 
Helene Brembecks (1998) Inte bara mamma och Róisín Ryan-Floods 
(2009) Lesbian Motherhood. Kort nämner jag även Maria Erikssons 
(2003) avhandling I skuggan av Pappa. För Holm (1993) är moderskap en 
social praktik och institution som innehåller uttalade och outtalade kultur-
bestämda roller och förväntningar. Att skilja moderskapets sociala aspek-
ter från de biologiska menar hon är viktigt inte minst för att förtydliga den 
markanta skillnad som finns mellan intresset för modrandets sociala  
praktik och den sociobiologiska synen på moderskap. Inom den sist-
nämnda ses det engagemang och den kompetens som modrandet kräver 
som genetiskt medfödd eller hormonellt bestämd hos kvinnor, vilket leder 
till att komplexa sociala processer görs till biologiska betingningar (Holm, 
1993:91f).  
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För att lyfta fram det sociala framför det biologiska använder Holm 
alltså begreppet modrande8. Hon menar att det är av vikt att synliggöra att 
både män och andra kvinnor än biologiska mödrar ägnar sig åt omsorg om 
barn. Men hon vill samtidigt tydligt visa att det i de flesta samhällen ofta 
är modern som har det huvudsakliga omsorgsansvaret vilket är anledning-
en till att bevara kopplingen till moderskap genom att behålla modrande-
begreppet (Holm, 1993:21). Holm använder och förespråkar alltså detta 
begrepp för att särskilt betona görandet framför varandet, men också för 
att synliggöra dess könsneutrala potential. En annan anledning är att  
synliggöra att det, som Holm skriver, oftast är ”modrare som lastas för 
barnens felsteg, lidanden, brott och misslyckanden” (ibid:216) av psykolo-
ger, kuratorer, präster, socialarbetare och andra ”experter”. Jag tar Holms 
diskussion som utgångspunkt i mitt användande av modrandebegreppet.  

I Inte bara mamma utforskar Brembeck (1998) hur framförallt unga, 
men också äldre kvinnor, förhandlar med och gör uppror mot myten om 
den goda modern. Boken kan ses som ett empiriskt och teoretiskt bidrag 
till en kritisk moderskapsdiskussion där skillnader mellan kvinnor fram-
hålls, här utifrån ett generationsperspektiv i kombination med faktorer 
såsom klass, kön och regionalitet. Hon belyser att den yngre generationen i 
praktiken utmanar modersmyter som länge har dominerat det väster-
ländska tänkandet. Dessa myter innefattar enligt Brembeck inte bara den 
övergripande synen att moderskap är naturligt för alla kvinnor och idéer 
om den goda självuppoffrande modern, utan även förväntningar på hur 
enskilda kvinnor bör bete sig och se ut. Dessa bilder menar hon genom-
syrar olika delar av samhället och finns representerade i lagstiftning, råd-
givning, mediala bilder och vardagliga föreställningar (ibid:48ff). Brembeck 
beskriver att de unga kvinnorna försöker manövrera sig fram mellan dessa 
dominerande idéer om moderskap för att hitta sitt eget sätt att vara 
mamma på, vilket hon menar att de till stor del gör genom att vägra identi-
fiera sig med ideal kring den goda modern. För mig har Brembecks bidrag 
till moderskapsområdet relevans framförallt i diskussionen kring hur kvin-
norna förhåller sig till men också utmanar samhälleliga moderskapsmyter.  

Ryan-Floods (2009) sociologiska studie är en av mycket få som särskilt 
utgår ifrån lesbiska mödrars erfarenheter i Sverige. I Lesbian Motherhood:  
Gender, Families and Sexual Citizenship utgår hon ifrån intervjuer med 

                                                      
8 I den engelska litteraturen och det vardagliga språket är ”mothering” och ”to mother” van-
liga termer för att beskriva moderskapets materiella och praktiska sida, och rent språkligt är 
både modrande och mödrande möjliga motsvarigheter på svenska även om inget av dem exi-
sterar i svenska akademins ordlista. Holm avgränsar begreppet ”mödrande” till moderskapets 
biologiska aspekter, det vill säga att bära, föda och amma blivande/födda spädbarn (Holm, 
1993:102).  
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föräldrar i både Sverige och Irland och hon diskuterar hur kvinnorna  
hanterar allt från den övergripande samhällskontexten till reproduktiv 
teknologi och vardaglig barnomsorg. Här diskuteras inte deras förhåll-
ningssätt till moderskapsideal specifikt, mer att de som samkönade par 
tvingas förhålla sig till vidare kulturella familjeideal kring såväl biologi 
som faderskap (Ryan-Flood, 2009:75). Flera av kvinnorna berättar att de 
är ointresserade av den biologiska sidan av moderskapet, antingen på 
grund av brist på entusiasm inför det eller på grund av rädsla inför gravidi-
tet och födsel (ibid:115ff). Detta ointresse för det biologiska beskrivs som 
ett uttryck för att kvinnorna i första hand är intresserade av det sociala 
föräldraskapets praktik. Parallellt med denna diskussion finns dock en 
annan, där några av dem snarare förhåller sig till skillnaden mellan det 
biologiska och det sociala än utmanar det. De tenderar nämligen att utgå 
ifrån uppdelningen (biologisk) mamma och (social) förälder när de talar 
om sig själva och det gemensamma föräldraskapet, och lägger olika bety-
delser i dessa. Här synliggörs en dubbelhet som speglar det som Ryan-
Flood diskuterar i termer av att det lesbiska föräldraskapet innebär aspek-
ter av såväl överskridanden som assimilering, i relation till normativa ideal 
om moderskap, familj, genus och heterosexualitet. 

Eriksson (2003) utgår i sin avhandling I skuggan av Pappa bland annat 
ifrån våldsutsatta separerade mödrars perspektiv på ”det goda moderskap-
et”. De intervjuade kvinnorna beskriver moderskap i betydelsen att ha det 
yttersta huvudansvaret för barnens välbefinnande. Eriksson använder en 
könsneutral begreppsapparat och talar i termer av föräldrande och föräld-
raskapande. Men hon fångar samtidigt distinktionen mellan förväntningar 
på faderskap å ena sidan och på moderskap å den andra, och menar att det 
är just det goda modrandet och som står som norm för det goda föräldran-
det (Eriksson, 2003:174). Slutligen vill jag här passa på att nämna en  
magisteruppsats i sociologi där Åsa Eriksson (2005) har intervjuat kvinnor 
som hon beskriver som ”potentiellt misskrediterade mödrar”. Hon ger dem 
denna benämning eftersom deras levnadsförhållanden och ideal avviker 
från generella normer kring exempelvis arbete, boende och drogbruk. En 
slutsats här är att hennes intervjupersoner som följd försöker leva upp till 
moderskapsideal snarare än att disidentifiera sig med dem (jfr Brembeck, 
1998). 

I det här avsnittet har jag presenterat tidigare forskning som tillsammans 
illustrerar den spänning mellan likhet och skillnad som finns i olika femin-
istiska positioneringar i relation till moderskap. Här möter forskning som 
utgår ifrån kvinnors och mödrars gemensamma erfarenheter problematise-
rande studier som istället lyfter fram skillnader och olika perspektiv. Dess-
utom introduceras modrandebegreppet liksom resonemang om ambivalen-
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sen mellan normbrott och anpassning. Dessa bidrag berör tillsammans 
områden som har betydelse för kommande diskussioner, men nu närmast 
följer en överblick över forskning om ”barnlöshet” och reproduktions-
teknologi.  

 

3.2 Forskning om ”barnlöshet”  
Barnlöshet kan förstås som moderskapsidealets motpol. Även om det inte 
är ett vägledande begrepp i den här studien är forskningen på området 
relevant utifrån att den berör diskussioner som återfinns i det empiriska 
materialet. Därför har jag valt att inkludera denna forskningsinriktning 
här. Barnlöshetsforskning utförs inom ett antal olika discipliner och med 
olika epistemologiska och metodologiska grunder. Här är jag främst intres-
serad av samhällsvetenskaplig forskning med kvalitativa metoder, studier 
som har utgångspunkter som är av direkt relevans för deltagarnas fokus. 
Innan jag redogör för väsentliga spår inom området vill jag dock inleda 
med en kortfattad övergripande bild över olika inriktningar på forsknings-
fältet.   

Barnlöshet är ett paraplybegrepp för ofrivillig och frivillig barnlöshet9. 
Förenklat innebär den så kallade ofrivilliga barnlösheten att människor 
som vill ha barn av olika anledningar hindras i sina försök eller förnekas 
den möjligheten. Den frivilliga barnlösheten definieras istället som ett  
aktivt avståndstagande från att bli förälder. ”Ofrivillig barnlöshet”, som i 
forskningen ofta sammankopplas med frågor om medicinsk infertilitet och 
fertilitetsbehandlingar, har traditionellt sett varit ett forskningsområde för 
psykologiska och medicinska discipliner medan den ”frivilliga barnlöshet-
en” har studerats med en samhällsvetenskaplig och inte sällan feministisk  
utgångspunkt. Genom att reproduktionsteknologin har vuxit som ett om-
råde av intresse för samhällsvetenskapliga forskare suddas dessa gränser ut, 
men den begreppsliga uppdelningen mellan ofrivillig och frivillig barnlös-
het kvarstår. Kvinnors specifika erfarenheter av infertilitet och ”ofrivillig 
barnlöshet” är en marginaliserad fråga i såväl feministiska studier som i 
familjeforskningen, trots dess intresse för moderskap som ideal. Diskuss-
ioner om moderskap som frivilligt figurerade dock som inslag i den femin-
istiska forskningen särskilt under 1960- och 70-talet, som en följd av det  
dåvarande intresset för att problematisera moderskapets roll i reprodukt-

                                                      
9 Det har för den så kallade frivilliga barnlösheten blivit allt vanligare att parallellt eller istället 
använda begreppet barnfrihet för att signalera att det inte automatiskt innebär en förlust eller 
avsaknad att inte vara förälder (Dykstra & Hagestad, 2007b:1289). Detta är en diskussion 
som återkommer i de empiriska kapitlen.  
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ionen av patriarkatet. Framåt mitten av 1980-talet förpassades dock även 
sådana diskussioner till marginalen (Morell, 1994:xvi). Numer tenderar 
dessa frågor att hamna utanför den generella feministiska teoribildningen 
såväl som moderskaps- och familjeforskningen, även om det finns exempel 
där barnlöshetsforskare influerats av feministisk teori.  

Diskussionen om just kvinnors val att avstå från moderskap har varit 
betydligt mer närvarande i den internationella, västerländska barnlöshets-
litteraturen än i den svenska (se t ex. Bartlett, 1995; Gillespie, 2000, 2003; 
Kelly, 2009; Letherby, 2002a, 2002b; Morell, 2000, 1994, 1993; Umber-
son m.fl., 2010). Framförallt i USA har det länge funnits ett intresse för 
frivillig barnlöshet, antagligen eftersom det där är vanligare att avstå från 
barn på grund av svårigheter att kombinera barn med karriär (se t ex. 
Gornick & Meyers, 2003). Redan på 1930-talet inleddes där forskning på 
området och blev sedan allt vanligare under 70- och 80-talet, vilket står i 
skarp kontrast till det kompakta ointresse som funnits inom den samhälls-
vetenskapliga forskningen i Sverige och i Norden (Peterson, 2010b).  

Helene Peterson är tillsammans med Kristina Engwall redaktör för anto-
login Frivillig barnlöshet: Barnfrihet i en nordisk kontext, ett inflytelserikt 
bidrag på området10. Liksom den internationella forskningen på området 
visar bidragen i antologin att det finns negativa föreställningar om kvinnor 
som lever utan barn som dessa kvinnor tvingas förhålla sig till i vardagen, 
samt att de kan uppleva ett utanförskap i relation till den sociala omgiv-
ningen såväl som till aktuella samhällsdebatter (Engwall & Peterson, 2010; 
se även Kelly, 2009:165). Men här lyfts också fram att det finns en tendens 
mot en ökad samhällelig acceptans av frivillig barnlöshet, något som sam-
mankopplas med en ökad acceptans för heterogena familjeformer överlag 
(Peterson, 2010b:284). Petersson (2010b) menar att en återkommande 
utgångspunkt i den nordamerikanska forskningen på området är att barn-
lösheten i västvärlden ökar mycket på grund av att kvinnor tenderar att 
skjuta upp barnafödandet till längre upp i åldrarna. Andra skäl som enligt 
Peterson (2010a:62ff) också diskuteras inom denna forskningsinriktning är 
den frivilliga barnlöshetens koppling till kvinnors frigörelse, till ökad sprid-
ning av preventivmedel, till urbanisering och till en större medvetenhet om 
överbefolkningens konsekvenser.  

Vad gäller forskning om ”ofrivillig barnlöshet” är den som sagt tätt 
kopplad till infertilitet och har främst rört psykologiska, medicinska och 
kliniska aspekter. Här diskuteras å ena sidan negativa följder av att inte ha 

                                                      
10 Kapitlen i antologin bygger i huvudsak på kvalitativa intervjuer med informanter som  
definierar sig antingen som frivilligt barnlösa eller som barnfria, och samtliga identifierar sig 
som heterosexuella. 
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barn och å andra sidan positiva följder av reproduktionsteknologins  
utveckling. Eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser har 
traditionellt inte studerats, inte heller betydelsen av den sociala konstruk-
tionen av infertilitet (Greil m.fl., 2010). Denna forskningsinriktning har 
tidigare tenderat att till stora delar förbise den sociala kontexten men även 
om kliniska perspektiv fortfarande dominerar området har det sedan 2000-
talet blivit vanligare med samhällsvetenskapliga studier där vikten av just 
den sociokulturella kontexten lyfts fram (ibid:142).  

Feministiska perspektiv och fokus på kvinnors specifika erfarenheter 
verkar ha blivit vanligare de senare åren, möjligen som en följd av denna 
sociologiska inriktning. Här diskuteras till exempel positiva aspekter av 
”barnlöshet” som ett slags motstånd mot de negativa diskurser som domi-
nerar forskningsområdet. Det förekommer även diskussioner om att socio-
kulturella aspekter som pronatalism och moderskapsideologier påverkar 
kvinnors emotionella erfarenheter av infertilitet (se t ex. Ulrich & Wether-
all, 2000). Gayle Letherby (2002a) lyfter dessutom fram att den reproduk-
tiva teknologins utveckling har lett till att ambivalenta känslor inför mo-
derskap har blivit mindre socialt accepterade, vilket i sin tur påverkar 
kvinnors upplevelser av infertilitet. Samtidigt som ”barnlöshet” och ”infer-
tilitet” har olika betydelser är det som sagt tydligt att begreppen tenderar 
att sammanflätas med varandra (Ulrich & Wetherall, 2000:324; Franklin, 
1990). För att skilja begreppen åt kan infertilitet definieras som processen 
av att inte kunna få biologiska barn medan ofrivillig barnlöshet kan be-
skrivas som det slutgiltiga resultatet (van Balen & Inhorn, 2002:11).  

Här vill jag lägga till att infertilitet är ett medicinskt hinder (hos män el-
ler kvinnor) som försvårar graviditet. Barnlöshet kan men behöver inte 
vara konsekvensen av misslyckade infertilitetsbehandlingar och sjukdomar, 
inte heller följden av medicinska ingrepp som omöjliggjort graviditet (som 
till exempel hysterektomi) (se t ex. Letherby, 2002b:277f). Att inte skilja  
begreppen åt innebär inte minst en risk att andra vägar till (och från) för-
äldraskap än genom graviditet osynliggörs och att biologins betydelse för  
moderskap förstärks. Dessutom kan livet utan barn vara både resultat av 
ett aktivt beslut och en följd av omständigheter som inte behöver relateras 
till infertilitet11. Att använda begreppet ofrivillig barnlöshet synonymt med 
medicinskt diagnostiserad infertilitet för heterosexuella par som önskar ett 
                                                      
11 Som Letherby skriver:”women may be prevented from having children for social or materi-
al reasons. Their children may have died, or they may have left their children or hade them 
taken away [...] [it] may also be the result of the reproductive choices made on the basis of a 
women or her partner being the carrier of a genetically inherited disease. Social and material 
reasons may also prevent a woman from obtaining treatment (or pursuing social mother-
hood). Reasons may include geographical location, relationship with partner and so on” 
(Letherby, 2002b:278). 
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biogenetiskt barn är dessutom missvisande eftersom dessa individer enbart 
representerar en bråkdel av alla som faktiskt är ”ofrivilligt barnlösa” 
(Franklin, 1990:219). Det finns som sagt flera skäl till barnlöshet än medi-
cinsk infertilitet och Sarah Franklin betonar särskilt sociala omständigheter 
såsom arbetslöshet, brist på möjligheter till barnomsorg, nedsatt funktions-
förmåga12, icke-heterosexuell identitet, avsaknad av medborgarskap och 
att människor hindras från att bli föräldrar på grund av fördomar eller 
andra sociala villkor (ibid: 220f). Att lyfta fram sociala och strukturella 
aspekter gör att ”barnlöshet” inte nödvändigtvis behöver kopplas till bio-
logiska och medicinska grundantaganden. Sociala kontexters och struktu-
rella faktorers betydelser för (upplevelser av) ”barnlöshet” är dock ett un-
derteoretiserat forskningsområde13. 

Forskningen om ”frivillig barnlöshet” tenderar att inrikta sig på hetero-
sexuella kvinnors erfarenheter, och den om ”ofrivillig barnlöshet” upp-
märksammar främst heterosexuella par och deras erfarenheter av barnlös-
het, infertilitet och assisterad befruktning. Detta utesluter andra grupper 
som i praktiken delar sådana erfarenheter. Petra Nordqvist (2008) visar att 
denna heteronormativa tendens även finns i den feministiska reproduk-
tionsteknologiska forskningen och att den som sådan osynliggör samkön-
ade pars erfarenheter och praktiker. Detta har gjort att studier med särskilt 
fokus på icke-heterosexuella reproduktiva praktiker vuxit fram som ett 
eget forskningsfält. Här visar forskarna på att forskningen om reproduk-
tiva teknologier utgår ifrån det heterosexuella paret trots att teknologin 
som sådan gör det möjligt att just separera reproduktion från heterosexu-
ella praktiker och biologi från föräldraskap, och trots att icke-hetero-
sexuella par till allt större del använder assisterad befruktning för att bli 
föräldrar (se t ex. Mamo, 2007; Nordqvist, 2008; Ryan-Flood, 2009). 

Ett aktuellt undantag här är boken Relative Strangers, i vilken Nordqvist 
och Smart (2014) utifrån en brittisk kontext studerar både heterosexuella 
och lesbiska pars erfarenheter. Ett annat exempel är Amy Agigians (2004)  
intervjustudie med amerikanska lesbiska kvinnor om erfarenheter av  
moderskap i allmänhet och assisterad befruktning i synnerhet. Hon fann en 
tydlig ambivalens i intervjupersonernas beskrivningar: å ena sidan tenderar 
föräldraskapet att osynliggöra den lesbiska identiteten eftersom kvinnorna 

                                                      
12 Funktionsförmåga är en ”benämning för den analyskategori som rör kroppars funktion och 
som […] tilldelas samma ställning som analyskategorierna kön, klass, etnicitet, sexualitet och 
ålder” (Svensson, 2012:19). Nedsatt funktionsförmåga beskriver därmed någon form av brott 
mot förväntad kroppslig normalitet.  
13 Medialt finns också en upptagenhet av rapporter om negativa följder av barnlöshet, sam-
tidigt som det finns studier som visar motsatsen och som förtydligar att mindre välmående 
inte relaterar till barnlösheten som sådan utan till de negativa attityder som finns mot barn-
löshet i samhället (Umberson m.fl., 2010:614). 
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i första hand ses som mödrar (som antas vara heterosexuella). Å andra 
sidan tvingas de ”komma ut” och synliggöra sin lesbiska identitet genom 
att återkommande möta frågor som rör släktskapsband. Detta är ett tema 
också i Ryan-Floods (2009) studie om lesbiska mödrar och där relaterar 
diskussionen direkt till den normativa synen på biologi som grund för för-
äldraskap.  

Avslutningsvis vill jag här problematisera begreppet barnlöshet som  
analytisk kategori. Sociala kategorier överlag skapar bilden av stabila po-
sitioner och homogenitet, samtidigt som erfarenheter av frivillig/ofrivillig 
barnlöshet liksom assisterad befruktning berör en stor och mycket hetero-
gen grupp av människor. Det gäller inte minst i relation till genus, ålder, 
funktionsförmåga, sexuell identitet, omständigheter och den sociala, kultu-
rella och religiösa kontexten (Letherby, 1999:365, se även Dykstra &  
Hagestad, 2007a; Kohler Riessman, 2000; Umberson m.fl., 2010). Mot-
satsparet frivillig barnlöshet/ofrivillig barnlöshet kan dessutom vara direkt 
missvisande, särskilt eftersom många talar i termer av omständigheter  
snarare än om val även när det gäller ”frivillig barnlöshet” (Kelly, 2009: 
158). Begreppet barnlöshet i sig kan också vara vilseledande eftersom att 
inte vara förälder inte nödvändigtvis betyder ett liv utan barn, något som 
särskilt poängteras av flera av deltagarna i den här studien. 

 
* 
 

Det här kapitlet har syftat till att uppmärksamma några särskilt betydelse-
fulla bidrag och diskussioner från de två huvudsakliga områden som  
avhandlingen rör sig inom, nämligen moderskapsideal och ”barnlöshet”. 
Där kritiska diskussioner om moderskap tidigare har varit centrala för 
feministisk teori och praktik, har det sedan slutet av 1990-talet mer och 
mer förpassats till periferin. Med denna studie vill jag återuppta denna 
diskussion, både genom att lyfta tidigare bidrag och genom att bidra med 
nya infallsvinklar. Det finns, som jag visat här, inte en samstämmig syn på 
moderskap i den feministiska teoribildningen. Diskussioner om moderskap 
som grund för kvinnors underordning och problematiseringar av begräns-
ande ideal, samsas med resonemang om dess stärkande möjligheter. Detta 
har lett till att det parallellt med att kritiskt studera moderskap som  
institution och ideologi ses som viktigt att också lyfta fram erfarenheter av 
moderskapets relationella aspekter. Detta är en slutsats som inleder den 
här studien men som jag också nyanserar ytterligare mot bakgrund av det 
mångfacetterade empiriska materialet.  
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Skilt från detta forskningsfält är det som rör frågor om att som kvinna 
inte vara förälder, det vill säga den så kallade barnlöshetsforskningen. Jag 
utgår som sagt inte ifrån detta forskningsområde som en del i det teore-
tiska ramverket, inte heller som analytiska verktyg. Detta bland annat  
eftersom jag utgår ifrån ett kritiskt förhållningssätt till den tudelade upp-
delningen mellan moderskap och barnlöshet, inte minst mot bakgrund av 
deltagarnas berättelser. Fältet är dock närvarande som bakgrund och som 
referenslitteratur i de empiriska kapitlen och därför har jag valt att placera 
diskussionen här. I kapitlets andra avsnitt har jag både presenterat några 
forskningsbidrag och huvudsakliga poänger inom området, och problema-
tiserat vissa utgångspunkter. Mitt emellan denna åtskillnad mellan moder-
skap å ena sidan och barnlöshet å andra placeras reproduktionsteknolo-
giska aspekter. Därmed kan denna praktik i sig sägas utmana motsatspa-
ret. Trots detta är det vanligt att forskningen upprepar denna uppdelning 
och därför har jag valt att sammanföra dem i det här kapitlet. Detta har 
jag också gjort för att båda aspekterna finns representerade i intervjuper-
sonernas utsagor. Genom att väva samman dessa två fält i ett gemensamt 
kapitel ges en möjlighet att redan inledningsvis utgå ifrån komplexiteter 
som annars riskerar att gå förlorade.  
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4. Teoretiskt ramverk 
 
Moderskap är ett mångtydigt och omstritt begrepp som vanligen för-
knippas med kvinnliga reproduktiva funktioner och sociala aktiviteter, och 
som därmed betraktas både som ett tillstånd och en relation. Men det är 
också en praktik och en institution som innehåller uttalade såväl som out-
talade kulturbestämda roller och förväntningar (Holm, 1993:101ff). I den 
här studien förstås moderskap med andra ord inte i första hand som en 
deskriptiv term för kvinnors föräldraskap, utan som en omdebatterad  
kategori med olika betydelser i olika kontexter och utifrån olika perspektiv 
(jfr Thörn, 2004:25). Detta kapitel inleds med ett avsnitt om begrepp och 
diskussioner om moderskap i den feministiska teoribildningen, där ”obliga-
toriskt moderskap” är centralt. I avsnittet som följer behandlas sedan  
queerteoretisk och sociologisk kritisk heterosexualitetsforskning där 
”heteronormativitet” liksom ”institutionaliserad heterosexualitet” spelar 
en viktig roll. Därefter lyfts några aspekter in från den inkluderande  
familjeforskningen, där moderskaps- och familjebegreppets begränsningar 
problematiseras och alternativ diskuteras. Avsnittet avslutas med att jag 
beskriver vad i denna teoretiska ram som har kommit att bli centrala  
begrepp och konkreta analytiska verktyg i avhandlingen. 

 

4.1 Moderskapsideal, praktiker och skillnader  
Det framgick tydligt redan i förra kapitlets genomgång av tidigare moder-
skapsforskning att det inte finns ett feministiskt förhållningssätt till moder-
skap, eller en feministisk kritik. Det finns olika inriktningar som kan  
sammanfattas i tre huvudsakliga teman. Det första handlar om kritik mot 
biologisk determinism och idealisering av moderskap, och det andra om 
uppvärdering av kvinnors modrande som en unik erfarenhet, som praktik 
och arbete. Det tredje handlar om problematiseringar av den homogenitet 
som finns inom den feministiska kritiken och vikten av att belysa skillnader 
mellan kvinnor. Nedan fördjupar jag diskussionen om dessa huvudfrågor 
men inleder först med en bakgrundsdiskussion om hur moderskap fick en 
särskild plats i utvecklingen av den psykoanalytiska teoribildningen. 

4.1.1 Biologisk determinism och sociala ideal 
Enligt Ann Kaplan (1992) hävdade den inflytelserika samhällsfilosofen 
Jean-Jacques Rousseau på 1700-talet att inte bara den industriella revoluti-
onen utan också mänsklighetens överlevnad var beroende av att kvinnor 
genom sina biologiska processer och specifika emotionella kunskaper  
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säkrade familjeinstitutionen. Vidare beskriver hon hur Sigmund Freuds 
psykoanalytiska teoribildning under slutet av 1800- och början på 1900-
talet kom att komplettera dessa idéer om moderskapets roll genom att han 
lyfte in dess psykologiska betydelse för människors inre och den omedvet-
na sfären (Kaplan, 1992:25). Carol Smart menar att det var först efter 
andra världskriget som psykoanalysen utvecklades till en bredare och mer 
normativ empiriskt grundad teori kring barns psykologi. Modern kom då 
att identifieras som central för barns emotionella och psykologiska hälsa 
(Smart, 1996:49). Den psykoanalytiska teoribildningen kan sägas ha  
bidragit till en stark moderscentrering i betydelsen att moderns roll sågs 
som direkt avgörande för barns välbefinnande (se Franséhn, 2003:48f). I 
relation till detta skriver Brembeck (1989:168) att kvinnor ansågs ha en 
medfödd moderskärlek och en naturlig modersinstinkt, och att graviditet 
är lösningen på kvinnors oidipuskomplex. Moderskap blir då det enda 
sättet för en kvinna att acceptera sin femininitet och få en vuxen kvinnas 
identitet.  

Dessa antaganden och teorier har kritiserats av feminister som menar att 
de inte utgår ifrån kvinnors perspektiv och att kvinnor figurerar som  
objekt i dem, inte som subjekt. Detta har resulterat i vissa feministers 
framhållande av kvinnors nyanserade vardagliga erfarenheter av modrande 
(Kaplan, 1992:26). Som följd utvecklades också en kritisk diskussion om 
biologiska föreställningar om moderskap som starkt knutna till uppfatt-
ningar om kvinnlighet och moderlighet, och om moderskapets roll i upp-
rätthållandet av patriarkatet. Den skarpa kritik som de Beauvoir (1949) 
riktade mot moderskapsideologin i Det andra könet innefattade som jag 
beskrivit tidigare idén om att moderskap spelar en central roll för kvinnors 
underordning och fungerar som ett hinder för kvinnors frigörelse (se även 
Friedan, 1963; Firestone, 1970). Under 1970- och 80-talet grundades argu-
menten till stor del på marxistiska perspektiv där kvinnoförtrycket ansågs 
beror på att kvinnors arbete i hemmet inte enbart gynnade män generellt 
utan även den kapitalistiska klassen (Fox, 1998:160). 

Diskussionen som har förts här ovan ger en överblick över det som  
feminister framförallt under 70- och 80-talet tenderade att referera till som 
”det obligatoriska moderskapet”. Det vill säga föreställningen om att alla 
kvinnor vill och bör bli föräldrar eftersom det antas finnas en naturlig länk 
mellan kvinnors identitet och moderlighet. Rich (1976) nyanserar delvis 
denna argumentation. I likhet med de Beauvoir (1949), Friedan (1963) och 
Firestone (1970) lyfter hon fram moderskapet som grundläggande i det 
patriarkala förtrycket, inte minst vad gäller den manliga kontrollen av 
kvinnors reproduktion och kroppar. Hon menar liksom de att det finns 
kulturella föreställningar om moderskap som biologiskt ”naturligt” för 
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kvinnor och där kvinnors identitet länkas samman med moderlighet. Men 
för att kunna kritisera sådana normativa aspekter av moderskap utan att 
nödvändigtvis problematisera enskilda kvinnors erfarenheter av modrande 
förespråkar Rich (1976) som jag nämnde i föregående kapitel en analytisk 
åtskillnad mellan moderskap som institution och som erfarenhet. Förutom 
en individuell erfarenhet är moderskap för henne en del av en vidare kultu-
rell och social kontext, präglad av både ideal och myter om moderskap, 
och hon betonar därför vikten av att beskriva dessa patriarkala myter som 
problemet och inte moderskap i sig. Genom att skilja på moderskapet som 
institution och som erfarenhet placerar Rich moderskap i det sociala och 
inte i ”det naturliga”. Lösningen på kvinnoförtrycket ligger i kritisera insti-
tutionen och att synliggöra hur den begränsar kvinnor. 

I Richs fotspår utvecklar filosofen Patricia DiQuinzio (1999) det analyt-
iska begreppet ”essentialistiskt moderskap” för att tydliggöra styrkan i 
naturaliseringen av moderskapet. Förutom att kvinnor automatiskt anses 
bära biologiska funktioner som möjliggör graviditet innefattar denna natu-
ralisering att kvinnor som grupp tillskrivs ”naturliga” sociala och emotion-
ella egenskaper av att vara empatiska, självuppoffrande och känsliga inför 
andras behov (DiQuinzio, 1999:xiii). Därmed poängterar DiQuinzio alltså 
att föreställningar kring moderskap till stora delar är synonymt med repro-
duktiv kapacitet, vilket framställer det som ”naturligt” för kvinnor att bli 
biologiska mödrar. Detta beskriver hon som en uppfattning med stor ut-
bredning i offentliga narrativ om moderskap. En essentialistisk syn på 
kvinnor som naturligt modrande har inte bara potentiellt negativa effekter 
på kvinnor som är föräldrar utan kan också marginalisera de om inte är 
det. Jämsides med den vedertagna idén om att kvinnor i egenskap av kvin-
nor vill, kan och bör bli mödrar finns även antaganden om att vissa    
grupper är mer lämpade för föräldraskap än andra. Därmed handlar det 
alltså inte enbart om att kvinnor på grund av deras biologiska disposition 
förväntas bli mödrar och vara goda mödrar. Det finns också sociala upp-
fattningar om vem denna kvinna bör vara och hur mödrar bör bete sig för 
att betraktas som goda och värdiga mödrar (se t ex. Brembeck, 1998; 
Smart, 1996). Egenskaper som är sociala snarare än biologiskt determiner-
ade.   

Myten om den ”goda modern” återkommer som ett problematiserande 
tema i den feministiska litteraturen. Denna historiska och universella ideal-
bild kan sammantaget sägas bestå av en kvinna och moder som är kärleks-
full och osjälvisk i sitt omhändertagande av sina barns såväl som sin mans 
behov (se t ex. Chodorow & Contratto, 1992). Detta idékomplex har  
under lång tid dominerat det vita, västerländska, medelklassbaserade och 
heterosexistiska tänkandet och är ständigt skuggat av motpolen ”den då-
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liga mamman” (Brembeck, 1998:48). Vilka de potentiellt olämpliga möd-
rarna är varierar över tid och plats. Smart (1996) lyfter till exempel fram 
att idén om den goda modern länge handlade om att ge barnen fysisk om-
sorg, det vill säga att ge dem bra mat och en god miljö att växa upp i. Se-
nare kom detta att utvecklas till att också inkludera psykologiskt omhän-
detagande och fostran. En god mor ska inte bara ge barnen bra mat och 
goda förutsättningar för ett hälsosamt liv, de ska också uppfostra och älska 
barnen på rätt sätt och på ett sätt som gör dem till goda medborgare.  

Detta är en syn på moderskap som kan kopplas till normalisering, vilket 
blir särskilt tydligt i den stigmatisering som drabbar kvinnor och mödrar 
som inte lever upp till denna idealbild (Smart, 1996:46f). Genom att synlig-
göra negativa bilder av vissa mödrar, tillsammans med att påminna om att 
inte alla kvinnor förväntas (vilja) bli mödrar, synliggörs samtidigt skillna-
der mellan kvinnor som lätt utesluts ur diskussioner om ”det obligatoriska 
moderskapet” som något generellt.  

4.1.2 Modrande/moderskapspraktiker  
Feminister har länge påpekat och problematiserat att synen på moderskap 
som ”naturligt kvinnligt” följaktligen inte ger det uppmärksamhet som ett 
arbete eller en praktik (se t ex. Holm, 1993; Mulinari, 1995; Rich, 1976; 
Ruddick, 1980, 1989). Som en reaktion mot tidigare pessimistiska disku-
ssioner om moderskap, i de Beauvoirs anda, kom ett antal feministiska 
bidrag som syftade till att synliggöra och uppvärdera moderskapspraktiker, 
både som unika erfarenheter och som faktisk kunskap och arbete. Som en 
av de främsta teoretikerna med denna inriktning lyfter Ruddick (1980, 
1989) fram både negativa och positiva aspekter av moderskap. Inte genom 
att som Rich skilja på institution och erfarenheter, utan istället riktar hon 
specifikt uppmärksamheten på erfarenheter och det materiella, på prakti-
ker och sociala relationer. Hon skildrar hur modrande kan skapa social 
isolering och känslor av maktlöshet och skuld hos kvinnor samtidigt som 
moderskap också har positiva sidor i att det ofta leder till uppskattning, 
bekräftelse och till en särskild gemenskap modrare emellan (Ruddick, 
1980:344f). 

Ruddick ger inte biologisk betydelse åt begreppen ”maternal thinking” 
och ”maternal practice” utan hon beskriver modrande som en social  
kategori som följer av erfarenheter av faktiska barnomsorgspraktiker (ibid: 
346). Dessa praktiker innefattar för henne aktiviteter av att skydda, ge 
omsorg och uppfostra barn (Ruddick, 1989:22). Med sin diskussion syftar 
hon generellt till att både rikta ljuset mot och upphöja den komplexitet av 
kunskap och handlande som dessa praktiker medför. Det innebär att  
Ruddick (1980) ser modrande som ett (tanke)arbete som utförs och anser 
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att det bör betraktas som det. Det sociala modrandebegreppet hon före-
språkar framhäver att modrande inte är förbehållet biologiska mödrar då 
hon, liksom Holm (1993), menar att både män och kvinnor kan och bör 
delta i modrandet av barn. Men samtidigt som hon ser modrande som en 
(potentiellt) könsneutral praktik använder hon inte föräldraskapsbegreppet 
eftersom hon menar att det skulle dölja det historiska faktum att kvinnor 
har haft huvudansvaret för barnomsorg. Det skulle också osynliggöra de 
olika förväntningar och krav som ställs på kvinnor och män (Ruddick, 
1989:40ff; jfr Holm, 1993:209). Här framhåller hon även att adoptiv-
föräldrar och styvföräldrar naturligtvis modrar på samma sätt som bio-
logiska föräldrar, samt att kvinnor som burit och fött barn inte automat-
iskt modrar. Den biologiska grunden är därmed varken tillräcklig eller 
nödvändig för att utöva modrande, och genom att teoretiskt frikoppla 
modrandet från såväl kön som biologi markeras därför den kunskap och 
det arbete som är involverat i denna praktik. Därmed denaturaliseras  
moderskapet i mångfaldig bemärkelse.  

Mulinari (1995) lyfter i sin studie av mödrar som deltog i den sandinist-
iska revolutionen i Nicaragua fram att kvinnorna inkluderade både löne-
arbete och politiskt arbete i själva modrandet: ”To provide for their child-
ren was one central aspect of their mothering. They do not perceive them-
selves as mothers and workers” (Mulinari, 1995:178). Detta synsätt  
kontrasterar till den dominerande feministiska diskussionen under samma 
tid, där argumentet var att moderskap och lönearbete innebar dubbelt 
arbete för kvinnor. Detta var ett vanligt resonemang som inte minst i  
Sverige användes för att föra en politisk kamp för sex timmars arbetsdag 
och offentlig barnomsorg för barn (ibid:172). I denna diskussion behand-
lades moderskap som ett omsorgsarbete skilt från lönearbete, vilket är ett 
annat perspektiv än det som Mulinari lyfter fram med sitt begrepp mother-
work. I detta förläggs inte modrandet i det privata och arbete/politik i det 
offentliga.  

Från och med diskussionen om vikten av att överhuvudtaget lyfta fram 
moderskap som arbete och praktik, har en intern kritik inom den feminist-
iska teorin varit att kvinnors aktörskap riskerar att gå förlorad i en teore-
tisk inriktning som enbart fokuserar på ideologier och idéer kring moder-
skap. Kritiken har också handlat om att en betoning på en generell ideologi 
samtidigt också riskerar att undervärdera betydelsen av skillnader mellan 
kvinnor och olika sociala kontexter (se Fox, 1998:161). Genom att istället 
diskutera erfarenheter, relationer och faktiska göranden synliggörs både 
negativa och positiva aspekter som berör såväl agens som kontext, vilket 
blir tydligt inte minst i Mulinaris bidrag.  
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Att fokusera på praktiker innebär att det tydligare framgår att det som 
ligger till grund för ojämlika genusrelationer, och det som begränsar  
kvinnors liv och isolerar kvinnor, i själva verket också kan vara aspekter i 
modrandets praktik och inte enbart normativa idéer om moderskap (se  
t ex. Chodorow, 1978; Friedan, 1963). Ett uppmärksammande av prak-
tiker skapar också möjligheter att synliggöra modrandets positiva sidor  
(Ruddick, 1989; Rich, 1976; Mulinari, 1995) och dess betydelse som  
en möjlig frizon från exempelvis rasism och diskriminering för både  
kvinnor och barn (Hill Collins, 1990). Dessutom möjliggörs ett särskiljan-
de mellan moderskap, biologi och genetik, vilket synliggör modrandets 
sociala praktik.  

4.1.3 Skillnader mellan kvinnor  
Med ett ökat synliggörande och kanske särskilt ett upphöjande av modran-
derelationer innanför och utanför biologiska ramar och släktskap kan det 
vara av vikt att reflektera över om (och i så fall hur) detta riskerar att leda 
till ytterligare exkludering av kvinnor som inte modrar. Att diskutera skill-
nader är en långvarig och ständigt aktuell diskussion inom feministisk teori 
och praktik eftersom kvinnor tenderar att tillskrivas egenskaper baserade 
på deras position som just kvinnor (Brah, 2005). Detta blir väldigt tydligt i 
exemplet moderskap. Parallellt med ”det obligatoriska moderskapet” finns 
det som nämnts tidigare olika grupper av kvinnor som betraktas som  
(potentiellt) ”olämpliga mödrar”. Diskussionen om skillnader mellan  
kvinnor har historiskt framförallt varit inriktad på skillnader beroende på 
klass som social relation, men även att klasspositioner samspelar med 
andra skillnadsgöranden som exempelvis erfarenheter av rasism och het-
erosexism (Brah, 2005:435).  

Att moderskap och modrande i sig kan vara en skillnadsmarkör mellan 
kvinnor är sällan uttalat som det, även om det finns forskning som visar på 
svårigheter förknippade med att som kvinna avstå från moderskap eller av 
andra anledningar stå utanför moderskapets normativa ideal. Cheshire 
Calhoun (2000) lyfter till exempel fram skillnader mellan kvinnor i relation 
till sexuell identitet när hon beskriver ”det obligatoriska moderskapet” 
som en heteronormativ iakttagelse eftersom lesbiska kvinnor som grupp 
istället har en historia av att bli aktivt uteslutna från moderskap. Även om 
kvinnor som grupp förväntas (vilja och kunna) få barn kan alltså olika 
grupper av kvinnor förväntas avstå från moderskap. Parallellt med att 
detta obligatoriska moderskap kan innebära en normativ förväntning och 
ett visst mått av tvång för vissa kan det fungera uteslutande för andra, 
vilket innebär att det varken är socialt accepterat eller önskvärt för alla 
kvinnor.  
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Samtidigt som Calhouns (2000) kritik är adekvat i att den pekar på ten-
densen inom feministisk teori att osynliggöra andra perspektiv än det som 
utgår ifrån heterosexuella relationer och erfarenheter, menar jag att det 
finns grund för att problematisera denna uppdelning mellan å ena sidan 
”det (heterosexuella) obligatoriska moderskapet” och å andra sidan les-
biska kvinnors placering utanför familjen. Det är naturligtvis inte så att 
alla heterosexuella kvinnor förväntas bli mödrar, lika lite som det förvän-
tas av alla lesbiska (eller bisexuella) att inte bli det. Andra faktorer spelar 
in, såsom ekonomi, ålder och funktionsförmåga till exempel. Lesbiska och 
bisexuella kvinnor har dessutom alltid varit mödrar, även om det inte alltid 
har varit en kulturellt synlig praktik och även om det i många länder fort-
farande inte är en juridiskt legitim familjeform. Och som Calhoun själv 
skriver finns det dessutom en historia bland lesbiska kvinnor att aktivt 
avstå från moderskap av politiska skäl (Calhoun, 2000:136).    

Calhouns uppdelning kan ytterligare problematiseras genom att se till 
den dubbelhet som finns i den svenska nutida kontexten där kvinnliga sam-
könade par har rätt till assisterad befruktning i den svenska fertilitets-
vården och där lesbiska och bisexuella kvinnors föräldraskap är (kanske 
därför) en relativt kulturellt etablerad familjeform14. Samtidigt har ensam-
stående (hetero-, homo och bisexuella) kvinnor inte rätt till assisterad  
befruktning i Sverige, vilket belyser att den juridiska skiljelinjen här inte 
går vid sexuell identitet utan vid krav på tvåsamhet. Det finns också andra 
exempel på regleringar och exkluderingar av ”olämpliga mödrar”, vilket 
gör argumentationen om skillnader nödvändig. Förutom ensamstående, 
lesbiska och bisexuella kvinnor har, som jag berörde ovan, även kvinnor 
med vissa former av fysisk eller psykisk nedsatt funktionsförmåga historisk 
sett ifrågasatts som ”goda mödrar” och förväntats avstå från moderskap 
för ”barnets bästa” (Stanworth, 1987:15).  

Detta är också en del i den svenska välfärdshistorien, vilket blir extra 
tydligt när vi ser till de steriliseringar som genomfördes under välfärds-
statens framväxt och till de barnhemsplaceringar, placeringar i foster-
familjer och nationella adoptioner som samtidigt blev allt vanligare från 
1930-talet. I socialpolitiska utredningar under denna tid gavs dessutom 
uttryckligen råd om att förhindra vissa grupper från att skaffa barn  
(Lundqvist & Roman, 2009:96).  

 

                                                      
14 Róisín Ryan-Flood (2009) visar till exempel att lesbiska mödrar fått ett ökat erkännande 
genom att i allt högre grad synliggöras i det offentliga. Några av intervjupersonerna i den här 
studien talar till och med om att det blivit normaliserat att lesbiska par får gemensamma barn. 
Detta diskuteras vidare längre fram i avhandlingen.  
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Ett annat tema i den feministiska moderskapsforskningen är den kritik 
som riktades mot vita feministers brist på reflektion över rasifiering. Denna 
inriktning innefattar bidrag från bland andra tidiga postkoloniala feminist-
er15 som problematiserar moderskapsforskningens tendens att fokusera på 
vita, heterosexuella medelklasskvinnor. Här står betydelsen av skillnader 
mellan olika gruppers erfarenhet av moderskap i centrum (se t ex. Hill 
Collins, 1990; hooks, 1984). Som en reaktion mot de negativa bilder av 
modrande som reproducerades av den tidiga andra vågens vita feminism 
kom kritik från postkoloniala feminister som både stämmer överens med 
och skiljer sig från den som Rich (1976) och Ruddick (1989) gav.  

Patricia Hill Collins (1990) är tongivande för denna inriktning och som 
jag nämnt tidigare beskriver hon i Black Feminist Thought rasifierade 
kvinnors erfarenheter av modrande i huvudsak som något potentiellt stär-
kande och skyddande. Hon berättar om den förtryckande kontext som 
moderskapet omges av ur ett nytt perspektiv när hon visar att den tidigare 
dominerande bilden av moderskap inom feministisk teori osynliggjort  
betydelser av den rasism och diskriminering som vissa kvinnor (och barn) 
lever med och som påverkar erfarenheter av modrande och synen på  
moderskap. Här understryker Hill Collins att rasifierade kvinnors moder-
skap måste studeras ur ett annat perspektiv än som ”problematiska möd-
rar”, vilket hon menar är det perspektiv som tidigare dominerat utanför 
den feministiska moderskapsforskningen (Hill Collins, 1990:187). Hon 
lyfter alltså fram moderskapspraktik som en potentiell källa till styrka och 
hopp, som katalysator för social aktivism och som en frizon för kvinnor 
och barn i en samhällelig kontext av just rasism och diskriminering. Även 
bell hooks kritiserar tidigare feminsters syn på moderskap, eller med  
hennes ord deras ”attack mot moderskap”: 

Early feminist attacks on motherhood alienated masses of women from the 
movement, especially poor and/or non-white women, who find parenting 
one of the few interpersonal relationships where they are affirmed and  
appreciated (hooks, 2000[1984]:135).  

 

                                                      
15 Här samlar jag på samma sätt som Katharina Tollin och Maria Törnqvist (2005:84) teoreti-
ker inom ”black feminism” och teoretiker med postkoloniala utgångspunkter under samma 
tak och refererar till dem som ”postkoloniala feminister”. Även om det finns interna skillnad-
er i fokus och perspektiv har de liknande kritik. Bland annat mot universella och generella 
ambitioner i vit, västerländsk feminism, och mot den ojämna fördelning av materiella resurser 
som resulterar i ojämna maktrelationer (se McClaruin, 2001:63). De diskuterar på olika sätt 
rasistiska och etnocentriska grundantaganden i den västerländska kulturen och i kunskaps-
produktionen (Tollin & Törnqvist, 2005:83).  
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Efter att här ha lyft fram ett antal relevanta diskussioner om moderskap i 
den feministiska teoribildningen, inklusive skillnader som här ovan, vänder 
jag nu blicken mot den andra av de tre teoretiska områden som är utgångs-
punkter i den här studien.  
 

4.2 Kritisk heterosexualitetsforskning  
I diskussionerna ovan framträder tydliga normativa aspekter av moder-
skap, framförallt i relation till idén om biologisk determinism och sociala 
ideal och mytbildningar. Här lägger jag tyngdpunkten vid normkritiska 
perspektiv på heterosexualitet, och det gör jag av två huvudsakliga skäl: 
dels eftersom föreställningar om moderskap står i direkt relation till före-
ställningar om heterosexualitet, och dels eftersom intervjupersonernas  
berättelser till betydande del består av diskussioner om normativa aspekter 
av moderskap, sexuell identitet och heteronormativa bemötanden. Men 
först en inledande diskussion om begreppen norm, normalitet och norma-
tivitet.   

4.2.1 Norm, normalitet och normativitet   
I kontakten med de deltagande kvinnorna och i intervjusamtalen använde 
jag främst begreppet ”moderskapsnormer”. Jag bedömde normbegreppet 
som mest användbart empiriskt eftersom det är både väletablerat och  
vardagligt, och just därför också öppet för att fyllas med många olika  
associationer och betydelser. I det analytiska arbetet har tonvikten dock 
kommit att läggas på normativitet och normalisering, men också på den 
marginalisering som är tätt sammanlänkat med dessa båda begrepp. Det är 
relationen dem emellan som diskuteras här. Norm är ett grundläggande 
sociologiskt begrepp som innefattar olika utgångspunkter, historiskt har 
det dock använts inom konsensusteorier om social ordning där normer står 
för ett samhälles önskvärda gemensamma värderingar och där människors 
anpassning betonas. Därför har det också tenderat att utesluta variationer, 
heterogenitet och motstånd (Sandell & Mulinari, 2006: 138f). Istället har 
det fokuserat på relativt fasta uppfattningar om hur människor bör handla 
för att inrätta sig i den sociala ordningen.  

I denna studie ligger inte intresset i att diskutera hur intervjupersonerna 
handlar, om de följer normer eller inte, utan jag är snarare intresserad av 
deras beskrivningar och erfarenheter av idealbilder och hur de förhandlar 
med dem. Här ingår bland annat berättelser om att i sociala relationer bli 
placerade i enlighet med eller utanför ”det normala” och förväntade, och 
om egna normkritiska förhållningssätt och alternativa praktiker. Eftersom 
jag är särskilt inriktad mot relationen mellan heterosexuell normativitet 
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och moderskapsideal har jag influerats av queerteoretiska och andra kri-
tiska heterosexualitetsforskares diskussioner om normativitet och norm-
kritik. Jag utgår därmed ifrån en tradition där sociala förväntningar sam-
mankopplas med makt, disciplinering och exkludering.   

Michel Foucault (1978) diskuterar normalitet utifrån ett historiskt  
perspektiv på sexualitet och i termer av konstruktioner av dominerande 
grupper som har makt att genom etablerandet av vetenskapliga diskurser 
skapa avvikelser och patologisera människor som inte anses leva enligt 
rådande ideal. För honom handlar normalisering något förenklat om inter-
naliserad disciplinering genom bekräftelse och förmåner å ena sidan och 
stigmatisering och marginalisering å den andra, något som också Judith 
Butler (1990) diskuterar med fokus på förväntad heterosexualitet. Butler är 
tillsammans med Foucault queerteorins mest inflytelserika teoretiker och 
båda lägger stor vikt vid normalitetens dubbla karaktär av att inkludera 
och exkludera. Det är också grundläggande för min förståelse av norma-
tivitetsbegreppet. Butler (2004) håller med om den grundläggande sociolo-
giska synen på att normer skapar vissa sociala antaganden som vägleder 
människors beteenden och har möjlighet att skapa gemenskap, men hon 
intresserar sig mer för uteslutningsprocesser. Hon betonar därmed särskilt 
vikten av diskursiv exkludering. Det är genom att vissa beteenden normali-
seras, det vill säga att vissa idéer och ideal blir bestämmande över våra liv, 
som denna inkludering och exkludering sker. 

Norm och normativitet skiljer sig åt genom att normbegreppet ligger på 
en deskriptiv nivå medan normativitet ligger på en värderande (Andersson, 
2011:54). Framförallt queerteoretiskt influerade forskare tenderar att lägga 
stor vikt vid just normativitet, vilket alltså kan definieras som ett makt-
system som vidmakthåller sociala ideal genom processer av inkludering och 
exkludering (Rosenberg, 2002:100ff). Däremellan finns ett utrymme, en 
marginal eller en gråzon. Där marginal är positionen hänvisar marginali-
sering till själva görandet. Att marginalisera innebär därmed att partiellt 
osynliggöra eller stänga ute det som faller utanför den konstruerade  
normaliteten (se Fur, 2006). Normalisering blir på samma sätt som margi-
nalisering det analytiska verktyg som fångar processer. Här handlar det om 
definierandet av ideal och om förkroppsliganden av föreställningar om det 
som anses vara normalt, naturligt och önskvärt. Inneboende i begreppet 
finns därför samtidigt en parallell innebörd, det vill säga den om att det 
som faller utanför riskerar att marginaliseras, exkluderas eller till och med 
patologiseras. Normaliseringsprocesser resulterar som följd i normativitet 
(Fahlgren m.fl., 2011:2f).  

 



54 I MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga 
 

Begreppet normkritik står för problematiserandet av konstruktionen av 
”det normala”. Det har framförallt använts i samband med den queer-
teoretiska kritiken av heterosexuell normativitet. Under senare år har det 
dock fått ett vidare genomslag, i Sverige i första hand vad gäller frågor om 
konkret pedagogiskt förändringsarbete och likabehandling i skolan. Med 
queerteoretiska men även feministiska och intersektionella16 angreppssätt 
arbetar pedagoger kritiskt med konstruktioner av normalitet, med syfte att 
synliggöra och ifrågasätta sociala ideal (se Elmeroth, 2012; Bromseth & 
Darj, 2010). Jag använder begreppet för att markera att det är ett kritiskt 
förhållningssätt till det normativa som är i fokus i den här avhandlingen. 
Men också för att begreppet får betydelse i analysen av det empiriska 
materialet. Som tydligt grundad i queerteorin synliggörs också att hetero-
normativitet är en viktig aspekt i ett kritiskt perspektiv på moderskaps-
ideal.   

4.2.2 Normativ och institutionaliserad heterosexualitet  

Heteronormativity operates as a system of power that variously affects, 
through privileging and constraining, heterosexuals, gay men, lesbians, bi-
sexuals, transgendered persons, and everybody else (Mamo, 2007:7).  
 

Normkritiska perspektiv på heterosexualitet går att diskutera utifrån åt-
minstone tre huvudinriktningar. Den första är idén om obligatorisk hetero-
sexualitet som den fördes fram av lesbiska feminister på 1970- och 80-
talet. Den andra är Butlers heteromatris som från 1990-talet och framåt 
har kommit att utvecklas till det mer generella queerteoretiska begreppet 
heteronormativitet. Den tredje inriktningen är den kritiska heterosexuali-
tetsforskningen, som med det sociologiska begreppet institutionaliserad 
heterosexualitet särskilt vill uppmärksamma kopplingen mellan den  
normativa heterosexualiteten och sociala strukturer och institutioner.  

I den här studien är begreppen heteronormativitet och institutionaliserad 
heterosexualitet mest relevanta men först vill jag synliggöra föregångaren 
till dessa, nämligen ”den obligatoriska heterosexualiteten”. Rich (1980) 
var en av de som vidhöll vikten av att betrakta heterosexualitet som en 
tvingande institution, och hon poängterar att som institution är hetero-
sexualiteten inte ”naturlig” och kan heller inte reduceras till ett individuellt 
begär, en preferens eller ett val. Den tvingas på människor genom propa-

                                                      
16 Med intersektionalitet som analysverktyg skapas möjligheter att lyfta fram den komplexitet 
av erfarenheter som människor i marginaliserade positioner har i relation till makt och under-
ordning, där betydelser av olika kategorier skiftar i olika situationer/kontexter. Med ett inter-
sektionellt förhållningssätt finns också en möjlighet att åskådliggöra hur människor utmanar 
homogena representationer och kategoriseringar (de los Reyes & Mulinari, 2005). 
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ganda och genom samhällets organisering, menar hon (Rich, 1980:648). 
Heterosexualiteten är enligt Rich strukturen som binder samman kvinnor 
till män, och följaktligen blir den lesbiska existensen en uttalad motstånds-
handling mot patriarkatet.   

Steven Seidman (2009) beskriver att denna tidiga normkritiska inrikt-
ning visserligen gav politiskt kraft åt samhällsvetenskapliga sexualitetsstud-
ier men menar att aktörskapet tenderar att försvinna i dess fokus på det 
strukturella och generella. Följaktligen döljs variationer av vardagliga 
praktiker som anses överskrida ”normal” heterosexualitet (Seidman, 2009: 
24). Här tar queerteorin vid med sitt engagemang i just sådana överträdel-
ser, även om det huvudsakliga intresset fortfarande ligger på icke-hetero-
sexuella begär och praktiker. Queerteori är ett fält bestående av olika in-
riktningar och fokus med ett gemensamt kritiskt förhållningssätt till det 
normativa och intresset för processer av hetero-normalisering. Queerfors-
kare tenderar att använda begreppet heteronormativitet för att synliggöra 
att det inte är själva sexualiteten som studeras utan de mönster som skapar 
normalitet. Begreppet innefattar med Fanny Ambjörnssons ord 

de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätt-
håller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande – 
alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det 
mest åtråvärda och naturliga sättet att leva (Ambjörnsson, 2006:52).  

Ett grundläggande bidrag för den här betydelsen är Butlers heteromatris. I 
likhet med de tidigare lesbiska feministerna menar Butler (1990) att det 
som följd av en utbredd normaliseringsprocess finns en samhällelig syn på 
heterosexualitet som obligatorisk. Hon diskuterar denna process med hän-
visning till den heterosexuella matrisens fyra komponenter: kön, genus, 
begär och sexuellt beteende. Normalitet och begriplighet är beroende av att 
dessa står i direkt relation till varandra, vilket innebär att matrisen kräver 
en manlig man som åtrår en kvinnlig kvinna och vice versa, och det är 
genom upprepandet av dessa normativa genusidentiteter som heterosexu-
liteten naturaliseras. Inom heteromatrisen begränsas därför människors 
möjligheter att uttrycka sitt genus, sin identitet och sin sexualitet. Enligt 
Butler (1990) krävs därför att upprepandet av normativa genusidentiteter 
bryts för att naturaliseringen av heterosexualiteten skall kunna ifrågasättas. 
Att utföra icke-normativa performativa genuspraktiker innebär utifrån 
detta perspektiv en möjlighet att förändra synen på den antaget naturliga 
och nödvändiga relationen mellan kön och genus, och därmed också den 
normativa heterosexualiteten.  
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I Butlers förståelse av den samhälleligt obligatoriska heterosexualiteten 
finns utrymme för det aktörskap som Seidman (2009) efterlyste hos de 
lesbiska feministerna. Genom att människor kan förhandla med förväntade 
genusideal kan de också utmana dem. I praktiken är alltså genusidentiteter 
inte lika binära som heteromatrisen syftar till att påvisa. Och det för mig in 
på nästa spår i det queerteoretiska perspektivet som är av relevans här, 
nämligen den om relationen mellan heterosexualitet och homosexualitet – 
mellan det konstruerat ”normala” och ”onormala”. I Sexualitetens historia 
beskriver Foucault (1978) heterosexualiteten som historiskt konstruerad, 
formad till att framstå som den ”naturliga” sexualiteten. Historiskt sett har 
sexualitet enligt honom isolerats till en biologisk och psykisk drift som 
antingen betecknats som normal eller som patologisk. När den heterosexu-
ella driften började talas om i termer av normalitet blev homosexualitet 
som konsekvens ”onormalt”, skriver Foucault. Där Butler (1990) menar 
att heterosexualiteten naturaliseras genom det performativa upprepandet 
av normativa genusidentiteter anser Foucault alltså att det är i upprepandet 
av talet om heterosexualiteten som ”det normala” naturaliseras. Fram 
träder här samtidigt den normativa symbolen av det heterosexuella paret 
som har sex i reproduktionssyfte (Foucault, 1978:104f). Därmed uppstår 
en normativ länk mellan heterosexualitet och föräldraskap där biologi 
intar en central plats. Heterosexualitet blir med andra ord till genom  
konstruktionen av homosexualitet, och för att heterosexualiteten skall 
kunna behålla sin normativa status måste ”den homosexuella” ses som den 
hotande andre (Seidman, 2009:25).  

Detta är de mest grundläggande queerteoretiska perspektiven på hetero-
normativitet och Seidman (2009) menar att det i denna teoribildning till 
viss del saknas en empiriskt grundad diskussion om relationen mellan för-
väntad heterosexualitet och sociala strukturer, kontexter och institutioner. 
För att fördjupa denna länk vänder jag mig här till den sociologiska  
kritiska heterosexualitetsforskningen där just Seidman spelar en framträ-
dande roll, tillsammans med bland andra Stevi Jackson (2006a, 2006b). 
Grundtanken är att, likt de lesbiska feministerna på 1970- och 80-talet, 
lyfta fram heterosexualitet som institutionaliserad i samhället. Men här, 
liksom i queerteoretiska bidrag, ligger tonvikten mindre på heterosexu-
alitetens avgörande roll för patriarkatets överlevnad och mer på normativa 
aspekter av själva heterosexualiteten. Seidman anser att samtidigt som 
samhällelig institutionalisering av normativ heterosexualitet är viktig för 
vissa delar av queerteorin, leder dess diskursanalytiska ansats ibland till att 
länken mellan heteronormativitet och samhälleliga strukturer och instituti-
oner försvinner (Seidman, 2009:25).  
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Det är detta fokus som Seidman och Jackson bidrar med. De bidrar 
också med en diskussion om att den institutionaliserade normativa hetero-
sexualiteten påverkar alla, oavsett sexualitet, och att det påverkar alla på 
olika sätt17. Enligt Jackson (2006a) visar institutionalisering tydligare än 
normativitet just att sociala ideal inte bara påverkar de personer som ställs 
utanför gränsen för vad som uppfattas som heterosexualitet, utan även de 
som antas befinna sig innanför. Uttrycken för denna påverkan ser dock 
olika ut. Det finns till exempel en skillnad mellan att utsättas för viss styr-
ning till att marginaliseras och vidare till att utsättas för faktiska sanktion-
er och till och med våldshandlingar. Vad Jackson (2006a, 2006b) och 
Seidman (2009) med andra ord förespråkar är forskning som fångar  
erfarenheter både utanför och innanför gränsen för heterosexualitet, med 
betoning på dess institutionaliserade karaktär. Detta inte minst eftersom de 
menar att normativ heterosexualitet är så effektiv just eftersom den är  
institutionaliserad och inte enbart en sexuell relation. Den är både sexuell 
och asexuell; både offentligt reglerad och erfaren i den intima sfären, och 
den reproduceras genom vardagliga praktiker som tas för givna. Det är 
detta som gör att den går obemärkt förbi (Jackson, 2006b:44). Den norma-
tiva heterosexualiteten handlar med andra ord inte enbart om sexuella 
praktiker, den associeras också starkt till generella idéer om ”normala liv” 
(Jackson, 2006a:107).  

I relation till detta vill jag även nämna den brittiska postkoloniala forsk-
aren Sara Ahmeds (2010) diskussion om förväntade livslinjer och  
konstruktionen av lycka, där hon inte bara lyfter fram idén om ett normalt 
liv utan också att vissa liv anses vara mer lyckliga än andra. Ett normalt liv 
blir ur ett sådant perspektiv detsamma som ett gott och lyckligt liv  
(Ahmed, 2010:71). Jag ställer mig bakom denna argumentation om insti-
tutionaliserad heterosexualitet och när jag i texten refererar till normativ 
heterosexualitet och heteronormativitet inkluderar jag denna förståelse av 
institutionalisering i begreppet. I sammanfattningen av de centrala begrep-
pen diskuterar jag detta ställningstagande närmare. Nu närmast följer en 
diskussion om studiens tredje teoretiska och analytiska spår, om sociala 
relationer utanför ramen för normativa ideal om familj.  

 

                                                      
17 Det är framförallt i den sociologiska kritiska heterosexualitetsforskningen som analyser av 
hur normativ heterosexualitet påverkar människor som identifierar sig som heterosexuella 
gjorts (se t ex. Richardson, 1996; Jackson, 1999). 
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4.3 Relationer bortom ”moderskapet” och ”familjen” 

If our goal is to study social structures and processes related to families, we 
need ways to include more realistic understandings of the diversity of  
people’s lives in our investigations (Allen, 2000:8).   

 
Det familjesociologiska fältet har som jag nämnde inledningsvis tradition-
ellt sett haft ett starkt fokus på heterosexuella parrelationer och på par 
med barn. Kritiska heterosexualitetsstudier och perspektiv har därför också 
varit marginaliserade (Norberg, 2009:17ff; Smart, 2007:46; se även  
Roman, 2004; Roseneil & Budgeon, 2004)18. Detta håller dock på att för-
ändras, även om förändringen går långsamt i Sverige jämfört med till  
exempel Storbritannien. Med ett ökat intresse för vad en familj är och hur 
diskurser om familjetillhörighet konstrueras har det där blivit allt vanligare 
att synliggöra och utgå ifrån olika familjeformer och nära relationer (se  
t ex. Nordqvist & Smart, 2014; May, 2011; Gabb, 2010; Morgan, 1996, 
2011; Roseneil, 2007; Smart, 2007; Roseneil & Budgeon, 2004). Ett kon-
kret exempel på detta är forskning med inriktning mot samkönade pars 
familjebildningar, vilket fortfarande är ett begränsat område i Sverige även 
om här finns exempel. Framförallt handlar det då om empiriska studier om 
regnbågsfamiljer, homosexuella föräldrar eller lesbiska kvinnors erfaren-
heter av moderskap. Här är det vanligt att heterosexuell normativitet ingår 
som ett tema jämsides med konkreta beskrivningar av praktiker involve-
rade i planeringen inför och utövandet av föräldraskap (se t ex. Halldén 
m.fl., 2003; Zetterqvist Nelson, 2007; Ryan-Flood, 2009). Det finns också 
exempel där barns perspektiv är utgångspunkten (se t ex. Hamrud, 2005; 
Gustavson & Schmitt, 2011).  

Även om det fått viss uppmärksamhet är familjeformer eller nära rela-
tioner där barn inte ingår, eller där barn ingår på andra sätt än genom 
föräldraskap eller släktskap, fortfarande ett relativt outforskat område 
inom det familjesociologiska området. Detta samtidigt som en variation av 
betydelsefulla vuxen-barnrelationer och relationer mellan vänner är vanliga 
i människors liv (se t ex. Roseneil & Budgeon, 2004). Jag utgår som jag 
nämnt tidigare ifrån den inkluderande familjesociologiska forskningens 
problematiserande förhållningssätt till familje- och moderskapsbegreppets 
begränsande innebörder. Därmed ser jag det som viktigt att här särskilt 
framhäva signifikanta relationer och praktiker som tenderar att hamna i 
periferin när fokus läggs på familj som det biogenetiska föräldraskapet 
inom en heterosexuell tvåsamhetsrelation.  

                                                      
18 Även andra kritiska perspektiv är marginaliserade här, t ex. studier om vilken betydelse  
migration och rasifiering har för familjerelationer (se t ex Mulinari, 2007; Eng, 2010).  
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4.3.1 Valda familjer, släktskap och signifikanta andra 
Utvecklingen mot en vidgad förståelse av familj och relationella praktiker 
inbegriper diskussioner som går att finna bland queerteoretiskt influerade 
familjeforskare. Till exempel är families of choice ett etablerat begrepp som 
belyser att vänner historiskt sett har intagit en viktig roll i betydelsen av 
familj för många homo-, bi- och transsexuella personer, och där barn kan 
men inte måste ingå (se t ex. Weston, 1991; Weeks m.fl., 2001). Också i 
den transnationella adoptionsforskningen diskuteras relationen mellan den 
sociala tillhörigheten och biologiska band (se t ex. Eng, 2010), liksom i 
forskning om reproduktionsteknologi och familjebildning (se t ex. 
Nordqvist, 2010). Postkoloniala studier av transnationella familjer visar att 
migrationserfarenheter å ena sidan kan innefatta tillfällig såväl som lång-
varig splittring och desintegrering av familjer, samtidigt som familjemed-
lemmar å andra sidan många gånger behåller och underhåller en familje-
gemenskap över nationsgränser (Bryceson & Vuorela, 2002:3; se även 
Skrbis, 2008). I forskningen om transnationella familjer finns exempel på 
att andra vuxna än (de biologiska) föräldrarna som följd av sådana splitt-
ringar ofta har en betydande föräldraroll (Umut, 2002). Denna diskussion 
återfinns även hos Hill Collins (1990) och hooks (1984) när de talar om 
”other mothers” respektive ”revolutionary parenting”. Det förstnämnda 
står för en kulturellt etablerad praktik där kvinnor (som har eller inte har 
barn) hjälper andra och delar på modrandeansvaret (Hill Collins, 1990: 
192ff). Därmed lyfter Hill Collins fram familjerelationer utanför gränsen 
för de mest etablerade förståelserna av moderskap och föräldraskap, vilket 
också hooks gör när hon hänvisar till och efterfrågar en kollektiv föräldra-
form. Denna blir med hennes ord ”revolutionär” i ett samhälle där familjer 
ses som stängda enheter och där föräldrarna förväntas ha det enda, eller 
det huvudsakliga, emotionella ansvaret för barnen (hooks, 2000 [1984]: 
146f)19.  

Detta är bara några av flera möjliga exempel på förståelser av familj och 
omsorgspraktiker som utmanar den traditionella heteronormativa etnocen-
triska kärnfamiljsideologin och som möjliggör ett vidgat perspektiv på 
omsorgsrelationer. Resonemangen känns igen framförallt i den nutida  
brittiska inkluderande familjeforskningen som problematiserar föreställ-
ningen om att biologi, föräldraskap och heterosexualitet är givna grunder 
för familjeband och nära relationer. Som följd utmanas idén om föräldra-

                                                      
19 Mot denna bakgrund är det också relevant att nämna andra former av relationella om-
sorgspraktiker och vuxen-barnrelationer som till exempel styvförälderskap (se t ex. Bäck-
Wiklund & Johansson, 2003), stödfamiljinsatser som familjehem och kontaktfamiljsuppdrag 
(se t ex. Katz & Pinkerton, 2003) men också andra former av informell och formell (pedagog-
isk) barnomsorg (se t ex. Macdonald 2010; Pramling-Samuelsson & Fleer, 2009). 
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skap i sig som ett obligatoriskt inslag i människors liv, men också den  
dominerande bilden av en mindre familjeenhet som delar livet på en och 
samma plats. Innan jag diskuterar några inflytelserika bidrag i denna 
forskningsinriktning vill jag i sammanhanget nämna den kritiska antropo-
logiska forskningens diskussioner om släktskap. Begreppet används för att 
beskriva ett brett spektrum av relationer och där sociala band särskilt po-
ängteras (se t ex. Franklin & McKinnon, 2001). Det finns en lång tradition 
av släktskapsstudier inom antropologin och historiskt sett har dock bety-
delsen av blodsband varit i fokus (Schneider, 1984:193; Strathern, 1992:3). 
Det var under 1960-talet som antropologer började kritisera den egna  
disciplinen för att bygga på idén om naturlig sexuell reproduktion, på bio-
logism och påföljande etnocentrism och västfokus (Franklin & McKinnon, 
2001:2f; Schneider, 1984). Detta är en kritisk hållning som sedan dess har 
förändrat den antropologiska släktskapsforskningen:  

[K]inship studies within anthropology have been productively reconfigured 
and indeed revitalized by the many critical interventions through which they 
have been transformed (Franklin & McKinnon, 2001:6).  

Denna förändring har inte minst inneburit ett problematiserande förhåll-
ningssätt till släktskap som något biologiskt och förutbestämt. Det ses 
snarare som kontextuellt, som socialt och kulturellt konstruerat (Strathern, 
1992:19) och förstås mer och mer i termer av relationella band (Killick & 
Desai, 2010:5). I denna förändring spelar ett ökat involverande av bland 
annat reproduktiv teknologi in, vilket har lett till att reproduktion och 
släktskap inte längre är avgränsade till den privata sfären (Franklin & 
McKinnon 2001:8). Det finns också en pågående debatt om till vilken grad 
släktskapsrelationer och vänskapsrelationer är olika former av sociala  
relationer och hur man ska förstå styrkan i dessa sociala nätverksband 
(Curry m.fl., 2012). Vissa forskare drar en skarp skiljelinje mellan dessa 
relationer medan andra lyfter fram vad de har gemensamt. Ytterligare 
andra ser vänskap som en form av släktskap (Killick & Desai, 2010:2). Ur 
ett sådant perspektiv betraktas släktskapsband i termer av inkludering och 
gemenskap, samtidigt som antropologer och sociologer påpekar att sådana 
relationer också innefattar exkludering, konflikter, ambivalenta känslor 
och till och med våld (se Franklin & McKinnon, 2001:15; Smart, 2007: 
133). Och även om vänskap spelar en betydelsefull och vardaglig roll i 
många människors liv är det en form av relation som är forskningsmässigt 
oprioriterad och underteoretiserad (se Killik & Desai, 2010:4; Roseneil & 
Budgeon, 2004:138f).  
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Denna kritiska antropologiska och socialkonstruktivistiska betydelse av 
släktskap har börjat få genomslag i delar av den brittiska familjesocio-
login20 (Nordqvist, 2014). Smart (2007) är särskilt inflytelserik inom denna 
inriktning, inte minst med sin bok Personal Life där hon framför familje-
begreppet föreslår ett analytiskt användande av ”personal life” som verk-
tyg. Detta beskriver hon som en övergripande term som kännetecknar en 
slags släktskapssociologi (framför en familjesociologi) där bland annat 
vänskap, samkönade intimiteter, och relationer över hushållsgränser inklu-
deras (Smart, 2007:5). Enligt hennes framställning inbegriper det  

all sorts of families, all sorts of relationships and intimacies, diverse sexuali-
ties, friendships and acquaintanceships. The term ”personal” is also signifi-
cant in denoting the centrality of the individual, yet avoiding the sense in 
which it can convey ideas of separateness, autonomy and the conceptual 
slide into individualization (Smart, 2007:188).  

Genom att tala om personligt framför individuellt vill Smart undvika  
kopplingen till individualiseringsteorin21 och till tillhörande syn på våra liv 
som separata och autonoma. Samtidigt betonar hon betydelsen av  
individuella aspekter när det gäller nära relationer. Förutom att betrakta 
relationer som institutioner eller strukturer, vilket traditionellt sett har 
varit huvudsakligt fokus för det familjesociologiska fältet, vill Smart inklu-
dera emotionella och relationella dimensioner som har stor betydelse i 
människors vardagsliv (ibid:3ff).  

Här är det viktigt att lyfta fram att det personliga samtidigt involverar 
mer än nära relationer. Det handlar enligt Smart om olika sfärer i våra liv 
som berör allt från familj, barndom och sexualitet till konsumtion och 
juridik. Det personliga rör därför lika mycket det som sker i våra hem och i 
våra nära relationer som vad som sker när vi rör oss i det offentliga och 
när vi möter olika samhällsinstitutioner (ibid:29; se även May, 2011). 
Dessutom är Smart noga med att uppmärksamma att våra personliga liv 
inte enbart handlar om positiva emotioner och relationer. Tidigare, fram-
förallt feministisk, familjeforskning har studerat mer negativa aspekter i 
                                                      
20 Begreppet används inte in någon större utsträckning i den svenska familjesociologin. 
21 Den så kallade individualiseringsteorin med framförallt Giddens (1991, 1992) och Beck och 
Beck-Gernsheim (1995, 2002) i spetsen, har länge har haft ett starkt inflytande på den väster-
ländska familjesociologin där idén om ökade valmöjligheter och demokratiska familjer samsas 
med den om att människor ”idag” upplever en högre grad av risk och kontroll utifrån samt 
att familjen håller på att demoraliseras. Carol Smart (2007) är en av de sociologer som kritise-
rar denna teoretiska inriktning bland annat för att sakna empirisk förankring, för att margi-
nalisera olikheter, för att ha ett överdrivet fokus på förändring, och för att vara både generali-
serande och västcentrerad, och framförallt för sin oförmåga att fånga vardagliga erfarenheter 
(Smart, 2007:4).  
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termer av mäns våld mot kvinnor och andra direkta missförhållanden. 
Men Smart menar att det också kan handla om allt från att ha negativa 
känslor gentemot släkt, vänner och familjemedlemmar till vardagliga  
svårigheter i att bevara relationer med dessa – något som står i polemik 
med de normativa relationsideal vi förväntas leva efter (Smart, 2007: 
133ff).  

Överlag är Smart särskilt intresserad av själva görandet i relationer och 
hennes diskussion kan förstås som en fortsättning på och en utveckling av 
vad David Morgans (1996) refererar till som ”familjepraktiker”. Smart vill 
dock vidga förståelsen av nära relationer bortom just familjerelationer och 
använder därför ett mer inkluderande begrepp. Enligt henne är det av vikt 
att konceptualisera ett annat synsätt, eller ”field of vision”, där familjer 
finns men inte automatiskt är den måttstock enligt vilken man mäter andra 
relationer (ibid:7; se även Roseneil & Budgeon, 2004). Trots att familje-
praktiker inte är ett uttalat analytiskt verktyg i den här studien vill jag ge 
en kort bild av diskussionen kring det, eftersom den har varit tongivande 
för utvecklingen av den brittiska inkluderande familjesociologin som jag 
influerats av. Begreppet introducerades 1996 av Morgan, och han har  
sedan dess utvecklat det i boken Rethinking Family Practices från 2011. 
Kortfattat diskuterar han vikten av att se till faktiska handlanden i familje-
livet och vad som där både reproduceras och utmanas. Han lyfter också in 
det emotionella i dessa relationer som ett görande, och menar liksom Smart 
att det inte nödvändigtvis innebär positiva känslor. Det kan alltså handla 
om praktiker som är förtryckande, begränsande, hotande och rent av far-
liga (Morgan, 1996:192; 2011) 

Fördelen med begreppet menar Morgan är att det signalerar att upprep-
ning av handlingar är utgångspunkten samtidigt som det ger en öppning 
för förändring (Morgan, 1996:188ff). Han understryker att han inled-
ningsvis införde det som en uttalad kritik mot idén om Familjen, som då 
stod relativt oproblematiserad i den sociologiska disciplinen. Den bar på en 
strikt heteronormativ betydelse i att den behandlades som en enhet bestå-
ende av en mamma, en pappa och barn:  

Not only were other heterosexual ways of living or doing family excluded or 
marginalised but the same was also true for gays and lesbians and their  
various living arrangements. While the standard model could accommodate 
deviations such as cohabition and re-constituted families (separations and 
re-parenting) it seemed unable to go beyond these (Morgan, 2011:3).  

Familjebegreppet var inte bara en förenkling av erfarenheter som Morgan 
ville röra sig ifrån, det bar också på ett starkt normativt bagage som var till 
nackdel för och marginaliserade olika samhällsgrupper (ibid:4). Därför såg 
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han det som relevant att lägga tonvikten på själva görandet, vilket för  
övrigt också är den bakomliggande idén till modrandebegreppet som lyfter 
fram görandet framför varandet.  

Ett annat begrepp som kan nämnas i detta sammanhang men som trots 
sin centrala plats inom socialpsykologin inte har fått särskilt stort genom-
slag i den sociologiska familjeforskningen är George Hebert Meads (1969) 
”signifikanta andra”. Jag inkluderar begreppet här eftersom det sätter det 
relationella i fokus och erbjuder en benämning på betydelsefulla inter-
personella relationer i människors liv som inte nödvändigtvis har kopp-
lingar till vare sig biologi eller släktskap. Det hänvisar till personer som 
står oss emotionellt eller platsmässigt nära och/eller som på andra sätt och 
av andra anledningar är viktiga för hur vi tolkar och förstår världen (se 
Smart, 2007:46; Mead, 1969; Berger och Luckmann, 1979). I pedagogisk 
och antropologisk forskning finns en tendens att använda ”signifikanta 
andra” och ”signifikanta relationer” för att referera till partners, föräldrar, 
vänner och lärare, utan att närmare definiera begreppen som sådana (se  
t ex. Comer, 2001; Handler, 2004). Sammantaget har dessa diskussioner 
inspirerat mig till att här förstå begreppet som ett samlingsnamn för bety-
delsefulla relationer och personer som står oss emotionellt nära, vilket 
inbegriper både positiva och negativa aspekter.   
 

4.4 Centrala begrepp   
Efter denna genomgång av utgångspunkter och inspirationskällor vill jag 
här avsluta med att tydliggöra vilka begrepp som har kommit att bli av-
handlingens centrala analytiska verktyg. Även om jag inte refererar till det 
särskilt ofta i texten finns det med som en central utgångspunkt och därför 
börjar jag med begreppet institutionalisering, som jag använder på två 
olika sätt. Å ena sidan hanterar jag det i sin mest vardaglig form som en 
process där en vana genom upprepning blir till en objektiv kunskap, till 
något som uppfattas som självklart och som därmed innehåller vissa be-
stämda handlingsmönster. Detta är också den mest grundläggande sociolo-
giska definitionen (se t ex. Berger & Luckmann, 1979). Å andra sidan an-
vänder jag det som jag nämnde ovan med utgångspunkt i Seidman (2009) 
och Jacksons (2006a, 2006b) mer specifika diskussion om institutional-
iserad heterosexualitet. Det vill säga med betydelsen en genomgripande, 
innefattande och offentlig implementering av övergripande kulturella upp-
fattningar om ”normala liv”. Institutionalisering kan sägas syfta till att 
betona att inte enbart människor som anses leva utanför normativa för-
väntningar påverkas av dem. Det gör även de som på olika sätt lever inom 
ramarna, även om påverkan ser olika ut. Dessutom är just synen på vad 
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som anses utgöra ett ”normalt liv” grundläggande, samt kopplingen till 
samhälleliga lagar och strukturer. Utifrån en sådan definition blir institut-
ionalisering och normativitet tätt sammanvävda, åtminstone som jag för-
står och har valt att hantera såväl heteronormativitet och moderskapsnor-
mativet. Jag innesluter alltså det institutionella i betydelsen av det norma-
tiva, vilket är centralt för hur jag ser på både heterosexualitet och moder-
skap.   

Det ”obligatoriska moderskapet” spelar en betydande roll som utgångs-
punkt i en diskussion om moderskapsnormativitet och är ett vägledande 
analytiskt begrepp i avhandlingen. Som jag har diskuterat tidigare hänvisar 
det till föreställningen om att alla kvinnor vill och bör (och kan) få barn 
eftersom det antas finnas en naturlig länk mellan kvinnors identitetet och 
moderlighet. Det hänvisar dessutom till moderskapets institutionaliserade 
sida (Rich, 1976; DiQuinzio, 1999). Därmed bidrar det obligatoriska  
(essentialistiska) moderskapet med en kritik om att synen på kvinnors  
gemensamma essens baseras på en universalistisk idé om både kvinnor och 
mödrar. Som följd – och detta är grundläggande – placeras andra relation-
er och praktiker än det biogenetiska moderskapet såväl som kvinnor utan 
barn i marginalen. Begreppet som sådant rymmer dock inte skillnader  
mellan kvinnor, det vill säga de skillnader som finns i förväntningar på ett 
biogenetiskt moderskap mellan olika grupper. Som följeslagare till obliga-
torium och essentialism finns nämligen idéer om både olämpliga och dåliga 
mödrar (se Brembeck, 1998), något som jag menar att moderskapsnorma-
tivitet bättre fångar (se diskussion nedan).  

Jag använder begreppet modrande som en könsneutral, social kategori 
som är synonymt med omsorgspraktiker (se Holm, 1993; Ruddick, 1980, 
1989). Där Holm (1993) skiljer mellan att ”mödra” och ”modra” för att 
separera biologiska aspekter av moderskap från sociala praktiker skiljer jag 
mellan moderskapet å ena sidan och modrande och omsorgspraktiker å 
den andra. På så vis blir det tydligt att utgångspunkten är en icke-biologisk 
förståelse av moderskap och modrande, vilket också innebär att jag ser det 
som en omsorgspraktik som inte behöver länkas till ”egna” barn och som 
kan vara både individuell och kollektiv. Modrande liksom omsorgsprak-
tiker behöver heller inte hänvisa till relationen mellan vuxen och barn, det 
kan gälla även relationer mellan barn och mellan vuxna. För att tydliggöra 
denna poäng använder jag dessa två begrepp synonymt.  

Övergripande och teoretiskt utgår jag ifrån ett problematiserande för-
hållningssätt där släktskap, familj och nära relationer inte ses som något 
biologiskt och förutbestämt utan snarare som kontextuellt, socialt och 
kulturellt konstruerat (se t ex. Strathern, 1992; Weeks m.fl., 2001; Smart, 
2007). Jag fyller därmed modrande och omsorgspraktiker med betydelsen: 
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ett brett spektrum av relationer där sociala band, ansvar och omsorg sär-
skilt poängteras.  

Det är utifrån dessa utgångspunkter som jag föreslår begreppet moder-
skapsnormativitet. Jag hanterar detta som ett paraplybegrepp som inne-
fattar relationen mellan det obligatoriska (essentialistiska) moderskapet, 
institutionaliserad heterosexualitet, heteronormativitet och varierande for-
mer av modrande. Begreppet länkar samman sociologiska förståelser av 
institutionalisering, och den feministiska uppdelningen mellan moderskap 
som institution och som erfarenhet, med queerteorietiska förståelser av 
normativitet. Under forskningsprocessen har det vuxit fram som det cen-
trala begreppet utifrån vilket jag förstår och analyserar dessa olika aspek-
ter. Utifrån olika perspektiv kommer det i de tre empiriska kapitlen ges 
konkret innehåll, men kortfattat lägger det tonvikten på normativa ideal 
om kvinnors biogenetiska föräldraskap samtidigt som det betonar föränd-
ringspotential. Moderskapsnormativitet handlar om hur idén om det obli-
gatoriska moderskapet relaterar till såväl institutionaliserade moderskaps-
ideal som alternativa praktiker.  

Och slutligen: som benämning på utmaningar av ideal liksom beskriv-
ningar av alternativa praktiker använder jag begreppet normkritik. Männi-
skor utövar i vardagen olika former av omsorgspraktiker och lever liv både 
innanför och utanför moderskapsnormativa och heteronormativa impera-
tiv. Det som faller utanför eller hamnar i mellanrummen riskerar dock att 
marginaliseras, annorlundagöras, ignoreras och misskännas. Men som 
deltagarna i den här studien visar finns där också utrymme för normkrit-
iska, positiva och stärkande erfarenheter.  
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5. Feministisk och narrativ metodologi  
 
Åtta kvinnors tematiska berättelser om moderskap utgör navet i den här  
avhandlingen. Utgångspunkten tas i såväl feministisk som narrativ metodo-
logi. I detta kapitel redogör jag för den betydelse feministisk metodologi, 
ståndpunktsfeministisk epistemologi och narrativ analys har för studien, 
liksom för det konkreta metod- och analysarbetet. Efter en inledande bak-
grundsdiskussion om det metodologiska ramverket snävar diskussionen 
steg för steg in mot tillvägagångssättet i forskningsprocessen, vidare till den 
teoretiska grunden för analysen och slutligen det konkreta analysarbetets 
olika faser.  

 

5.1 Feministiska metodologiska utgångspunkter  
Om det finns eller inte finns feministiska metoder har flitigt diskuterats 
både inom och utanför det feministiska forskningsfältet. Sandra Harding 
(1987) menar att det inte finns tekniker som är specifikt feministiska men 
att feministisk metodologi däremot är en etablerad inriktning som hanterar 
frågor om hur forskning bör genomföras. Harding identifierar olika teman 
som kännetecknar denna metodologiska inriktning varav kvinnors erfaren-
heter som källa till sociala analyser är ett sådant tema. Här gör hon en 
poäng av att tala om kvinnor i plural för att tydliggöra att det inte finns 
någon universell kvinna, eller man, utan att varje grupp naturligtvis bär på  
skillnader beroende på erfarenheter av bland annat sexism, heterosexism, 
rasism och ojämlika klassrelationer. Dessutom framhåller hon närvaron av 
skillnader och motsägelser också inom en individs identitet, vilket visar sig 
i erfarenheter från olika positioner och sociala relationer (Harding, 1987: 
7). Ett annat tema som Harding menar är specifikt för feministisk metodo-
logi är att utforma forskning som är till nytta för kvinnor i motsats till 
dominansen av samhällsvetenskaplig forskning som har gjorts av män och 
för män på olika nivåer.  

[T]he goal of this inquiry is to provide for women explanations of social 
phenomena that they want and need, rather than providing for welfare de-
partments, manufacturers, advertisers, psychiatrists (Harding, 1987:8). 
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Detta är ett resonemang som återkommer bland annat hos den feministiska 
sociologen Dorothy Smith22. I The Everyday World as Problematic: A  
Feminist Sociology från 1987 kritiserar Smith den egna disciplinen för att 
förutsätta och (ofta outtalat) utgå ifrån en manlig medelklasståndpunkt. 
Hon lägger där fram förslaget om en alternativ sociologi, en sociologi för 
kvinnor, som syftar till att fokusera på vardagserfarenheter och ha kvin-
nors ståndpunkt som utgångsläge. Nästan tjugo år senare, i Institutional 
Ethnography: A Sociology for People, gör Smith (2005) ett tydligt språkligt 
skifte och förespråkar istället en sociologi för människor. I resonemanget 
utgår hon fortfarande till stor del ifrån vikten av kvinnors ståndpunkt som 
alternativ men skiftet tydliggör vad hon påbörjade en diskussion om redan 
i sin föregående bok: att det inte är enbart kvinnor som exkluderas ur den 
traditionella sociologin utan även arbetarklass-, rasifierade och icke-hetero-
sexuella män (se Smith, 1987:107)23.  

Det centrala i Smiths alternativa sociologi är att den bör vara för männi-
skor och inte om människor. En sådan ger människor en central position 
som kunskapsbärande subjekt, både under forskningsprocessen och i  
rapporteringen av resultaten (jfr Esseveld, 1997). Traditionellt sett har 
objektivitet rekommenderats, vilket har gjort människor till studieobjekt 
och deras handlingar har förklarats av forskarna och inte av människorna 
själva. Vad människor gör och deras erfarenheter översätts då till sociolo-
giskt legitima begrepp (Smith, 1987:74), vilket gör att både individer och 
skillnader mellan individer riskerar att försvinna. Kvar blir en så kallad 
objektiv berättelse som i själva verket inkluderar vissa specifika subjekt och 
exkluderar andra. Metodologiskt handlar feministisk sociologi för männi-
skor sammanfattningsvis och utifrån Smiths perspektiv om att utforma 
forskning för människor med marginaliserade erfarenheter, och där åter-
kopplingen ingår i planeringen och tas på allvar i rapporteringen. Studien 
ska påbörjas i människors vardag; den ska försöka bevara individernas 
perspektiv och status som subjekt, och det allra viktigaste, den ska vara 
relevant för deltagarna i den och för människor som kan identifiera sig 
med dem. Från planering till rapportering har jag inspirerats av en grund-
läggande feministiskt metodologiskt utgångspunkt såsom den här disku-
teras av Harding (1987) och Smith (1987, 2005).  

                                                      
22 Men också hos andra feministiska sociologer och feminister verksamma i andra vetenskap-
liga discipliner. Hos tidiga sociologer som Harriet Martineau, Jane Addams och Marianne 
Weber framgår denna kritik tydligt (se Lengermann & Niebrugge, 1998). 
23 Detta skriver Smith inte gäller bara sociologin eller annan vetenskap, utan vad hon kallar 
”the ruling apparatus” överlag. Hon menar att kvinnor traditionellt sätt har exkluderats, men 
det har även män från arbetarklassen och icke-vita liksom icke-heterosexuella kvinnor och 
män (Smith, 1987:107).  
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Det finns också andra teman som brukar diskuteras i relation till femi-
nistiska metodologier och som är relevanta här, som till exempel att målet 
med forskningen bör vara att särskilt lyfta fram variationer av kvinnors liv 
och de ideologiska mekanismer som osynliggör dessa variationer, vilket 
bland andra Majorie DeVault (1999:30) argumenterar för. Ett annat tema 
är den ståndpunktsteoretiska epistemologiska utgångspunkten i erfarenhet-
er och situerad kunskap (se t ex. Haraway, 1988) som jag diskuterar längre 
fram. En central del i att belysa variationer av kvinnors liv är att ta hänsyn 
till och inkludera emotionella aspekter i forskningsprocessen, bland annat 
genom att aktivt arbete för en dekonstruktion av (den akademiska) idén 
om att det är möjligt och önskvärt att förhålla sig till känslor och tänkande 
som en dikotomi.   

Alison Jaggar (1989) påpekar att eftersom känslor är en del av våra  
vardagliga liv kan de också bidra med kunskap om dessa liv. Emotionella 
aspekter är närvarande i intervjupersonernas berättelser och något som 
ingår i analysen, även om jag för att respektera deras integritet har valt att 
inte fördjupa diskussionen om de mest emotionella frågorna. Det är också 
viktigt att understryka att känslor kan vara närvarande i dess frånvaro. Det 
finns naturligtvis känslomässiga aspekter som är svåra eller till och med 
omöjliga att formulera inom ramen för ett intervjusamtal (Mason 2002a: 
236), vilket innebär att det säkerligen finns aspekter och erfarenheter som 
trots att de har relevans för min forskningsfråga inte uttryckts i berättelser-
na. En annan emotionell aspekt som traditionellt sett brukar beskrivas som 
kännetecknande för feministiska metodologiska utgångspunkter är den om 
en mer interpersonell och ömsesidig relation mellan forskaren och intervju-
personerna. Här inkluderas diskussioner och reflektioner över etiska  
frågor, känslor, identifikation med deltagare och vad den egna auktoriteten 
som tolkare innebär för ett sådant relationellt förhållningssätt (se Bloom, 
1998:1f). Innan jag diskuterar hur jag konkret har hanterat dessa frågor 
vänder jag mig i nästa avsnitt till den punkt där feministisk metodologi 
tydligast möter narrativ metod – i framlyftandet av marginaliserade röster.  

 

5.2 Att lyfta fram marginaliserade berättelser   
Jag har som sagt influerats av såväl (ståndpunkts)feministiska som narra-
tiva metodologiska diskussioner för genomförande och upplägg. I berättel-
seforskningen har jag särskilt inspirerats av synen på kunskapsproduktion 
där människors berättande utgör grunden. Här diskuteras vikten av att 
uppvärdera intersubjektiva aspekter i skapandet av kunskap, men också 
vikten av att skapa utrymme för berättelser som är eller har varit margina-
liserade (Munro Hendry, 2007:489). Medan den ståndpunktsfeministiska 
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utgångspunkten är att studera erfarenheter som grund för kunskap är det 
alltså berättelser om erfarenheter som står i fokus i den narrativa forsk-
ningen. I den här studien möts dessa två traditioner i intresset för person-
liga erfarenhetsberättelser om moderskap och moderskapsideal. Precis som 
det finns olika former av narrativa forskningsinriktningar, vilket diskuteras 
i nästa avsnitt, finns det olika angreppssätt också inom den ståndpunkts-
feministiska traditionen. Grundläggande är dock dess maktanalys över 
vilka berättelser eller röster som erkänns, och detta särskilt vad gäller mar-
ginaliserade gruppers kunskapsproduktion. Jag utgår ifrån att ståndpunk-
ter kan (men måste inte) leda till en specifik förståelse eller kunskap som 
följd av kombinationer av resurser som är tillgängliga i en särskild kontext. 
Det är inte ett slags spontant tänkande som en person eller en grupp män-
niskor har eller får per automatik baserat på deras position(er) i samhället 
(se Sprague, 2005:33ff).  

Ståndpunktsfeminister har också gemensamt utgångspunkten att kun-
skap alltid är konstruerad i samspel med kontext, historia och kultur 
(Sprague, 2005:41; se även Harding, 2002[1992]:352). Särskilt tydligt 
framgår detta i Donna Haraways (1988) begrepp situerad kunskap där den 
kontextlösa positivistiska vetenskapsförståelsen och idén om att forskare 
kan producera objektiv kunskap ifrågasätts, och systematisk reflektion 
över kontext efterfrågas. Haraway framhåller att synen att kunskap kan 
vara neutral är en illusion. Den skapas i specifika sociala, politiska och 
kulturella sammanhang och det vi lär oss att se är därför alltid ett partiellt 
perspektiv. Kontextuella erfarenheter både möjliggör och hindrar viss  
kunskap och sätt att se på världen, vilket gäller både forskare och männi-
skor som deltar i forskningsprojekt (Haraway, 1988:586). All kunskaps-
produktion ses alltså som socialt situerad, och utifrån ett sådant antagande 
riktas stark kritik mot universella anspråk och allmängiltiga förklaringar 
samtidigt som föränderlighet betonas.  

Detta är också min epistemologiska utgångspunkt, och här följer jag 
även Haraways syn på forskare som medskapare av det som analyseras och 
förståelsen av kunskapsproduktion som en form av berättande. I Primate 
Visons beskriver hon forskning som en ”story-telling practice”, med vilket 
hon framhäver vetenskapens sociala konstruktion och dess öppenhet för 
vidare forskning och alternativa tolkningar. Här hänvisar hon till en kom-
plex berättelseproduktion med en mängd olika berättare/bidrag som influ-
enser (Haraway, 1989:8). Jag utgår mot denna bakgrund ifrån perspektiv 
som centralt metodologiskt begrepp, som en översättning av ”vision” – det 
vill säga att synen vi ser med inte är objektiv utan förenad med kontexten 
(Haraway, 1988:581f). Mina partiella perspektiv tydliggörs dels i presen-
tationerna av de ingångar som präglat studien och analysen, men också 
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genom kontinuerliga reflektioner texten igenom. Vad gäller intervjuperso-
nerna skiljer jag på att ta utgångspunkt i berättelser utifrån perspektiv av 
marginaliserade erfarenheter, och att utgå ifrån en specifik kategori kvin-
nor.  

Perspektiv behöver inte vara reserverade till en specifik plats (Wasshede, 
2010:62f) och marginaliserade erfarenheter behöver inte per definition 
betyda en oppositionell hållning, men i enlighet med Cathrin Wasshede 
menar jag att utsagor (och handlingar) som faller utanför normativa posit-
ioner kan innefatta perspektiv som potentiellt utmanar offentliga domine-
rande narrativ (ibid:53). I den här studien återfinns både oppositionella 
och icke-oppositionella berättelser; berättelser som både utmanar och re-
producerar dominerande narrativ om moderskap och barnlöshet. Jag anser 
att det är av särskild vikt att synliggöra en sådan dynamik i relation till 
moderskapsnormativitet och heterosexuell normativitet för att undvika att 
reducera människor till den kategori de tillhör eller tillskrivs, och till de 
antaganden eller föreställningar som omger denna kategori.   

Att lyfta fram marginaliserade röster har länge varit en uttalad stånd-
punktsfeministisk strategi och är grundläggande för feministisk politisk 
praktik överlag. Även i det narrativa forskningsfältet finns en tradition av 
att uttala det tystade och synliggöra det dolda (se Munro Hendry, 2007: 
489; Langellier, 1989:243). Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och 
variationen är stor i allt från teori till metod och analys (Johansson, 2005). 
Vissa forskare markerar till exempel vikten av att skilja mellan narrativ 
och berättelse. Synpunkten här är att ett narrativ har en specifik språklig 
form, nämligen en tydlig inledning, en mittendel och ett slut, vilket en  
berättelse inte måste ha (se Langellier, 1989:247). Andra ser dem som  
synonymer och definieras då som en persons uttalade associationer eller 
beskrivningar av levda erfarenheter (se Ludvig, 2006:248; Munro Hendry, 
2007; Webster & Mertova, 2007). Jag ställer mig bakom den inriktning 
som använder narrativ, berättande och berättelser synonymt och jag stöd-
jer min förståelse på Jerome Bruners (1996) diskussion om hur människor 
organiserar sina svar och sin mening i form av ett narrativ eller en berättel-
se när de svarar på en fråga eller berättar något. Själv föredrar jag berättel-
se och berättande för att lägga tonvikten på det vardagliga och jag har 
därför framförallt reserverat ”narrativ” till deltagarnas utsagor i kapitel 
sex samt till offentliga narrativ/diskurser.  

Detta innebär att det finns tydliga likheter mellan den ståndpunkts-
feministiska ambitionen att lyfta fram marginaliserade erfarenheter och 
den narrativa ambitionen att lyfta fram marginaliserade berättelser.  
Människors berättande är förstås utgångspunkten för denna forsknings-
inriktning, men även om berättelserna kopplas till sociala kontexter och 
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strukturer är det inte nödvändigtvis utifrån ett genusperspektiv och med 
social förändring som uttalat syfte. Detta är den största skiljelinjen mellan 
den narrativa och den feministiska ansatsen, som alltså framförallt har 
handlat om att ge utrymme åt kvinnors marginaliserade erfarenheter och 
belysa avsaknaden av genusperspektiv med intentionen att just förändra 
ojämnlika och ibland osynliga genusstrukturer:   

Listening to women’s voices, studying women’s writings, and learning from 
women’s experiences have been crucial to the feminist reconstruction of our 
understanding of the world (The Personal Narratives Group, 1989:4). 

Den västerländska feminismen har som redan nämnts också en historia av 
praktiker utanför akademin som har syftat till att ”ge kvinnor röst”. Detta 
i form av separatistiska organiserade medvetandehöjande grupper, som var 
särskilt vanliga i 1970- och 80-talets feministiska rörelse men som fort-
farande praktiseras. Tanken med grupperna brukar vara att kvinnor i en 
trygg miljö ska kunna dela med sig av sina erfarenheter utan att känna en 
rädsla för att bli negativt bedömda (ibid:262). Syftet är att ge en kollektiv 
röst åt personliga erfarenheter, och idén och slagordet ”det personliga är 
politiskt” har sin grund i denna praktik (Brah, 2005:442; se även Hanisch, 
2006). I den feministiska traditionen är erfarenhet tätt sammanlänkat med 
kunskap, och politik med vetenskap, vilket gör att sådana utom akadem-
iska praktiker historiskt också har spelat roll för kunskapsutvecklandet i 
den feministiska teoribildningen.    

Inom berättelseforskningen diskuteras överlag inte denna syn på  
kunskap, däremot är intresset för att ge utrymme åt det tystade och margi-
naliserade gemensamt – en ambition som inom båda fälten har mötts av 
kritik. Feminister har bland annat kritiserats för att påstå sig kunna tala 
för och representera kvinnor som grupp. Sådan kritik har framförallt förts 
fram av lesbiska och postkoloniala feminister. De påtalar utifrån sina  
specifika perspektiv att inte allas röster blir hörda när utgångspunkten är 
den vita västerländska heterosexuella medelklasskvinnan, och att skillnader 
mellan kvinnor tenderar att osynliggöras i ambitionen att ”ge kvinnor 
röst” (se t ex. Brah, 2005; Butler, 1990; Calhoun, 2000; Hill Collins, 1990; 
hooks, 1984; Mohanty, 2003). Den kritiken som möter narrativa forskare 
har också utvecklats inifrån fältet. Berättelseforskning som forsknings-
område, och de skiljelinjer som här introduceras kortfattat, kommer be-
handlas mer ingående i nästa avsnitt men sammanfattningsvis innefattar 
kritiken följande: den finns en tendens hos forskare att reducera människor 
till deras berättelser, vilket riskerar att leda till ett objektifierande av sub-
jekt.  
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Det finns också en risk för att utnyttja människor och deras livsberättel-
ser för att som forskare skapa enhetliga narrativ (Munro Hendry, 2007: 
493), och dessutom diskuteras tendensen att behandla narrativ som om de 
var en direkt avbildning av ”verkligheten” (Atkinson & Delamont, 2006: 
166). Detta innebär att berättelseforskningen har mött kritik inte bara för 
ambitionen att tala för människors erfarenheter utan också för att inte 
göra det, och för att inte kunna göra det. Mer specifikt innebär denna kri-
tik att forskare riskerar att utnyttja intervjupersoner för att konstruera 
sammanhållna liv och narrativ istället för att tillåta komplexiteter och mot-
sägelser i dessa liv. Det innebär också att det inte automatiskt går att hävda 
att biografiskt material ger oss tillgång till ”rena” personliga erfarenheter, 
utan att personliga erfarenheter också konstrueras genom våra narrativ.   

Det finns även exempel på kritik som belyser maktrelationer som kan re-
lateras till den konkreta relationen mellan forskare och deltagare, vilket är 
något som diskuteras inom båda fälten. Historiskt sett har kvalitativa  
intervjustudier strävat efter en viss form av neutralitet och objektivitet, och 
intervjuarens roll har tenderat att till stora delar osynliggöras. Feministiska 
sociologer och narrativa forskare har gemensamt att de har ifrågasatt detta 
förhållningssätt och menat att den formen av intervjuer riskerar att exploa-
tera intervjupersoner. Istället har en mer deltagande och demokratisk  
praktik förespråkats (se Denzin & Lincoln, 2003:96). Karen Davies och  
Johanna Esseveld (1989) förhåller sig specifikt till maktrelationen mellan 
forskare och informant i intervjusituationen och framhåller vikten av soli-
dariska intervjuer, i vilka det övergripande syftet är att försöka skapa ett 
respektfullt och tryggt samtalsklimat där intervjupersonen och hennes logik 
står i centrum och där det är hon som avgör vad hon ska berätta. Här un-
derstryks också vikten av att det liksom i ett vardagligt samtal finns ett 
utbyte mellan forskaren och intervjupersonen (Davies & Esseveld, 1989: 
20ff). Framför neutralitet och objektivitet förespråkas alltså subjektivitet 
och med det en ömsesidig kunskapsproduktion.  

Berättelseforskaren Petra Munro Hendry (2007) problematiserar också 
tendensen hos narrativa forskare att göra ”objektiva tolkningar” av vad 
intervjupersonen egentligen säger och, som jag nämnde ovan, för att skapa 
egna, tillrättalagda narrativ av människors komplexa livsberättelser. Hon 
menar att tolkning inte är nödvändig för att ge mening åt människors  
berättelser utan ser det istället som en form av kolonialisering där forskare 
är upptagna med att skapa ordning och förklara det som sägs snarare än 
att lyssna och ta emot (Munro Hendry, 2007:493f). För att undvika detta 
föreslår hon ett förhållningssätt som hon benämner ”trust the teller”, vilket 
alltså innebär att forskaren litar på att intervjupersonen själv skapar  
mening i sitt berättande. Hon menar också att detta bör reflekteras i den 
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slutgiltiga texten. Detta tillitsfulla lyssnande kan vidare sammanlänkas med 
Soyini Madisons (2012) förslag på aktivt tänkande och sympatiskt lyss-
nande, som hon beskriver så här: 

You are listening with an open heart and kind reception to what is being 
said and expressed to you; you are not motivated by judgment, but by  
understanding (Madison, 2012:40).  

Madison menar att den sedvanliga praktiken i vilken intervjuaren ställer 
frågor och informanten svarar, hindrar öppet och sympatiskt lyssnade och 
medverkan genom aktivt tänkande och närvaro. Därför förespråkar hon 
istället ett mer rörligt och dialogliknande samtal där detta möjliggörs  
(Madison, 2012:40). Med inspiration från dessa perspektiv på intervjuer 
har jag valt begreppet intervjusamtal för att visa på att samtalet med de 
deltagande kvinnorna har haft en mer dialogliknande karaktär än en  
traditionell intervju där intervjuaren ställer frågor och intervjupersonen 
svarar. Samtidigt behåller jag begreppet intervju för att det tydligt skall 
framgå att jag menar att ett samtal som förs i ett forskningssyfte aldrig kan 
vara detsamma som ett som förs mellan vänner eller för den skull mellan 
två obekanta personer i något annat sammanhang. Dessutom tydliggör det 
att det är intervjupersonernas berättande som har varit i centrum under 
samtalet. Det är deras val av perspektiv och deras associationer som har 
varit drivande. Jag använder begreppet deltagare synonymt med intervju-
person, och ofta refererar jag till (de deltagande) kvinnorna för att språk-
ligt tydliggöra subjektivitet i mitt förhållningssätt till såväl deltagarna som 
till min egen medverkan. 

Trots ambitionen att föra ett medvetet jämlikt intervjusamtal med aktivt 
lyssnande och respekt, sympati och solidaritet, och trots ambitionen att 
tillsammans delta i en ömsesidig kunskapsproduktion är relationen mellan 
forskare och deltagare alltid en form av maktrelation. Forskaren har alltid 
den slutgiltiga makten i hur samtalet presenteras och vad som utelämnas i 
denna presentation (Madison, 2012:40; Mulinari, 1999). För att åtmin-
stone hantera denna maktaspekt valde jag att skicka berättelseutkasten till 
intervjupersonerna i god tid före publicering. Detta gav dem en möjlighet 
att läsa och komma med synpunkter och förslag på ändringar24. Närmast 
övergår nu diskussionen till den narrativa livsberättelsemetoden. I kombi-
nation med idéer från feministisk metodologi har diverse diskussioner inom 
den narrativa forskningen inspirerat till allt från planering av det här pro-
jektet och förhållningssättet under intervjusamtalen till hanterandet och 
presentationen av materialet. 

                                                      
24 En utförligare diskussion om detta ges i 5.4.1 under delrubriken Berättelserna. 
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5.3 Narrativ metod och tematiska livsberättelser 
I detta avsnitt för jag en diskussion om relationen mellan erfarenheter och 
berättelser, och jag redogör för specifika drag i den tematiska livsberättel-
seformen. Men först kommer jag att ge en bakgrundsbild till berättelse-
forskningen som helhet. Narrativ metod fungerar ofta som ett samlingsord 
för eller en kombination av flera olika förhållningssätt med intresse för 
berättande och ska här inte förstås som enbart en metod, metodologi eller 
teoribildning. Den första huvudsakliga skillnaden inom fältet är den mellan 
muntligt och skriftligt berättande. I intervjustudier är det såklart muntliga 
berättelser som är utgångspunkten och sådana skiljer sig från skriftliga då 
de tenderar att bestå av mer eller mindre obearbetat återgivande av händel-
ser. Skriftliga berättelser inkluderar oftare samspelet med läsaren i fram-
ställningen (se Hydén, 1997:25). En annan skillnad dem emellan är att i 
det muntliga är berättandet i sig en händelse, berättelsen är inte enbart en 
utsaga om något (Johansson, 2005:25).  

Utöver denna skillnad identifierar den narrativa forskaren Susan Chase 
(2011) tre huvudsakliga former av studier inom fältet. I den första utforsk-
as framförallt relationen mellan livsberättelsen och erfarenheten, ofta utan 
att applicera teoretiska begrepp och analyser eller relatera till den sociala 
kontexten. I den andra studeras människors berättande med intresse för 
kommunikativa mekanismer och strategier i en lokal kontext. I den tredje 
studeras och analyseras berättande som en social praktik i vilken berättare 
konstruerar (individuella och kollektiva) identiteter och erfarenheter. Här 
anses narrativ spegla den motsägelsefullhet och föränderlighet som är  
inneboende i hegemoniska diskurser även om dessa tenderar att uppfattas 
som kompakta och enhetliga. I sådana forskningsprojekt menar Chase att 
det är vanligt att både identifiera och utforska motstånd mot dominanta 
kulturella föreställningar (Chase, 2011:421f).  

Med intresset för att utifrån marginaliserade perspektiv identifiera och 
problematisera såväl moderskapsnormativitet som heterosexuell norma-
tivitet placerar jag den här studien i denna tredje form av muntligt  
berättande. De deltagande kvinnornas berättelser i kapitel sex skulle kunna 
läsas som den första formen av narrativa forskningsprojekt som Chase 
(2011) identifierar, där livsberättelser och erfarenheter talar för sig själva 
utan tillförandet av analys och teoretiska begrepp. Jag delar dock inte  
tanken på att det är möjligt för narrativ att ”tala för sig själva”. Narrativen 
är situerade i studiens uttalade syfte och val av perspektiv, inklusive den 
tidigare forskningen och de teoretiska och metodologiska utgångspunkt-
erna. Intervjusamtalen – som ligger till grund för narrativen – sker dessu-
tom i specifika sammanhang, under en viss tid och med ett särskilt fokus.  
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5.3.1 Berättelseforskning och erfarenheter 

Not only do people often produce ”storied” accounts of themselves and 
their relation to the social world [...] but also the social world itself is  
”storied”. That is, stories circulate culturally, providing means of making 
sense of that world (Lawler, 2002:242).  
 

Berättelseforskning är ett tvärvetenskapligt och tvärdisciplinärt fält där det 
finns stora teoretiska, metodologiska och analytiska skillnader (Langellier, 
1989; Johansson, 2005). Den minsta gemensamma nämnaren kan sägas 
vara att den narrativa forskningen på något sätt använder eller analyserar 
berättelsematerial och att detta material ofta är biografiskt (se Lieblich 
m.fl., 1998:2; Chase, 2011:421). Det kan men behöver inte bestå av ett 
linjärt berättat biografiskt material. Men variationen är stor inom området. 
Det finns dock några tydligt urskiljbara inriktningar, en där narrativ stude-
ras främst i relation till dess form och en där intresset ligger på dess inne-
håll. Intresset för form är i huvudsak språkligt inriktat medan intresset för 
innehåll relaterar mer till berättelser om erfarenheter (Johansson, 2005: 
128; se även Kohler Riessman, 2008:5). En studie kan naturligtvis inklu-
dera båda inriktningarna men i denna ligger intresset på innehåll och då 
spelar erfarenheter en central roll.  

Erfarenhet är ett begrepp med många olika betydelser, men att det hand-
lar om människors förståelser av sin sociala verklighet eller vardag är den 
kanske vanligaste och mest vardagliga (Ramazanoglu & Holland, 2009: 
124). Mitt användande grundar sig på definitioner inom både narrativa 
och feministiska studier. Erfarenhet är som sagt ett bärande koncept i femi-
nistisk forskning och praktik, där det har en historia av att betraktas som 
en källa till kunskap och sociala analyser (Harding, 1987:7). Som jag näm-
ner i diskussionen ovan om ståndpunktsfeminismen har utgångspunkten i 
en delad kvinnlig erfarenhet kritiserats från många håll. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att det inte är själva idén om erfarenheter som grund för 
kunskap som problematiserats, utan snarare antagandet om att alla kvin-
nor delar erfarenheter baserade enbart på genus (Mulinari & Sandell, 
1999:290f).  

Denna kritik utvecklades parallellt med att poststrukturalistisk veten-
skapsteori fick allt större inflytande i den feministiska teoribildningen, med 
ett ökat fokus på diskursiva aspekter och på alternativa sätt att tänka kring 
genus och skillnader (ibid:291). För vissa feminister har denna språkliga 
vändning varit en utmaning, då de hävdar att det individuella och kollek-
tiva subjektet – som har varit en grund för den feministiska forskningen – 
riskerar att upplösas (Hallberg, 1992:61). Detta är en fråga som fortfa-
rande diskuteras och debatteras inom feministisk teori, och min stånd-
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punkt här är att erfarenheter, diskurser och skillnader inte utesluter 
varandra utan är tätt sammankopplade. I den här studien framgår det tyd-
ligt att det inte går att tala om kvinnors delade erfarenheter (av exempelvis 
moderskap eller sexuell identitet) då berättelserna visar på skillnader både 
inom och mellan kvinnornas liv. Däremot går det mot bakgrund av det 
empiriska materialet att se att ideal som rör moderskap på olika sätt har 
betydelse för personer som positioneras som kvinnor, inte minst genom 
den starka normativa koppling som finns mellan femininitet, biologi och 
moderskap.  

Efter denna bakgrundsbild vill jag här närma mig en mer konkret dis-
kussion om hur jag använder begreppet erfarenhet i just den här studien. 
För det vänder jag mig till Bruner (1986) som lyfter in tre olika nivåer att 
förstå erfarenheter utifrån: liv, erfarenhet och berättelse. En persons liv är 
det som faktiskt händer en person medan erfarenheter är det som personen 
bär med sig av detta liv. Erfarenheterna blir de subjektiva upplevelserna 
och tolkningarna som en person gör av händelser, vilket inkluderar såväl 
känslor som tankar kring dessa. Nästa nivå är den som blir av särskild 
relevans här, nämligen berättandet av erfarenheter. Berättelser behandlas 
som händelser, känslor och tankar som är formade dels av de kulturella 
berättarkonventioner som finns i ett specifikt samhälle och dels av samspe-
let mellan berättare och lyssnare i det sammanhang som berättelsen ges 
(Bruner, 1986:53). Forskare kan därmed aldrig fånga människors erfaren-
heter som sådana, vilket inte heller är målet i berättelseforskningen. Skill-
naden mellan hur liv och erfarenheter levs och hur de återberättas är något 
som är grundläggande för den narrativa analysen (Kohler Reissman, 
1993:10). Som ytterligare en komponent till detta särskiljande mellan de 
tre nivåerna lägger Anna Johansson (2005:225) till en fjärde, den textuella 
nivån, som också har relevans här. Denna utgörs av den livsberättelsetext 
som formas av forskaren när hon översätter intervjupersoners tal till text. I 
den här avhandlingen finns denna nivå representerad i del två, som utgörs 
av fristående narrativ. Dessa följer formen och innehållet i intervjusamtalen 
även om jag har redigerat och komprimerat dem för att kunna skriva fram 
utsagorna i form av sammanfattade och tillgängliga texter. Hur detta kon-
kret gjordes diskuterar jag närmare i avsnittet nedan, där det konkreta 
analysarbetet överlag redovisas.  

Att skilja människors liv från deras berättade erfarenheter, men också 
att skilja berättandet om erfarenheter och upplevelser från konstruktionen 
av en berättelse, är vägledande för hur jag hanterar erfarenhetsbegreppet 
(jfr Hydén, 1997:22f). Inspirerad av både postkoloniala feminister och 
narrativa forskare ser jag erfarenheter som mer än något individuellt. Med 
en känslighet för skillnader som utgångspunkt kan erfarenheter betraktas 
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som kollektiva praktiker (se Mulinari, 1995:33)25. De kan också ses som 
avspeglingar av sociala och kulturella värderingar och andra kontextuella 
aspekter (Langellier, 1989:255ff). En liknande poäng kan göras om berät-
telsers kollektiva existens. Narrativa forskare är överens om att personliga 
utsagor inte enbart är individuella utan att de cirkulerar kulturellt och 
erbjuder en slags repertoar varifrån människor skapar sina egna berättelser 
(Lawler, 2002:242). Ett annat sätt att uttrycka det på: 

Individual life stories are very much embedded in social relationships and 
structures and they are expressed in culturally specific forms; read carefully, 
they provide unique insights into the connections between individual trajec-
tories and collective forces and institutions beyond the individual (Maynes 
m.fl., 2008:3).  

Även om berättelser är relaterade till människors erfarenheter kan de med 
andra ord aldrig vara exakta bärare av dessa, snarare konstrueras och  
rekonstrueras de i berättarpraktiken. Personliga berättelser är därmed både 
kontextbundna och föränderliga, och de ses som påverkade av tillgängliga 
offentliga narrativ även om de inte är determinerade av dem (Chase, 2011: 
422). Därför är reflektioner över kontextens betydelse både en förutsätt-
ning för, och en självklar del i, narrativa analyser. Ett innehållsfokuserat 
perspektiv på livshistoriskt och personligt berättande kan sammanfatt-
ningsvis sägas också leda till en ökad förståelse för den sociala och kultur-
ella kontext inom vilken berättandet sker (se Webster & Mertova, 2007; 
Chase, 2003).   

Relationen mellan det individuella och det sociala är alltså en återkom-
mande diskussion i berättelseforskningen. Ur ett sådant perspektiv talar 
forskarna om kulturellt eller socialt legitima narrativ som skapar en viss 
mening i hur vi förstår oss själva och vår omvärld. Detta är vad Margaret 
Somers och Gloria Gibson (1993) refererar till i sin diskussion om ”offent-
liga narrativ”. För dem är narrativ sociala produkter som inte är begränsa-
de till individen, utan snarare ”mediated through the enormous spectrum 
of social and political relations that constitute our social world” (Somers 
& Gibson, 1993:38). Enligt Somers och Gibson konstruerar människor 
med andra ord (föränderliga och mångfaldiga) identiteter genom att posi-
tionera sig själva, eller bli positionerade av andra, i samspel med ett  

                                                      
25 Även om identitet inte är ett centralt begrepp i den här studien vill jag nämna att jag lutar 
min förståelse av begreppet mot Nira Yuval-Davis (2006) diskussion. Enligt henne är identitet 
narrativ som människor berättar för sig själva och andra, bland annat utifrån egen eller  
andras syn på vad det innebär att tillhöra en viss grupp (Yuval-Davis, 2006:202). Det är 
också viktigt att påpeka att dessa narrativ inte är konstanta utan beroende av erfarenheter 
såväl som av kontext. Detta i relation till allt från kön och ålder till erfarenheter av rasism, 
fattigdom och homofobi. 



78 I MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga 
 

spektrum av kulturella, sociala och offentligt tillgängliga narrativ. Sådana 
är i sin tur sammanlänkade med sociala, kulturella och institutionella 
formationer som familj, arbete eller nation (Johansson, 2005:96). Jane 
Jorgenson och Arthur Bochner (2004) diskuterar till exempel ”kanoni-
serade narrativ” om familjer, det vill säga etablerade berättelser om för-
väntningar på hur(familje)livet bör levas i en viss kultur: 

Canonical stories express the boundaries of acceptable relationships and 
family practices against which alternative forms and practices are judged 
(Jorgenson & Bochner, 2004:525).  

Mot denna bakgrund definieras offentliga narrativ här som tillgängliga, 
legitima, etablerade och normativa berättelser om ett visst fenomen i en 
viss kultur under en viss tid. Personliga berättelser relaterar till dessa men 
grundar sig i sociala och interaktiva processer av kommunikation om erfa-
renheter utifrån människors specifika perspektiv. Utifrån ett sådant per-
spektiv betraktas personliga livsberättelser som en tillgång för att utforska 
detta också kollektiva, sociala och kulturella aspekter. Eller som Chase 
(2011) uttrycker det:  

Narrative inquiry revolves around an interest in life experiences as narrated 
by those who live them. Narrative theorists [...] highlight what we can learn 
about anything – history and society as well as lived experience – by main-
taining a focus on narrated lives (Chase, 2011:421).  

Som personliga, interpersonella och sociala på samma gång är det tydligt 
att livsberättelser är föränderliga och alltid ofullkomliga. Detta synsätt är 
något som förenar berättelseforskare, liksom intresset för berättande som 
fundamentalt för människors erfarenheter. Vilken typ av berättelser och 
vilka metoder som används varierar dock (Lieblich m.fl., 1998:2f). Det 
finns med andra ord olika sätt att uppmärksamma ”narrated lives”. Exem-
pelvis kan livshistoriskt material vara av allomfattande karaktär där berätt-
andet omfattar en persons hela liv eller avgränsat utifrån en specifik  
aspekt eller ett visst tema i livet. Med Ken Plummers begreppsapparat blir 
denna form av selektiva insamling av narrativt material ”topical life docu-
ment”, här översatt till tematiska livsberättelser, där målet alltså inte är att 
ta del av en persons fullständiga livshistoria utan ett specifikt område i en 
persons liv (Plummer, 2001:26). Med ett sådant fokus gör som följd inte 
heller analysen anspråk på att säga något om en persons livshistoria, det är 
snarare berättelser om erfarenheter av ett visst tema i relation till den soci-
ala, kulturella och historiska kontexten som är av intresse att utforska.  
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Berättelserna i denna studie är tematiska i det avseendet att deltagarna 
redan vid förfrågan om att medverka fick veta att jag var intresserad av 
deras erfarenheter av och tankar om just moderskap i deras liv och deras 
syn på normer som rör moderskap.  
 

5.4 Tillvägagångssätt – den metodologiska forskningsprocessen 
Efter denna övergripande diskussion om metodologiska utgångspunkter 
och narrativa perspektiv följer här en redogörelse för själva forsknings-
processen. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion om analysarbetets 
praktik och process. Inledningsvis redogör jag för frågor om urval av och 
kontakt med intervjupersoner, etiska överväganden och förutsättningar i 
själva intervjusamtalen. Därefter beskriver jag hur jag har gått tillväga i 
konstruktionen av de fristående narrativen, innan kapitlets nästa och sista 
avsnitt om det faktiska analysarbetet tar vid.  

5.4.1 Deltagarna, intervjusamtalen och berättelserna 
Utifrån en narrativ ansats har jag genomfört en form av öppna ostruktu-
rerade djupintervjusamtal med åtta kvinnor som har berättat om sina  
erfarenheter och tankar om moderskap och moderskapsideal utifrån varie-
rande perspektiv. Jag strävade medvetet efter att inte intervjua en specifik 
kategori, utan istället var jag intresserad av att ta del av berättelser från 
kvinnor som på olika sätt befinner sig utanför kärnan i det normativa  
moderskapsidealet (dvs. biologiskt-genetiskt moderskap i en heterosexuell, 
tvåsam relation)26. Innan jag påbörjade det empiriska arbetet genomfördes 
en etikprövning som godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i 
Uppsala, varpå sökandet efter intervjupersoner påbörjades. Jag kom i  
kontakt med dem på olika sätt.  

För att försöka fånga en heterogenitet i urvalet vände jag mig till några 
relevanta organisationer för att skicka ut en förfrågan om intervjupersoner. 
Organisationerna jag valde var Foff, vilket är en förkortning för Forum för 
feministiska föräldrar; Femmis som står för Frivilligt ensamstående  
mammor med insemination/IVF och Makalösa föräldrar, som är en orga-
nisation som syftar till att stärka och synliggöra ensamföräldrar. Här var 
förhoppningen att nå kvinnor med olika erfarenheter och att de som hör av 
sig antagligen har någon eller några särskilda poänger de är intresserade av 
att lyfta fram, vilket är en bra grund för en narrativ studie.  
                                                      
26 Den biogenetiska kärnfamiljen har länge varit ett starkt ideal i Sverige, även i lagstiftningen. 
”Att bilda kärnfamilj står i samklang med det svenska kärnfamiljsidealet. Men det är inte 
vilken kärnfamilj som helst utan en i högsta grad avgränsad och biologiskt väldefinierad 
släktkonstruktion” (Lundin, 1997:32).  



80 I MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga 
 

Jag skickade ett brev till organisationernas kontaktperson där jag infor-
merade om projektet och undrade om de kunde lägga ut en förfrågan till 
sina medlemmar, vilket samtliga gjorde. Förfrågan innehöll information 
om att jag är doktorand i sociologi, att mitt forskningsprojekt rör moder-
skap som norm och där jag samtalar med kvinnor som på olika sätt lever 
utanför ”moderskapsnormen” – detta genom att inte ha barn, genom att 
ha barn utanför den heterosexuella kärnfamiljsnormen och/eller vara icke-
biologisk förälder (i en lesbisk relation, genom styv-, adoptiv-, eller foster-
förälderskap, eller på annat sätt). Dessutom skrev jag att jag skickar ett 
brev med mer information27, att jag gärna svarar på frågor innan man  
beslutar om eventuell medverkan samt att ingen obehörig kommer att 
kunna ta del av det som sägs och att deltagare blir anonyma. Efter detta 
utskick fick jag kontakt med fem av de åtta deltagarna28. Av övriga tre till-
frågade jag två bekanta som jag vid något tillfälle pratat om moderskap 
med och som jag uppfattade kunde ha ett intresse för att samtala vidare. 
En kvinna hade jag inte träffat tidigare men hon visade ett intresse för att 
medverka efter att hon hade hört talas om studien genom en vän till mig. 
Även här fick de ta del av informationen och brevet som jag beskrivit ovan.    

Deltagarna har olika erfarenheter i relation till moderskap och hetero-
sexuell normativitet. Några av dem är föräldrar och andra inte, och vissa 
definierar sig som heterosexuella, andra som lesbiska eller bisexuella; några 
är ensamstående medan andra är gifta eller sambo. Gemensamt för dem 
alla är att de på olika sätt vid tidpunkten för intervjusamtalet lever utanför 
den heterosexuella kärnfamiljeformen. De bor på olika platser i Sverige, 
några i mindre städer och andra i stora eller mellanstora. Vad gäller andra 
sociala aspekter identifierade sig några av kvinnorna i samtalet med att ha 
arbetarklassbakgrund och andra med medelklassbakgrund. Det finns också 
skillnader mellan dem vad gäller utbildningsnivå och yrken även om flera 
av dem hade någon form av högre utbildning. Vissa hade mer eller mindre 
fasta anställningar, andra mer osäkra inkomster. Jag frågade överlag inte 
explicit om hur intervjupersonerna definierar sig själva, förutom vad gäller 
ålder. Ovan nämnda identitetsmarkörer framkom under samtalets gång.  

                                                      
27 I vilket jag förtydligade att man när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan utan 
att behöva ge en anledning. 
28 Ett par kontaktade mig och var intresserade av att delta men efter en inledande kontakt fick 
jag inte tag på dem igen. En annan kvinna ville delta men blev sjuk och kunde därför inte 
medverka. För övrigt var det ingen som svarade nej efter att de fått information om projektet 
eller efter förfrågan. Däremot fick jag avböja en intresseanmälan efter att jag redan hade fått 
kontakt med åtta deltagare.  

 



MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga I 81
 

Kvinnorna berättade inte om erfarenheter av migration eller rasifiering 
och de definierade sig inte i relation till andra grupptillhörigheter än ovan 
nämnda, varför jag gör bedömningen att samtliga är uppvuxna i Sverige 
och att de talar utifrån en position som vit. De deltagande kvinnorna utgör  
därmed en heterogen grupp ur vissa perspektiv och en homogen ur andra. 
Eftersom jag var intresserad av att genomföra en narrativ studie med ett 
mindre antal deltagare hade jag inte möjlighet att aktivt söka efter fler 
intervjupersoner när jag kommit i kontakt med de åtta kvinnorna. Jag ville 
heller inte tacka nej när jag fick en förfrågan om medverkan, vilket jag 
ändå tvingades göra vid ett tillfälle. Samtidigt kan det ses som en brist att 
det saknas diskussioner som relaterar till erfarenheter av migration, rasifie-
ring och könsöverskridanden exempelvis. Om jag gjorde om studien idag 
hade jag troligtvis sökt mer aktivt efter en större variation av deltagare i 
dessa avseenden. Men målet har inte varit att låta berättelserna represen-
tera en specifik grupp, tvärtom är det deras särskilda erfarenheter i relation 
till just moderskap som står i centrum. Dessutom har de åtta deltagande 
kvinnorna delat med sig av starka och betydelsefulla personliga berättelser 
och ytterst angelägna perspektiv. Det är trots det min förhoppning att vi-
dare forskning på området inkluderar fler perspektiv.   

Den sociala kategori jag alltså aktivt frågade kvinnorna om i intervju-
samtalen var ålder. När vi träffades var intervjupersonerna mellan trettio 
och femtio år, vilket ungefär är det åldersspann som jag var intresserad av. 
Ålder spelar en central roll i frågan om att bli eller inte bli förälder, och det 
finns olika perspektiv på varför. Om vi vänder oss till livsloppsforskarna 
betraktas föräldrablivande som en specifik tidsperiod i människors liv där 
föräldraskapet blir symbolen för övergången från en livsfas till en annan, 
från ungdomsfasen till vuxenfasen (Nilsen m.fl., 2012:1f). I en artikel om 
ålder i intersektionell analys skriver Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen 
och Elisabet Näsman just att ålder ”hänger samman med institutional-
iserade livsförlopp, som består av sekventiellt ordnade livsfaser och ålders-
baserade sociala positioner”(Krekula m.fl., 2005:83). Här förflyttas per-
spektivet från det individuella livet till sociala förväntningar på detsamma.  
Feminister har påpekat att sådana förväntningar skiljer sig åt mellan kön-
en, särskilt i fråga om föräldraskap. De lyfter fram att både ålder och för-
väntade tillhörande faser har en specifik betydelse för kvinnor, inte minst 
eftersom kvinnors liv till större del än mäns tenderar att definieras utifrån 
deras reproduktiva förmåga och till moderskapets sociala roll (se Abbot 
m.fl., 2005:117).  

Vad gäller biologiskt åldersrelaterade gränser är trettiofem- till fyrtio-
årsåldern en gräns för kvinnor vid fertilitetsbehandlingar, vilket ger en 
indikation på när fertiliteten anses avta. Även om ålder är mycket individu-
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ellt och har olika kopplingar till fertilitet för olika kvinnor (se Fenton m.fl., 
2011:244f) ger denna socialt etablerade åldersgräns ändå en indikation på 
vid vilken ålder kvinnor ”bör” få barn för att följa det normativa förvänta-
de livsförloppet29. Mot denna bakgrund menar jag att åren mellan trettio 
och femtio kan antas vara en period då frågor om moderskap är som mest 
aktuella. Detta i förhållande till förväntningar och/eller planer på föräldra-
blivande, till erfarenheter av det egna eller andras föräldraskap men också i 
relation till frågor om fertilitet och infertilitet.   

Urvalet av deltagare är illustrativt i betydelsen att kvinnorna utifrån en 
variation av infallsvinklar diskuterar erfarenheter av och tankar om moder-
skap och moderskapsideal, samtidigt som syftet inte ha varit att nå ett 
urval som är representativt för en större population (se Mason, 2002b: 
126). Att söka ett djup i personliga berättelser från ett mindre antal inter-
vjupersoner, och utifrån ett teoretiskt och illustrativt urval, är som jag 
nämnt tidigare vanligare inom narrativ forskning än att intressera sig för 
en bredd genom att involvera ett stort antal informanter (se Squire, 2008: 
47). Det är också utgångspunkten i den här studien. Varje individs berättel-
se är av värde och intresse. 
 
Intervjusamtalen 
Det första intervjusamtalet genomfördes under 2010 och det sista 2011. 
Samtalen tog från två timmar till över fyra timmar och de genomfördes på 
en plats som intervjupersonerna själva valde. I de flesta fall innebar detta 
att vi träffades i deras hem, men vid ett tillfälle i en lugn hotellrestaurang 
och vid ett annat på en arbetsplats där vi satt ostörda på ett kontor. Jag 
spelade in samtalen och transkriberade dem sedan i sin helhet. Det fanns 
redan inledningsvis en uttalad ram för intervjun, nämligen att vi skulle 
träffas och prata om deras erfarenheter av och tankar om just moderskap 
och ”moderskapsnormer”. Med den formuleringen var min förhoppning, i 
enlighet med studiens syfte, att öppna upp för berättande om personliga 
erfarenheter av och tankar kring moderskap som socialt fenomen och i 
relation till den sociala och kulturella kontexten. I intervjusamtalet var jag 
sedan öppen för olika vändningar och perspektiv utifrån intervjupersonens 
intresse och associationer.   

 

                                                      
29 Vad gäller internationell adoption varierar den övre åldersgränsen, men Andersson (2010: 
80) skriver till exempel att det i den statliga offentliga utredningen Adoption – till vilket pris? 
från 2003 finns ett förslag om en övre åldersgräns för ett medgivande på 45 år.  
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Den riktning jag gav när vi träffades var att jag inledningsvis sa att de 
förslagsvis kunde tänka på intervjusamtalet utifrån idén om en bok med ett 
antal kapitel, där boken handlar om just moderskap (och inte hela livet/ 
livshistorien) och kapitlen är olika teman eller dimensioner kring moder-
skap exempelvis ordnade efter tid, vändpunkter eller händelser. Inspiration 
till idén om bok med olika kapitel är hämtad från Lieblich, Tuval-
Mashiach och Zilber (1998) när de i boken Narrative Research: Reading,  
Analysis, and Interpretation rekommenderar forskare att påbörja en narra-
tivt inspirerad intervju med en kommentar om att varje människas liv kan 
skrivas just som en bok med olika kapitel. Författarna ger också rådet att 
inte vara för formell utan öppen och flexibel inför berättarens egen narra-
tiva linje, och att vara beredd på att vissa samtal kan bli monologa i  
sin karaktär och andra mer dialoga. Även Plummer (2001:123) ger försla-
get att som en öppningsstrategi i intervjusamtalet be deltagaren se på sitt 
liv som en bok och kanske be henne föreslå kapitelrubriker, för att på så 
vis fånga centrala vändpunkter. Avsikten med ett sådant angreppssätt är 
följaktligen att uppmuntra till ett intervjusamtal baserat på berättande och 
teman snarare än på frågor och svar, men också för att öppna upp för 
innehållsmässiga komplexiteter och variationer över tid och kontext. Jag 
tog till mig dessa råd och försökte ha ett sådant förhållningssätt i samtalen.  

Efter att ha lagt fram förslaget om att tänka på moderskap i termer av 
en bok med olika kapitel förtydligade jag att de deltagande kvinnorna  
naturligtvis också kunde prata fritt utifrån vad de ansåg var viktigt att lyfta 
fram eller intressant att prata om. Några strukturerade delvis sitt berät-
tande efter kapitel, och flera återkom till kapitel-idén under samtalets gång. 
En av dem tyckte inte att det passade med hur hon såg på sina erfarenhet-
er. För övrigt hade intervjusamtalet som sagt ett öppet och ostrukturerat 
upplägg där jag ställde följdfrågor för att få intervjupersonen att utveckla 
sitt resonemang, samtidigt som jag var försiktig med att styra samtalet. 
Istället uppmuntrade jag till ett associativt och självständigt berättande, 
vilket i vissa delar av intervjusamtalen har resulterat i utsagor i berättelse-
form där jag som intervjuare har haft en i huvudsak lyssnande roll. Andra 
delar har haft en mer konversationsliknande form där jag och intervjuper-
sonen har haft en dialog och där jag i vissa fall delat med mig av egna erfa-
renheter. Intentionen var överlag att försöka skapa en så trygg intervjusitu-
ation som möjligt, vilket är särskilt viktigt vid intervjuer med livshistorisk 
orientering där ämnet som diskuteras är personligt och känsligt30.  

                                                      
30 Människor har olika sätt att kommunicera, och vissa känner sig mer bekväma än andra att 
prata om sig själva. Det fanns en öppenhet för sådana olikheter under intervjun och jag gav 
till exempel inledningsvis förslag på olika möjliga upplägg på intervjusamtalet. Jag påpekade 
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Som Davies och Esseveld (1989:23f) skriver är det viktigt i solidariska 
intervjusamtal att det liksom i ett vardagligt samtal finns ett utbyte mellan 
forskaren och intervjupersonen, vilket i praktiken bland annat innebär att 
även forskaren är öppen för att besvara eventuella personliga frågor som 
intervjupersonen ställer. Jag svarade så gott jag kunde på de frågor jag fick 
och ibland gav jag exempel för att visa förståelse för något som de sagt. Jag 
upptäckte tidigt att det var allt annat än lätt att besvara frågor som ”vad 
känner du själv inför moderskap?” Just denna fråga fick jag av min första 
intervjuperson och det förvånade mig hur svårt det var att besvara frågan 
på en personlig nivå, trots att jag under lång tid hade lyssnat och ställt 
följdfrågor när hon så utförligt och generöst berättat för mig om sina per-
sonliga reflektioner. Det var minst sagt nyttigt att så tidigt i forskningspro-
cessen påminnas om att kvinnorna som intervjupersoner befinner sig i en 
potentiellt väldigt sårbar situation när de berättar för mig om sina person-
liga tankar och erfarenheter. Det var nyttigt att återigen påminnas om vad 
jag på en personlig och teoretisk nivå var väl insatt i när jag påbörjade 
projektet, nämligen att det kan vara känsligt att prata om moderskap. Mitt 
trevande försök att i den första intervjun dela med mig av mina personliga 
känslor inför moderskap har gjort mig om möjligt än mer ödmjuk än jag 
redan var inför deltagarnas öppenhet, reflexiva skicklighet och förmåga att 
så uttrycksfullt och utelämnande berätta om sina erfarenheter och person-
liga tankar.  

Att som intervjuperson dela med sig av sina erfarenheter och tankar i ett 
intervjusamtal är som jag nämnde tidigare inte detsamma som att göra det 
i ett samtal med en vän eller med en myndighetsperson. Det är en specifik 
situation där berättandet påverkas av såväl det uttalade syftet med samtalet 
som de egna mer eller mindre outtalade uppfattningarna om det specifika 
sammanhanget och vad som förväntas i det. Organiseringen av berättandet 
kan också förändras under samtalets gång, bland annat kan förväntningar 
på vad det innebär att delta i en intervjustudie antingen bekräftas eller 
ifrågasättas med erfarenheten. Det är dessutom av vikt att nämna att 
mycket naturligtvis utelämnas ur detta ovanliga och tidsbegränsade samtal, 
liksom i alla samtal, vilket innebär att det inte går att betrakta personliga 
berättelser i ett intervjusamtal som omfattande beskrivningar av en män-
niskas liv eller identitet. Det är ett avgränsat tematiskt narrativ om några 
utmärkande aspekter ur livet såsom personen i just det tillfället valde att 
berätta om det under de förutsättningar som samtalet gav.   

 

                                                                                                                        
också att det när som helst var möjligt att välja att inte berätta eller att inte svara på frågor 
utan att förklara varför.  
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Berättelserna 
I intervjusamtalen har de deltagande kvinnorna alltså delat med sig av 
personliga berättelser om erfarenheter av och tankar kring moderskap och 
moderskapsideal. Som brukligt i den narrativa ansatsen, men också i socio-
logiska analyser generellt, har jag som jag nämnt tidigare inte haft som 
intention att beskriva eller förmedla ”vad som egentligen hände”, utan att 
länka samman personliga berättelser med kontexter och teorier om sam-
hällsstrukturer (jfr Mulinari, 1999:45). I traditionella kvalitativa intervju-
studier tenderar rika narrativa material att reduceras till fragmenterade 
citat där specifika delar valts ut för tolkning (Kohler Riessman, 1993:3). 
Det medför att omfattande, komplexa och kontextuella berättelser ofta 
förblir gömda komponenter i akademiskt skrivande (Stanley, 1994:133). 
För mig innebär den narrativa ansatsen bland annat att jag så långt som 
möjligt har haft intentionen att bevara den komplexitet som intervjusam-
talen gav, och som en del i detta har jag valt att ge ett samlat utrymme för 
varje kvinnas berättande i ett separat kapitel istället för att direkt bryta 
upp utsagorna i mindre illustrativa citat.   

I del två presenteras narrativen var för sig31 och fristående utan tillföran-
det av analyser eller begrepp, även om jag vid några få tillfällen gör kortare 
informativa inlägg i not-form där jag bedömt att det underlättar läsningen. 
Här placeras intervjupersonens berättande tydligt i centrum och det speci-
fika i varje erfarenhetsutsaga lyfts fram. Samtidigt synliggörs också skillna-
der och förändringar inom varje berättelse liksom skillnader mellan de 
olika deltagarnas perspektiv. Tanken är att denna del ska fungera både 
som berättelser som med behållning kan läsas för sig och som en insyn i 
det mångsidiga empiriska underlag som intervjusamtalen utgör och som 
ligger till grund för påföljande analys. I kapitlen som sedan följer analyse-
ras intervjusamtalen i sin helhet, och då återvänder jag till det transkri-
berade intervjumaterialet. Här återinförs och tydliggörs min närvaro och 
medverkan i samtalen.   

För att skapa sammanfattande och tillgängliga narrativ krävs en redige-
ring av de transkriberade intervjusamtalen, inte minst för att komprimera 
det omfattande muntliga berättandet till några sidor skriftligt. Jag har dock 
varit noga med att bevara innehållet i samtalet och det som har avlägsnats 
har varit småprat om annat eller sidospår, det vill säga ämnen som tydligt 
har avvikit från studiens syfte och inriktning. Jag har till så stor del som 

                                                      
31 Ett av samtalen blev ett parintervjusamtal som delvis tog formen av ett enskilt samtal med 
var och en, och delvis blev ett inledande och ett avslutande gemensamt samtal. Efter att var 
och en av deras enskilda berättelser presenterats har jag i slutet lagt till en sista berättelse i 
form av deras gemensamma samtal där de framförallt berättar för mig om konkreta händelser 
de erfarit tillsammans som par.    
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möjligt även bevarat språket från de transkriberade samtalen, även om jag 
har tagit bort vissa ord (såsom liksom och ju) eller korta meningar som 
störde läsvänligheten, det vill säga avbrott i talet och halva meningar. Jag 
försökte också begränsa redigeringen för att bevara deltagarnas karaktär-
istiska sätt att tala och överlåta till dem själva att göra eventuella tillägg 
eller ändringar när jag skickade narrativutkasten till dem, vilket innebär att 
jag till stora delar inte har ändrat deras ordval eller grammatiken. Den 
mest omfattande redigeringen bestod i att jag avlägsnade mina kommenta-
rer och följdfrågor, och att jag flyttade delar av samtalets innehåll för att 
samla teman som återkom vid olika tillfällen under samma rubrik. Detta 
tillvägagångssätt är inspirerat av två berättelseforskare. Den ena är Robert 
Atkinson (1998:56) som föreslår att forskaren helt raderar de egna frågor-
na och kommentarerna från transkriptionen för att påbörja en konstrukt-
ion av ett läsbart narrativ. Den andra är Michael Patton (2002: 450) som 
beskriver hur konstruerandet av en narrativ fallbeskrivning innefattar att 
kondensera, organisera och redigera samtalet till en hanterbar text för att 
sedan organisera det tematiskt.  

Även om jag medvetet har arbetat för att bevara innehållet från intervju-
samtalen kan processen av att göra en tydlig berättelse av ett längre samtal 
ses som problematiskt, inte minst eftersom min medverkan skrivs ut. Trots 
detta har jag valt detta tillvägagångssätt då jag har bedömt det som viktigt 
att överhuvudtaget möjliggöra en tillgänglig text där kvinnornas berät-
tande placeras i centrum inte bara symboliskt. Alla bearbetningar av inter-
vjumaterial är dessutom problematiska ur ett maktperspektiv, framförallt 
eftersom forskaren har möjlighet att avgöra vad som skall ingå och inte i 
det som presenteras. Därför skickade jag enligt överenskommelse de fri-
stående narrativen till intervjupersonerna i god tid innan publicering för 
dem att läsa igenom och redigera32. Det är särskilt viktigt vid personligt 
livshistoriskt berättande att de som deltagit känner sig bekväma med hur 
de uttrycker sig och hur de presenteras i berättelserna, men också att de 
känner sig trygga med den konfidentialitet som de blivit utlovade.  

 
 

                                                      
32 Utkasten skickades ut under hösten 2012. Vissa av intervjupersonerna skickade mig mindre 
förslag på ändringar, det var språkliga ändringar och förslag på tillägg för att tydliggöra den 
poäng intervjupersonen ville föra fram men som hon bedömde inte tydligt nog kom fram i 
utkastet. Andra skickade mig inga ändringar alls. Några uttryckte en stolthet i att de upplevde 
att de hade något att säga när de läste sammanställningarna.  
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5.5 Tematisk berättelseanalys  
Det finns ingen standardiserad metod för att analysera narrativt material 
men det är vanligt att systematiskt studera personliga erfarenhetsberättelser 
och meningsskapande i relation till sociala och kulturella kontexter. Detta 
görs ofta med ett mindre antal berättelser som grund eftersom det analy-
tiska arbetet är så tidskrävande, men samtidigt med ett fokus på variation 
såväl som djup (Kohler Reissman, 1993:54ff). Som del i detta strävar  
forskare gärna efter att presentera relativt långa och detaljerade narrativ 
(Kohler Reissman, 2008:74). En vanlig form av analys av berättelsemat-
erial är vad Catherine Kohler Reissman kallar tematisk narrativ analys. I 
kombination med Plummers (2001) diskussion om tematiska livsberättelser 
har jag valt att benämna min analytiska process tematisk berättelseanalys. 
Både temat moderskap och den sociala kontexten analyseras dessutom 
utifrån en feministisk och queerteoretisk grund, vilket gör det till en kritisk 
tematisk berättelseanalys bemärkelsen att syftet är att utforska berättelser 
om moderskap i relation till frågor som rör erfarenheter och normkritik 
(jfr Roets & Goedgeluck, 1999:93). Genom att empirin är avsiktligt  
avgränsad till att behandla ett specifikt område i deltagarnas liv är studien 
tematisk i förhållande till såväl insamling av empiriskt material som i det 
analytiska arbetet.  

5.5.1 Berättelseanalys i praktiken 
Som jag just nämnde finns det ingen standardiserad narrativ analysmetod, 
men den tematiska analysen såsom den beskrivs av Kohler Reissman 
(2008) respektive Plummer (2001) ligger närmast mitt analysarbete. Här 
fokuseras på olika tematiker eller perspektiv i utsagorna som sedan analys-
eras i relation till teoretiska begrepp och kontextuella aspekter. Det finns 
både likheter och skillnader mellan den tematiska narrativa analysen och 
andra kvalitativa tematiska analysmetoder. En likhet är exempelvis sam-
spelet mellan teori och empiri som sker genom att det teoretiska ramverket 
vägleder analysen, samtidigt som intresset för nya teoretiska synvinklar 
växer genom analysen av narrativen (Kohler Reissman, 2008:74). En sådan 
växelverkan mellan teori och empiri har också präglat mitt analysarbete. 
Under forskningsprocessen har jag kontinuerligt fått nya infallsvinklar och 
lagt till teoretiska verktyg, baserade både på intervjusamtalen som sådana 
och senare i analysen av dem. Samtidigt har jag redan inledningsvis haft 
med mig vissa teoretiska antaganden som har varit vägledande.  

Ett annat lite ovanligare analytiskt grepp i den tematiska narrativa  
analysen som delvis återfinns i mitt analysarbete, och som enligt Kohler 
Reissmans (2008) kontrasterar mot åtminstone mer traditionella tematiska 
innehållsanalyser av intervjumaterial, är att analysera helhet och delar i en 
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berättelse i taget. I tematiska innehållsanalyser är det vanligt att tematiskt 
koda ett material som inkluderar ett stort antal intervjuer i analyskate-
gorier. Jag har istället analyserat det omfattande djupintervjumaterialet 
från ett mindre antal deltagare i relation till likheter och skillnader både 
mellan och inom varje intervjusamtal. Andra aspekter som också kan skilja 
den narrativa tematiska analysen från övriga kvalitativa tematiska och 
samhällsvetenskapliga analyser är dels avvisandet av det alltför omfattande 
och allmänt hållna för att istället fokusera på det specifika, dels den vikt 
som läggs vid att kontextualisera narrativ genom någon form av historise-
ring (Kohler Reissman, 2008:74). Detta är spår från berättelseforskningen 
som återfinns i denna studie.  

 
Analysarbetet steg för steg 
Som jag beskrivit ovan har jag först bearbetat vart och ett av de åtta kvin-
nornas berättande för sig och utifrån en första analys skapat de narrativ 
som presenteras i nästa kapitel. Efter det har jag återvänt till att analysera 
de transkriberade intervjusamtalen. Ett konkret tillvägagångssätt i tematisk 
narrativ analys som inspirerat mig här är att först analysera ett intervju-
samtal i taget, att då isolera och ordna för syftet relevanta beskrivningar av 
händelser, tankar och erfarenheter. Därefter har jag zoomat in och identifi-
erat huvudsakliga poänger som återges av berättaren i varje sådan sam-
manfattning. En vanlig grundläggande definition av narrativ är just att de 
innehåller poänger och delpoänger, det vill säga att det har ett innehåll 
med mer eller mindre uttalade syften (se Bruner, 1991:11; Lawler, 
2002:246). I berättelserna har jag identifierat ett antal huvudpoänger och 
delpoänger som jag har lyft både i det narrativa kapitlet och i de efterföl-
jande kapitlen. Dessa poänger har sedan lett fram till urskiljandet av ett 
antal teman och mönster, som sedan relaterats till kontextuella aspekter 
och till relevanta teoretiska begrepp och diskussioner. Under denna analys-
process har jag samtidigt medvetet bevarat både bredd och variation inom 
och mellan intervjusamtalen (se Kohler Riessman, 2008:57). Att först fo-
kusera på det specifika och sedan jämföra varje fall och lyfta analysen är 
nödvändigt för att visa på det som är gemensamt, och på variationer och 
komplexiteter, men också för att möjliggöra teoretiska abstraktioner 
(Kohler Reissman, 1993:70).  

Eftersom jag ser analysarbetet som en kontinuerlig process som pågår 
under hela studiens gång har jag nedan valt att nämna några aspekter från 
olika analysfaser. Även om det är konstruerade indelningar som i själva 
verket går in i varandra presenterar jag analysprocessen i tre huvudsakliga 
faser.  
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Första fasen 
Analysarbetet påbörjas egentligen redan när projektet börjar, vid läsningen 
av tidigare forskning och teoretiska perspektiv och vid problemformule-
ringen. Här har jag dock valt att fokusera på den fas som inleds vid inter-
vjutillfället då både jag och deltagarna reflekterar över det som sägs, ibland 
uttalat och gemensamt. Intervjupersonen kan både ha förberett vissa saker 
som hon vill berätta under intervjun och mer spontant berätta om tankar 
och erfarenheter av moderskap och moderskapsideal eller förväntningar 
utifrån sitt specifika perspektiv. I samtalet görs troligtvis kontinuerliga 
reflektioner som fördjupar diskussionen, delvis av mig som lyssnare och 
delvis av intervjupersonen som berättare. Jag kan inte uttala mig om den 
analys som kvinnorna gjorde, men för mig kan det ha inneburit att jag 
ställde följdfrågor eller efterfrågade förtydliganden. Det viktigaste var dock 
genomgående att intervjupersonen kände sig trygg och att hennes berättan-
de och analys stod i centrum. Efteråt antecknade jag några punkter som jag 
upplevde som särskilt relevanta eller som väckte frågor hos mig.  
 
Andra fasen 
Nästa fas blir själva transkriberingen av intervjusamtalet. Jag transkri-
berade varje intervjusamtal i sin helhet och kontinuerligt, gärna inom 
några dagar. Under transkriberingsarbetet antecknade jag också ner spon-
tana tankar och teman på ett papper vid sidan av. Eftersom jag ville ha ett 
analytiskt utrymme mellan varje intervjusamtal valde jag att förlägga inter-
vjusamtalen med relativt långa mellanrum. Under denna fas påbörjades 
arbetet med att utifrån minnet jämföra innehållet i de olika samtalen och 
redan här uppstod både tydliga likheter och olikheter mellan dem i såväl 
samtalsform som innehåll. När samtliga intervjusamtal transkriberats  
påbörjades ett analytiskt arbete under mer kontrollerade former, vilket blir 
den tredje och huvudsakliga analysfasen.  

 
Tredje fasen 
Detta är den mest omfattande fasen och utgörs av det mest konkreta och 
kontrollerade analysarbetet. Den inleddes med en genomläsning och analys 
av tidigare anteckningar och av det utskrivna intervjumaterialet. Därefter 
fortsatte jag som jag beskrivit ovan först med skapandet av narrativen och 
återvände sedan till de transkriberade intervjusamtalen. Det analytiska 
arbetet skedde alltså i flera steg och inspirerad av Helene Thomssons 
(2002:152) rekommendation gjordes sammanfattningsvis först en horison-
tell analys över varje enskild utskrift för att sedan övergå till en vertikal 
analys som skär tvärs över flera. Detta inleddes som sagt redan i den andra 
fasen men fick här en mer strukturerad och genomarbetad form. Jag läste 
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noga igenom varje intervjuutskrift och sökte efter följande punkter i 
materialet33:  
 

Huvudsakliga teman: vad handlar berättandet om, vilka teman före-
kommer? 
Poänger: vad poängteras som särskilt viktigt, vad vill berättaren föra 
fram? 
Motsägelser: finns motsägelser i berättelsen, i så fall vilka och i relation 
till vad? 
Vändpunkter: finns vändpunkter och överraskningar i berättandet, i så 
fall vilka och i relation till vad? 
Kontexter: vilka sociala, kulturella och historiska kontexter figurerar 
explicit eller implicit i berättelserna? 
 

Både helheten och delarna i varje enskilt intervjusamtal stod här i fokus 
och jag försökte särskilt uppmärksamma detaljer och variationer inom en 
persons samlade berättelse. Här förde jag anteckningar och skrev ner inne-
hållsbaserade nyckelord under de olika punkterna. Därefter övergick  
arbetet till en vertikal analys där de olika intervjuerna jämfördes med 
varandra, och där jag sökte efter både likheter och skillnader. Jag fann 
teman, vändpunkter och uttalade poänger som återkom i kvinnornas olika 
berättelser, samtidigt som också olikheter urskilde sig i vad de valt att  
berätta om eller vad de associerat till under samtalet.  

Jag gjorde en mängd läsningar av sammanställningar och indelningar i 
teman, och här valde jag även ut både längre och kortare citat som jag 
ansåg illustrerade olika teman särskilt väl. I denna del av analysprocessen 
blev det tydligt att det empiriska materialet som helhet är ytterst komplext, 
innehållandes en mängd möjliga analytiska spår, inte bara mellan utsagor-
na utan också inom varje kvinnas berättelse. Var och en berättar om olika 
teman som alla berör moderskap och omsorspraktiker, men detta utifrån 
skilda kontexter och i relation till en mängd poänger, vändpunkter och 
relationella aspekter. Här urskilde sig också ett antal huvudpoänger som 
kvinnorna särskilt lyfte fram i intervjusamtalen. Detta framgick till  
exempel genom att de upprepades vid flera tillfällen under samtalet, eller 
genom att de sa: ”Det här är viktigt”, eller ”det här måste du få med”. 
Sådana poänger har jag varit noga med att ge utrymme i diskussionen.  

 

                                                      
33 Jag har konkretiserat ett flertal narrativa forskares fokus, intresseområden och förslag till 
dessa teman (se Hydén, 1997; Johansson, 2005; Kohler Reissman, 2008; Lieblich m.fl., 1998; 
Maynes m.fl., 2008; Plummer, 2001; Somers & Gibson, 1993; Webster & Metrova, 2007).   
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Efter att ha gått igenom de olika analysstegen och efter att ha samman-
länkat intervjupersonernas utsagor med kontextuella aspekter och det teo-
retiska ramverket – och kompletterat med ytterliga relevanta teoretiska 
perspektiv – urskilde jag några övergripande huvudteman som tydligt rela-
terade till syftet, till frågeställningarna och till det teoretiska ramverket. 
Dessa var normativa ideal, modrande och omsorgspraktiker, institutionella 
aspekter, normbrytande och normkritik, och kom att bli grunden till de tre 
empiriska kapitlen.     
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DEL II 
 

Berättelserna 
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6. De deltagande kvinnorna berättar 
 

Varje intervju ska betraktas som en pusselbit i en process [...]. Ändå kan den 
läsas och förstås för sig också. För varje intervju är ett eget litet konstverk, 
värt att betrakta i sig självt (Thomsson, 2002:153). 

 
Detta kapitel utgör en central del i avhandlingen och består av de åtta  
deltagande kvinnornas berättelser i form av fristående narrativ. Dessa är 
varierande i sitt innehåll och omfattar en mängd olika aspekter av moder-
skap, omsorgspraktiker och heteronormativitet såsom kvinnorna talade om 
det under vårt intervjusamtal. Att presentera intervjusamtalen i narrativ 
form syftar som jag beskrivit ovan till att skildra deltagarnas berättande på 
ett tillgängligt sätt och som berättelser i sin egen rätt, där läsaren får  
möjlighet att komma dem nära i ett slags nyanserat, tematiskt porträtt (se 
Back, 2007:17). Samtidigt fungerar kapitlet som en insyn i det underlag 
som ligger till grund för diskussionerna i de påföljande empiriska kapitlen. 
Narrativen är nedan återgivna i den kronologiska ordning som intervju-
samtalen genomfördes, men innan de tar vid följer här en kort inledande 
presentation av intervjupersonerna. I enlighet med syftesbeskrivningen 
ligger betoningen här på deras olika och i vissa fall föränderliga positioner 
i relation till moderskap och heterosexualitet.  
 

Tanja är mellan 35 och 40 år och har tidigare levt i en heterosexuell  
relation. Under en period hade hon och hennes partner planer på  
gemensamma barn. Nu lever hon själv och säger att hon har tagit ett 
politiskt grundat beslut att avstå från att bli förälder.  
Signe är i 35-årsåldern, heterosexuell och gift sedan några år tillbaka. 
Hon beskriver det som att hon aldrig har börjat vilja ha barn, och hon 
och hennes man har inga planer på att bli föräldrar i framtiden.  
Lena är i 50-årsåldern och lever själv. Hon har alltid velat bli förälder 
och har gjort några försök att bli gravid genom insemination, men det 
fungerade inte. Hon har flera nära omsorgsrelationer med barn och 
unga i hennes omgivning och hon är kontaktfamilj. 
Caroline är i 30-årsåldern. Hon har tidigare levt i en heterosexuell rela-
tion inom vilken hon, men inte partnern, ville ha barn. Numer lever hon 
själv och identifierar sig som lesbisk. Hon har planer på att i framtiden 
försöka få barn genom insemination, antingen själv eller i en samkönad 
relation.  
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Hanne är i 35-årsåldern och identifierar sig som lesbisk. Hon har alltid 
velat ha barn och hon blev relativt nyligen förälder inom en samkönad 
relation. Hennes sambo blev gravid med tvillingar efter IVF-behandling 
vid ett svenskt sjukhus.   
Anita är mellan 35 och 40 år, har tidigare varit gift med en man men 
lever numera som ensamstående. Hennes syster och systerns barn och 
man står henne mycket nära. Hon har efter en lång period av smärt-
samma och misslyckade fertilitetsbehandlingar blivit förälder till två 
barn genom att hennes syster bar dem.   
Åsa är i 35-årsåldern, identifierar sig som lesbisk och lever tillsammans 
med Sara. Hon tog tidigare i livet avstånd från att bli förälder men har 
nu erfarenhet av att vara både styvförälder och biologisk förälder. Hon 
blev gravid efter assisterad insemination vid ett svenskt sjukhus.  
Sara är mellan 35 och 40 år och bisexuell. Hon lever med Åsa och har 
två barn. När hon var i 25-årsåldern blev biologisk förälder inom en 
heterosexuell relation och nyligen fick hon sitt andra barn tillsammans 
med Åsa.   
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Tanja berättar 
 
 
När jag var tonåring tänkte jag aldrig att jag skulle ha varken en relation 
eller barn, i alla fall ingen fast relation. Jag såg verkligen inte det som  
något som hade med mig att göra. Jag tror aldrig jag har tänkt på mig själv 
i en relation, eller som familj egentligen. Jag kan inte komma ihåg att jag 
någonsin har fantiserat om att gifta mig eller ha barn eller så, inte när jag 
var barn heller. Men sen hamnade jag i en relation som blev fast, en 
heterosexuell relation, och då ville vi båda ha barn. Det var någonting som 
vi ville tillsammans. Vi ville ha en stor familj. Det var inget som vi satt och 
planerade för direkt, det var något som bara kom per automatik tror jag.  
 
De första två åren kanske vi inte visste om vi ville eller inte, men ganska 
snabbt blev det viktigt att ha familj. Och då ville jag skaffa barn. Jag tror 
att jag romantiserade det och trodde att det skulle vara enkelt. Jag tänkte 
inte så mycket på barnet i sig utan det var en romantisk idé som vi båda 
hade. Det blev som en slags ”naturlig” utveckling av att vi hamnade i den 
här relationen. Vi ville vara med varandra och vi förstod att det var en 
relation som skulle hålla, så vi tänkte inte så mycket på det utan det var så 
det skulle vara bara. Det känns ganska normativt när jag tänker tillbaka på 
det. Som att det liksom var att bli vuxen på något sätt, som att ”när man 
är vuxen skaffar man familj”. Men då var det något väldigt abstrakt, det 
var en idé om familj som kom med den relationen. 
 
”Förändringen mot att inte vilja skaffa barn” 
Jag var väldigt inställd på barn där i trettioårsåldern även om det fortfar-
ande var något väldigt abstrakt. Jag har inga yngre syskon så jag har inte 
vuxit upp med småbarn, och jag hade egentligen ingen relation till barn då 
så jag vet inte hur jag tänkte. Det var bara något som jag hade bestämt mig 
för att jag ville ha. Anledningen till att vi inte skaffade barn till slut var att 
min partner fick kalla fötter och inte ville det. Först drog han ut på det och 
det var väldigt jobbigt, men sen blev det definitivt att han inte ville. Efter 
ett velande fram och tillbaka i några år. Han kände att han inte riktigt var 
säker på att han skulle kunna eller vilja, och när jag undrade vad han  
menade med att inte vilja fick han förklara för mig att ”alla vill inte ha 
barn, så är det bara”.  
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Det var jobbigt för mig, för jag ville verkligen vara med honom. Men det 
var bra att han bestämde sig för då kunde vi börja prata om hur vi skulle 
kunna lösa det. Han ville inte hindra mig från att skaffa barn och det fick 
mig att verkligen tänka att ”om jag vill ha barn då är det jag som bestäm-
mer det”. Alternativet som vi diskuterade var att jag skulle skaffa barn 
själv och att vi fortsatte vara ihop. Men det skulle aldrig ha funkat. Jag 
tror att jag hade blivit bitter av det. Och så länge man är två är det lättare 
rent ekonomiskt, speciellt om man inte har en familj som kan hjälpa till 
eller om man själv inte har pengar. Då är det svårt. Så det är en ekonomisk 
faktor också. Jag pratade med min mamma om att skaffa barn själv och 
hon som blev ensam med ett barn när hon var ganska ung sa: ”Om du vet 
att du är själv, gör det inte. Det är för jobbigt”. Så det ledde till att jag 
började tänka på det mer praktiskt.  
 
”En sak är parrelationen, en annan är samhällets syn” 
En annan del i förändringen mot att inte vilja skaffa barn var att andra 
runt omkring mig började få barn. Dels var det väldigt jobbigt, eftersom 
jag så länge hade velat det och plötsligt fick alla andra barn före mig. Men 
dels var det samtidigt det, tänker jag nu i efterhand, som räddade mig. För 
då fick jag se på riktigt hur det var att ha barn, med allt vad det betyder. Så 
det var som att jag fick uppleva det och förstå att jag inte ville det, genom 
nära vänner.  
 
Det verkliga brottet med önskan att få barn kom när jag på nära håll fick 
se vad barn gjorde med relationen. Det var inte barnet i sig som var det 
svåra utan det var relationen mellan föräldrarna som jag fick mest panik 
över. Det är allting runt omkring som jag tycker verkar vara det jobbiga. 
Att stå i konstant kontakt med den andra föräldern till exempel. Så en sak 
är själva parrelationen och en annan är samhällets syn, vad samhället  
målar in en som. Jag tänker på vad som förväntas av en som en familj. För 
det är när folk får barn som de plötsligt börjar fira traditionell jul, de  
börjar fira födelsedagar, kanske gifter sig fast de aldrig skulle ha gjort det 
annars eller de döper barnet. Bara för att man bara gör det. Man måste 
åka på semester, för det gör vanliga familjer när de har barn. Man måste 
ge barnen det.  

 
”Om man inte själv har barn finns inget utrymme för en” 
Inom loppet av några månader fick alla vännerna barn och då kände jag 
mig väldigt utanför, för de umgicks hela tiden. Och då blev man tvungen 
att umgås på deras villkor. Jag förstod inte varför de inte motverkade kärn-
familjsnormen mer, och det gällde både heterosexuella och homosexuella 
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par som fick barn. Alla hade plötsligt gemensamt att de började åka på 
söndagsmiddagar hos sina föräldrar, och det skulle firas födelsedagar och 
högtider. Allt som de hade kämpat emot tidigare omfamnade de nu. Det 
har jag fortfarande svårt att förstå, även om det var sådana idéer som jag 
själv hade haft tidigare. Innan jag blev politiskt medveten. Det var förvirr-
ande eftersom det var genom att jag träffade just de vännerna som jag blev 
politiskt medveten. De som sen skaffade barn.  
 
Jag tycker att jag på något sätt gjorde en mer ”logisk” resa. Alltså från att 
vara politiskt omedveten och därför oreflekterat vilja ha barn, till att bli 
politiskt medveten genom mina feministiska vänner och därmed kunna ta 
ett politiskt beslut att inte skaffa barn. Dom gjorde tvärtom, de var poli-
tiskt medvetna, motståndare till kärnfamiljens alla fällor och gick liksom 
medvetet rätt in i det istället. Och helt plötsligt, inom loppet av några år, 
hade de slutit sig i sina kärnfamiljer. Jag kunde inte förstå varför de inte 
gjorde mer motstånd, varför de gick med på allt det där. Jag tror att de 
flesta av oss som inte hade barn i den kretsen kände oss väldigt åsidosatta, 
för det var nästan som att ”nu är vi trettio plus, nu har man barn och  
familj, det är det som gäller nu”. Det bara var så, det var plötsligt normen.  
 
Det fanns en oskriven regel att man hela tiden skulle göra plats för barnen, 
att man hela tiden skulle göra det möjligt för mammorna att vara med, när 
det i själva verket var vi andra som faktiskt var åsidosatta men som inte 
vågade säga vad vi kände. Vi hittade aldrig något sätt att inleda en sådan 
diskussion på. Vi vågade inte prata om det. Vi var helt tystade. Och än i 
dag tror jag det skulle vara jättesvårt att prata om det utan att någon skulle 
hamna i försvar. De blev lite som en ”maffia”, till och med när de skulle gå 
ut och dricka öl. Den informationen kom aldrig fram till mig för det  
bestämde de när de hängde med sina barn på dagarna. Då var det ingen 
som tänkte på det, att vi som inte var där inte fick informationen. De 
hängde nog ihop för att de också kände sig utanför. Jag tror inte att de 
förstod hur stark deras närvaro var eller hur normativa de var.  
 
För oss som inte hade barn fanns det inte mycket plats i de personernas liv, 
om inte vi också tyckte att barnen skulle vara en huvudprioritet för oss. 
Fast vi inte hade barn. Det är som att det här ”familjeprojektet” blir så 
stort att om man inte själv har barn så finns det inget utrymme för en – om 
man inte helt omfamnar den idén själv.  
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”Man lever inte automatiskt utan barn för att man inte har egna” 
Barnlöshet och barnfrihet är väldigt problematiska begrepp för de säger att 
man avviker. Man lever inte automatiskt utan barn för att man inte har 
egna. Jag har barn i mitt liv, det är bara det att jag inte är huvudansvarig 
för dem. Men jag har ju relationer med barn, jag är inte ”fri från barn” 
och det vill jag inte heller vara. Barnlöshet är också ett konstigt ord. Att 
vara barnlös betyder ju att man normalt skulle ha barn, men nu är man 
utan, man är barnlös. Det känns så oviktigt att hitta ett ord för det. Då kan 
man ju likaväl säga familjelös eller familjefri, och relationsfri eller relation-
lös.  
 
Jag har ingen familj nu eftersom jag är singel, förutom mina föräldrar då. 
Men ur ett rent samhällsmässigt perspektiv har ingen egen familj, men jag 
känner mig inte familjelös för det. Jag har mina vänner, de är min familj. 
Jag är inte ensam för att jag inte har någon partner, eller barn, för jag har 
vänskapsrelationer som jag har haft sen jag var åtta år. Och de har barn 
som jag har en relation till. Men man blir lärd att det är en partner och en 
kärleksrelation man ska satsa allt på, och på barnen. Det är som att folk 
tror att bara för att man inte har barn så har man all den här tiden att ligga 
och läsa. Men man bygger ju andra relationer på den tiden. Den tiden för-
äldrar lägger på relationen till sina barn lägger vi på människor runt om-
kring oss, och på att läsa och på samhälleliga engagemang till exempel. 
  
”Ingen slump att just detta är något som folk ’bara gör’” 
Folk har som argument för att skaffa barn, att ”jag vill inte bara tänka på 
mig själv”. Som om inte det mest själviska man kan göra är att reprodu-
cera sig och helt engagera sig i det under flera år. Och jag tänker inte bara 
på mig själv. Jag känner att jag kan ta ett stort politiskt ansvar för att jag 
inte har barn. Den tiden kan jag lägga in i andra engagemang, och jag 
tycker att jag har en skyldighet att göra det. Men jag tycker att de som har 
barn också har det. Tänk all den tiden som läggs in i familjer, den hade 
man kunnat förändra hela världen med.  
 
Många säger så här: ”Det är något som jag vill bara, jag kan inte riktigt 
förklara det, det är en enorm längtan jag har efter barn”. Det är känslo-
mässigt och det har jag också känt, den längtan kunde jag känna i hela 
kroppen. Då tänkte jag inte: ”Men vad innebär det? Vad är det för socialt 
tryck som gör att jag känner så här?” Och det kan ju vara skönt att inte 
tänka så, utan bara ”jag bara känner så här, det är något jag vill”. Då 
kanske man inte vill vrida och vända på det och tänka att: ”Varför vill jag 
det? Vad är det för ekonomiska eller sociala faktorer som gör att jag  
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känner så här?” Jag tvingades ifrågasätta det, för att min partner inte ville 
och för att min omgivning gjorde att jag var tvungen att tänka på det. Jag 
kan förstå den känslan, men då hade jag inget kritiskt tänkande att lägga 
på den. Det fick jag sen. Jag förstår att man inte kan leva efter alla sina 
principer, för då kan man inte leva. Men det kan inte vara en slump att just 
detta är någonting som folk bara gör.  
 
Man kan känna att man vill mycket som kan gå emot ens politiska ideo-
logi. Jag kanske känner att jag vill konsumera jättemycket, eller till exem-
pel att jag var vegetarian i jättemånga år fast att jag är en person som  
älskar att äta kött. Du måste ha en politisk övertygelse för att stå emot det 
då Men sen styrs man såklart av begär också, man kan inte leva helt efter 
principer för då är man inte människa längre. Men på det sättet ser jag det 
som politiskt beslut att inte skaffa barn. Ibland verkar folk tro att det är så 
lätt för en att ta de här politiska besluten och leva efter dem, men det är 
det inte alltid. Ibland behöver man ge upp vissa bekvämligheter för något 
som man tror på, för någon annans skull, och det kostar men man gör det 
för man tror på det.  
 
Jag tror att jag har dekonstruerat den här idén om, eller begäret efter, det 
här barnet och vad det skulle innebära. Jag har tagit ut det i bitar. Det är 
själva barnet i sig, sen är det familjen som bildas i och med det, sen är det 
samhällets syn på det och sen är det också ett upprätthållande av en norm. 
Men det har också att göra med att öka barnafödandet i Sverige och vad 
det har för relation till att öppna gränser för andra människor. Om man 
plockar isär det här begäret i olika delar ser man vad det kan ha för inflyt-
ande, det är inte bara ett biologiskt begär efter ett barn. 

 
Jag tänker på det som hände när Göran Persson var statsminister. Jag vet 
inte när han sa det, men han sa att vi behöver föda fler barn i det här lan-
det34. Två år efter det kommer världens baby boom. När han säger det 
betyder det något mer än att bokstavligen göra fler barn. Det betyder också 
att vi inte ska ta in folk från andra länder till det här landet och hjälpa till 
att bygga det. Som feminist ser man politiska dimensioner i allting i hela 
sitt liv. Även om man inte kan leva upp till dem så ser man det. Men det 
här med moderskap är ett fält där man inte verkar göra det. Så vi som 
tänker kritiskt på det och har gjort val utifrån det måste våga prata om det.  
 

                                                      
34 Göran Persson, dåvarande partiledare för socialdemokraterna, uttalade på slutet av 1990-
talet en oro för att det föddes för få barn i Sverige (Jansson; Wendt & Åse, 2007:253). 
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Den här tiden, det här kapitlet i mitt liv, är ett ”uppvaknande” eftersom 
jag var med i en tid av så tydlig transformation. Med erfarenhet lärde jag 
mig vad familj betyder och vad det gör med människor. Och jag skulle 
säga att det för mig är ett politiskt beslut att inte skaffa barn. Jag har låtit 
väldigt mycket tid upptas av de här tankarna. På det sättet är det ett  
genomtänkt beslut, så som ett politiskt beslut är, och jag har mycket erfa-
renhet av olika känslor kring det. Jag har sett på nära håll vad det kan 
betyda och jag har försökt prata med många om det. Jag har spenderat 
ganska många år med att tänka på det, och känna både att jag vill och att 
jag inte vill. Det är nog därför som det är viktigt för mig att formulera om 
det till ett politiskt beslut, inte ett känslomässigt. 
 
”Att bli medveten är ju att ha någon att diskutera det med” 
När jag började ifrågasätta normen att skaffa barn träffade jag eller sökte 
mig till människor som jag kunde verbalisera det med. Det tror jag har 
gjort hela skillnaden. Annars tror jag att det hade tagit mycket längre tid 
av att känna mig olycklig. Att ha någon att diskutera det med gör att jag 
inte känner mig helt utanför eller onormal. Och det är ju inte det att någon 
säger det, för alla som skaffar barn säger: ”Men det är ju helt okej att inte 
skaffa barn, det är inte självklart att man ska göra det, det är ingen själv-
klarhet”. Men så slumpar det sig bara så att alla, utom en själv, skaffar 
barn. Att hitta personer att prata med var jätteviktigt, att bli medveten är 
ju att ha någon att diskutera det med. Vi pratade om känslor av utanför-
skap som kom med det, men vi pratade också om klass och om barn ur ett 
rent ekonomiskt perspektiv. Vi pratade om att man kanske inte har föräld-
rar som kan betala eller hjälpa så mycket. Vi pratade om det på ett  
politiskt, ekonomiskt och praktiskt plan.  
 
Att inte skaffa barn blir ett motstånd eftersom normen att ha barn är så 
stark. Att inte se det som ett motstånd att leva på ett annat sätt är att  
underminera den kraften. Om man aktivt försöker skapa ett annat sätt att 
leva, då tycker jag att man gör motstånd. Det är viktigt att prata om att 
vissa har tänkt på moderskap ur ett mer politiskt perspektiv, så att man 
kan prata om det på ett opersonligt, oprivat sätt. Det har blivit så person-
ligt. När någon sitter där med en sexmånaders bebis är det svårt att fråga: 
”Varför skaffar du barn?” Det ses väl som otroligt ofeministiskt. Det är en 
helt legitim fråga, men det blir också som ett angrepp. Kanske för att  
frågan om barn är så opolitiserad.  
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Signe berättar 
 
 
Jag har funderat över det här med hur det blir om man inte har barn, hur 
man då blir när man blir gammal. För jag har släktingar som inte har barn, 
och jag undrar om jag kommer bli som dem. Sså där att man inte riktigt 
hänger med. Att man blir lite knepig eller underlig. Jag tror att man hänger 
med i utvecklingen bättre när man har barn, därför att det kommer till en 
per automatik. Om man inte har barn så tänker jag att det är en större risk 
att man har ett begränsat umgänge med människor från andra generation-
er. Det som är nytt och modernt, och ny teknik, blir konstigare och konsti-
gare för att man inte umgås med det. Och då blir man kanske lite märklig, 
som att allt nytt verkar konstigt. Och det är lite skrämmande att tänka på 
att man skulle kunna bli sån.  
 
Men min man och jag pratade om det och vi sa att det måste bero väldigt 
mycket på hur man är som person. Man kan vara väldigt utåtriktad och 
umgås mycket med andra om man inte har barn, men det kanske krävs 
mer av en då. För har man barn och barnbarn så blir det mer automatiskt. 
Men sen är det såklart inte säkert att man har en bra relation till dem 
ändå, men jag tänker mig att det kan vara enklare att hänga med i utveckl-
ingen om man har barn. Men å andra sidan kan man vara nära sina syskon 
och syskonbarn, eller vänners barn. Och dessutom, man kan inte bli föräl-
der bara för att man inte ska bli konstig när man blir gammal.  

 
”Smärtan i att inte ha kunnat ge mina föräldrar barnbarn” 
Min pappa dog förra hösten och sen dess har jag tänkt mycket på att 
många är så rädda för att prata om sådant som är obehagligt. Jag tycker 
att det är mindre konstigt att prata om jobbiga saker efter det, för att jag 
tror att alla skulle må mycket bättre om man inte bara undvek det som är 
jobbigt att prata om. Och det som är jobbigt med att inte skaffa barn, det 
som är smärtsamt, det är att jag inte har kunnat ge mina föräldrar barn-
barn. Jag vet att mamma är jätteglad nu för att hon har fått ett barnbarn, 
jag är så glad att min bror har klarat av den delen.  

 
Pappa och jag stod varandra jättenära, men han var ingen person som 
krävde något av mig. Det gör inte mamma heller. Så de har aldrig tjatat 
eller ställt frågor som: ”När får vi barnbarn?” Och det är ju väldigt  
respektfullt. Men så visade det sig att när mamma och pappa var på en fest 
precis innan pappa dog, så hade han fått frågan om han hade barn och 
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barnbarn och då hade han svarat: ”Nu är du inne på en känslig punkt”. 
Detta hörde en av hans vänner och efter pappas död så frågade den här 
vännen mig om jag hade något ouppklarat med pappa eftersom han hade 
sagt en sådan sak. Då svarade jag att vi inte hade det, men att jag inte har 
velat ha barn. Och mamma, som satt med vid samtalet, sa då att ”det är 
klart att vi har velat ha barnbarn, men vi ville inte lägga det på er för det är 
ert beslut”. Och det var väldigt jobbigt att höra, men samtidigt tycker jag 
att det är fantastiskt att de kan vilja ha det men inse att det inte är något de 
kan kräva av mig. Men jag hade ändå önskat att pappa hade kunnat  
uttrycka någonting om det, så att vi hade kunnat prata om det.  
 
Jag hade gärna velat ge honom den glädjen, men jag är också väldigt glad 
över att han förstod att han inte kunde kräva det av mig. Men när mamma 
och jag pratade om det efteråt så sa hon att hon och pappa hade tänkt att 
de ville bo kvar i huset tills barnbarnen kom. Det har alltså funnits sådana 
tankar som de inte har delat med mig och min bror. Men samtidigt som 
det känns jobbigt att tänka på det så kan de ju inte föda mig till världen 
och förvänta sig att jag ska skaffa barnbarn åt dem. Det har de inte gjort 
heller och det är väl därför de inte har pratat om det, men det finns säkert 
en längtan efter barnbarn hos väldigt många föräldrar. Så jag tänker att 
samtidigt som mina föräldrar önskat sig det, som alla andra, så har de 
insett att de ändå är tacksamma över att ha fått två egna barn. Det är inte 
alla som har fått den lyckan. Och det är väl kanske därför också som de 
inte har tjatat, därför att de inte har varit missnöjda med varken mig eller 
min bror. Men det hade ändå känts fantastiskt att kunna ge den glädjen till 
mina föräldrar, även om jag såklart inte kan skaffa barn för deras skull.  
 
”Gift dig inte med mig om du vet att du vill ha barn” 
Första gången jag och Roger pratade om det var när vi pratade om att gifta 
oss. Då kom tanken om barn upp och jag tyckte det var jättejobbigt, och 
Roger kanske inte förstod vad det var som var så jobbigt när jag satt och 
grät och tyckte att ”jag kan inte lova det, och att det känns jobbigt att vara 
en person som inte kan lova det för det kanske är det som förväntas av 
en”. Sen, någon gång innan bröllopet, sa jag till Roger att ”gift dig inte 
med mig om du vet att du vill ha barn, för jag kan inte lova det, jag vill 
säga det så att det är tydligt”. Oftast tänker jag inte på det, men ibland 
kommer tankarna: tänk om Roger har sagt att han inte vill ha barn för att 
vara snäll mot mig nu och tänk om han om tre år kommer säga: ”Men 
Signe, skulle det inte vara roligt med ett barn?” Hur hanterar man det då? 
Jag kan ju inte veta vad han kommer tänka, det kan man aldrig. Men å 
andra sidan, det är inget som säger att han skulle ändra sig.  
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Men någon gång tidigt i vårt förhållande sa han att det skulle vara ganska 
häftigt att ha något som är vårt eget. Det har han inte sagt igen efter det, 
men det är någonting som fastnade hos mig och ibland har jag funderat på 
vad som händer om han ångrar sig, om han kommer vilja ha barn senare 
och jag inte kommer vilja det. Innan jag träffade Roger tänkte jag mer att 
”jag har helt enkelt inte träffat någon som jag vill leva med resten av mitt 
liv, och jag vill inte ha ett barn utan en pappa”. Men nu har jag levt med 
Roger i många år och jag känner fortfarande inte att jag vill ha barn. Det 
är inte så att jag går runt och säger: ”nej, jag vill inte”. Men jag känner 
inte att jag vill.  
 
Sen vet jag inte om det är så att män och kvinnor tänker lite olika på det, 
för jag tänker att i trettiofemårsåldern börjar man komma in i den åldern 
när det kanske inte är så lätt att bli gravid längre. Och då tänker jag så här: 
”Tänk om jag kommer ångra mig när jag är fyrtio?” Men om jag är  
trettiofem år nu och hittills inte har velat det, och jag har vänner som blir 
gravida och har varit gravida, och det föds barn hela tiden och jag inte 
känner den minsta längtan efter ett barn, då är ju frågan hur stor chansen 
är att det kommer att ändra sig senare. Men i vilket fall som helst kan jag 
ju inte skaffa barn nu för att jag kanske hade ångrat mig sen.  
 
”De förutsätter att det är klart att det ska bli barn” 
De flesta vet att det inte är någon självklarhet att det ska bli barn, men sen 
finns det människor som inte kan läsa av eller känna av vad de bör och 
inte bör säga. Och det verkar vara många som tänker att ”ja ja, det säger 
hon nu ja…”. Det handlar om att när man gör någonting som inte är enligt 
normen så är det så många som ska tala om det för en, som på något sätt 
måste kommentera det. Jag tänker till exempel på när vi renoverade köket. 
Det satt jag och pratade om i lunchrummet på jobbet och jag sa att vi inte 
ska ha diskmaskin. Då sa flera att ”men det är klart ni ska ha diskmaskin, 
vänta ni bara tills ni skaffar barn, då kommer du få se”. Då vet alla  
plötsligt hur jag kommer att ha det i framtiden och hur jag ska leva mitt 
liv. Eller som när vi skaffade bil och en annan kollega undrade hur det blir 
om vi skulle vilja ha in en barnvagn i den. ”Fast nu ska vi ju inte ha in det, 
så det är ju inget problem” svarade jag. Men då är det underförstått att jag 
kommer ha barn.  
 
Det kommer sådana kommentarer även om det inte händer jätteofta, och 
det är inte mina närmaste vänner som säger så utan mer jobbarkompisar 
och bekanta som man inte känner så väl. De förutsätter att det är klart att 
det ska bli barn. Och när sådana kommentarer kommer brukar jag svara 
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någonting i stil med att ”nu har jag inte familjeplanerat lika väl som du har 
gjort åt mig…”. Jag brukar helt enkelt säga något som gör det tydligt att 
de kanske inte behöver planera mitt liv åt mig.  
 
I mitt jobb träffar jag olika sorters människor, och jag träffar en del män 
som har en grabbig jargong, och då kan det bli kommentarer som: ”Men 
ska ni föda barn på ålderdomshemmet eller?” och då brukar jag ge sådana 
kommentarer tillbaka. En gång pratade vi om att dricka kaffe, och då sa 
någon att det kan sätta igång förlossningen eller något sånt, och att det kan 
vara bra kunskap för mig. Och jag svarade: ”Tycker du att jag ska byta 
karriär till barnmorska? För det har jag inte tänkt”. Och efter att jag och 
Roger hade gift oss sa en kollega, en man i femtioårsåldern, att: ”Och nu 
är det dags att bilda familj?” Då svarade jag: ”Men det är ju precis det vi 
har gjort!”. ”Ja, men jag menar ju om ni ska skaffa barn” säger han då, 
som om det inte framgick att det var det han menade. Det är fascinerande 
att folk kan ha så svårt att fatta. Jag kan bli trött på att det finns saker som 
man förväntas göra på ett visst sätt i samhället, och jag blir trött på männi-
skor som har en så inskränkt syn på saker.  
 
Men samtidigt som jag har en del exempel är det ofta inte en fråga som jag 
måste hantera, och det kan såklart också påverkas mycket av att jag inte 
heller sitter och samtalar om barn. Jag styr inte in samtalet på något som 
inte intresserar mig och det är ingen av tjejerna på jobbet som är i min 
ålder, eller något yngre, som har frågat mig om jag ska skaffa barn. Men 
det var en dag när vi satt och åt lunch på jobbet, då var det en tjej som är i 
tjugofemårsåldern som pratade om att hon inte hade barn och undrade om 
man var onormal om man inte hade det. ”Nej då, du är inte onormal” sa 
de andra. Men då sa jag: ”Jo. Du är inte onormal, men det är onormalt att 
inte vilja ha barn, för man måste alltid förklara det”. Där satt alla de andra 
som har barn och sa: ”Nej då, det är inte onormalt”. Det är såklart inte 
onormalt att inte vilja ha barn, men det ses som onormalt. Det är någon-
ting som du behöver förklara, det är ingenting som bara accepteras. 

 
”Det är annorlunda att ha ett barn i familjen” 
Min brors lilla barn är i centrum nu och mamma tycker att han är jättefin. 
Jag tycker det är väldigt skönt och jag är jätteglad över att det finns någon-
ting som mamma kan glädjas åt nu när pappa har försvunnit. Jag tycker 
det är särskilt roligt eftersom jag vet att min bror så gärna ville ha barn, 
och det är väldigt kul att ha ett litet barn i familjen. För mig är det an-
norlunda att ha ett barn i familjen jämfört med kompisars barn. Med 
kompisars barn känner jag bara: ”Det var kul för dig”, men jag kan inte 
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känna så mycket för det. Nu är det faktiskt min brors och hans tjejs lilla 
son och det känns annorlunda. Jag hoppas verkligen att jag kan vara nära 
så att det här lilla barnet lär känna mig och att han tycker att jag är en 
självklar del av familjen, även om vi bor en bit ifrån varandra. Och jag 
tycker det är fantastiskt med den här lilla varelsen, med de pyttesmå  
naglarna och örsnibbarna. Jag har inget behov av att det ska vara mitt 
barn, men jag tycker det är jätteroligt. Nu tänker jag bara att jag vill träffa 
honom igen, jag vill veta hur det går och så där. Och det är skönt att 
känna att jag faktiskt är intresserad av min brors barn. Det är inte bara så 
att jag känner att jag bör ställa en fråga om hur han mår, utan jag undrar 
verkligen hur han mår.  
 
Med vänners barn är det lite olika. Vissa av mina kompisar som har barn 
bor inte i samma stad så det blir inget dagligt umgänge med dem, men jag 
har också en kompis som bor i en närliggande stad och hon har en pojke 
som är två år nu och honom har jag träffat ganska mycket. Där känner jag 
att det är roligt att träffas och att se hans utveckling och så där. Sen har jag 
kompisar som bor nära oss och vi har följt deras dotter i några år nu och 
hon känner ju oss. När vi kommer så vet hon att det är Roger och Signe 
som kommer och ska leka med henne och då är det roligt.  
 
Med andra kompisars barn, de som man inte träffar så ofta, då känns det 
lite så där: ”Jaha, hur ska jag umgås med dem nu då?” Jag vet vilka de är, 
men de kanske inte vet vem jag är. De kanske vet att jag är någon som 
heter Signe, men vad innebär det? Då är det inte lika spännande och jag 
kanske inte ställer så himla mycket frågor om barnen och så heller. De är 
inte så intressanta, det tycker jag inte, för om jag träffar kompisar som jag 
inte träffar så ofta då är det ju mina kompisar som jag är kompis med och 
det är de jag är intresserad av, inte deras barn. Och det är klart att de 
kompisar som får barn har mindre tid för annat och det påverkar hur och 
när man kan träffas; om barnen ska med måste det vara på dagen, vi kan 
inte ses på kvällen, det passar inte och så där. Det påverkar inte själva  
vänskapen, men det påverkar det praktiska. Och ibland kan det kännas lite 
tråkigt kanske, att man ska anpassa sig till de åtta barnen som ska med på 
lunchen eller så.  

 
”Ibland undrar jag om människor skaffar barn för att man ska” 
Det är ingen som får frågan ”varför skaffar du barn?”, men fler borde nog 
tänka efter innan, fundera över varför de skaffar barn. Själv har jag inte 
heller frågat någon det, för jag känner att det kan låta som en anklagelse 
och jag har tänkt att jag vill inte lägga mina värderingar på andras liv. 
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Kanske låter det också mer som en värdering just för att jag själv inte har 
barn, då kanske det blir mer provocerande. Precis som människor blir  
provocerade när man säger att man inte ska ha en diskmaskin eller om 
man väljer att inte äta kött. Det blir provocerande när man inte gör någon-
ting. Andra provoceras av vad jag väljer och måste lägga sin åsikt på mig, 
och risken är ju stor då att det blir samma sak om jag som inte har barn 
frågar någon ”men hur kommer det sig att du skaffar barn?”  
 
Men att skaffa barn är för mig det största beslut du kan ta, så varför kan 
människor inte bara förklara vad det är som gör att man gör det? Så  
känner jag och jag har sagt till Roger att jag inte riktigt fattar vad man ska 
ha barnen till. Men om jag skulle säga det på allvar till andra människor så 
skulle de tro att jag var slut i huvudet, för de är ju jättesöta. Och visst finns 
det många situationer när det är fantastiskt att ha en liten varm barnkropp 
som man kan känna att man kan ge trygghet till. Men vad är det som  
saknas i mitt liv som kan fyllas med ett barn? Jag har inte riktigt fattat det. 
Och jag kan undra vad det är som gör att jag inte ser det som en själv-
klarhet som så många andra gör. Men ibland undrar jag om människor 
skaffar barn bara för att man ska, för att det är så man lever sitt liv. Jag 
undrar många gånger hur människor faktiskt resonerar.  
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Lena berättar  
 
 
När jag var liten såg jag mig alltid som en mamma, det var en självklarhet 
att jag skulle bli mamma. Är man kvinna så blir man en mamma när man 
blir större. Jag tror aldrig jag hade någon idé om att det inte kommer att 
bli så. Jag är uppväxt på en liten ort där alla får barn tidigt, och när jag 
började på gymnasiet träffade jag en kille och han ville ha barn så fort som 
möjligt. Han var några år äldre också. Men jag ville gå färdigt skolan först, 
få ett jobb och så och sen skaffa barn. Fast den relationen höll inte i alla 
fall så det blev inget där av förklarliga skäl. Sen var det någon kille som jag 
träffade lite men han ville inte binda sig riktigt. Och därefter träffade jag 
en kille som hade två barn sedan tidigare. Och under den tiden blev jag 
faktiskt gravid utan att jag visste om det, men jag upptäckte det eftersom 
jag fick missfall. Den relationen tog slut precis innan det.  
 
När jag sen var trettiosju år träffade jag en man som hade fyra barn sedan 
tidigare och vi pratade om att skaffa barn tillsammans, men han var 
ganska ambivalent till om han ville och så blev han allvarligt sjuk och allt 
förändrades. Han sa att han inte kunde starta en familj till och att han inte 
ville ta ifrån mig möjligheten till barn eftersom han visste att jag så gärna 
ville det, så han ville avsluta relationen. Då sa jag till honom att ”jag har 
aldrig varit med om en relation på det här sättet, och du har fyra barn, vad 
mer kan jag önska mig? För det första vet jag inte om jag ens kan få barn, 
och jag vet inte om jag kommer träffa någon överhuvudtaget att skaffa 
barn med. Jag är trettiosju år, det här är allt jag kan önska mig”. Men han 
ville ändå ge mig chansen att prova att träffa någon annan och skaffa barn. 
Och det var ganska tungt. 
 
”Eftersom jag inte har egna barn så är jag inte någon annans mamma” 
Jag är intresserad av barn och allt som har med barn att göra. Det är flera 
som har sagt till mig att ”det är ett slöseri att du inte har egna barn”. Men 
på ett sätt har jag barn, som till exempel alla mina kompisars barn – även 
om en del av dem är över tjugo år gamla nu. Jag har levt som ensam-
stående större delen av mitt liv och eftersom jag inte har egna barn så är 
jag inte någon annans mamma utan jag är tillgänglig för dem. Jag var bara 
fjorton år när min systerson föddes, och vi hade en väldigt nära relation 
när han var liten.  
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För många år sedan nu bodde jag och en väninna nära varandra och det 
gjorde att jag träffade henne och hennes dotter nästan dagligen. När  
hennes dotter var ett år och min kmompis skulle börja jobba så skulle det 
komma någon och passa henne i tre månader tills hon fick plats på dagis. 
Men den personen blev sjuk och kunde inte och jag hade precis blivit  
arbetslös, så jag passade henne tre dagar i veckan i tre månader. Och det är 
sådant som gör att man får en väldigt nära kontakt. Det var vår och jag 
hade tre kompisar som var mammalediga med jämnåriga barn, så det var 
en jätterolig tid. Hon och jag har fortfarande en nära relation. Vi ses inte 
så ofta nu, men hon är tjugoett snart. När hon var liten och började prata 
så frågade hon andra barn: ”Var är din Lena?” För alla har väl en mamma, 
en pappa och en Lena, tänkte hon. Man kan ha en mormor och en farmor, 
en moster och en Lena. Vad är skillnaden? Hon trodde att det var något 
som alla barn hade.  
 
Och en annan flicka jag har en nära relation till sa en rolig sak till mig i 
somras. För riktigt små barn är ju mamma eller pappa ett ord, eller ett 
namn. Och hon sa till mig att ”vet du vad du är? Du är nog en mamma-
syster”. Hon skulle liksom komma på något som passade. ”Vet du vad det 
är?” sa hon, ”det är en som har väldigt många barn som de tycker väldigt 
mycket om, och som de känner”. Det var väl vad hon kom på just då. Det 
var som att hon behövde hitta en definition på vår relation. Jag har hört en 
annan definition också, för jag har några kusiner som fick barn samtidigt. 
Deras barn är stora nu, de är väl omkring arton år, men när de var i åtta-
årsåldern sa de till mig ”men Lena, vad är du till oss egentligen?” och så 
säger den andra så här ”Alva är min moster, men vad är du?” Och jag 
svarade att det inte finns något specifikt namn utan att jag är deras  
mammors kusin. Och då sa de att ”men om mammas syster heter moster, 
då måste ju mammas kusin heta mamkus”.  
 
”Jag kände att jag ville ta hand om ett barn” 
Jag har ju alltid passat andras barn och så kände jag en familj som hade 
flera uppdrag som kontaktfamilj, och de fick många förfrågningar som de 
inte kunde tacka ja till. Då frågade de mig om det inte skulle passa mig att 
ha helgbarn. Jag hade aldrig tänkt på det förut och jag trodde inte heller 
att man kunde det när man var ensamstående. De rekommenderade mig till 
sin socialsekreterare som svarade att det inte går för man måste vara två. 
Men jag fortsatte att prata med dem där på socialen och sa ”men det måste 
ju finnas någon typ av situation där det är bättre med någon än ingen?” 
Nej, det gick inte. Men sen var det en kund till mig som berättade att hon 
hade blivit kontaktfamilj och jag visste att hon var ensamstående mamma, 
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så då frågade jag hur det hade gått till för jag hade försökt i fyra-fem år. 
Hon sa att i det område där hon bodde var det inga problem alls, de hade 
aldrig ifrågasatt det. Så jag fick namn och telefonnummer till hennes  
kontaktperson där och hon sa att det finns olika behov för barnen och att 
jag var välkommen på en intervju.  
 
Först fick jag komma dit på ett informationsmöte, där hon berättade lite 
om vad det innebar och sen gjorde de ett hembesök hos mig. Efter det blev 
jag kontaktfamilj. När jag blev intervjuad fick jag veta att förr hette det 
bara stödfamilj men nu finns det kontaktfamilj, där man tar hand om barn 
med sociala problem. Stödfamilj är när man tar hand om barn med funkt-
ionshinder. Då kan det vara allt från ett enbart fysiskt handikappat barn, 
men det kan också vara mer neurologiska problem som autism till exem-
pel. Där är det familjen som behöver avlastas, inte barnet. Och när jag 
valde att bli just kontaktfamilj så var det för att jag kände att jag ville ta 
hand om ett barn, där jag kan erbjuda det här barnet någonting. Att  
erbjuda det som jag har att ge i mitt liv, och det är framförallt den sociala 
biten.  
 
Ett av de senaste barnen jag hade som kontaktfamilj hade brister i det  
sociala. Första helgen hon var hos mig hade jag en enda sak som jag  
jobbade med och det var att sitta vid bordet och äta tillsammans. Och det 
där har hon tyckt var väldigt roligt när vi sen har varit hos kompisar till 
mig och ätit middag. Hon har verkligen lärt sig jättemycket. Med ett annat 
barn var jag på möte med socialtjänsten var tredje eller var fjärde vecka för 
jag fick anmäla något varje gång han varit hos mig. Det kunde handla om 
att han berättade om saker som hans pappa gjort, eller att han inte hade 
tillräckligt varma kläder på vintern. Det handlar ju om hans skydd och 
säkerhet och det är min skyldighet som kontaktfamilj att rapportera det jag 
ser som inte verkar bra. Men det hände ingenting, socialsekreteraren sa 
bara att ”så där är det inte”. Och även när de visste att pappan varit för 
full till exempel och jag fick ha pojken några dagar extra, inte ens då var 
det någon uppföljning efteråt. De ringde inte ens och frågade mig om det. 
Efter det uppdraget gjorde jag ett uppehåll och tackade nej några gånger. 
De ringde ganska många gånger och frågade mig om nya uppdrag, men jag 
var inte redo.  

 
”Det var min föräldraledighet, brukar jag säga” 
Jag åkte till USA och var barnflicka åt nyfödda tvillingar. Då var jag fyrtio 
år gammal och visste inte vad jag ville med mitt liv eller någonting. Först 
ville jag åka till Thailand och jobba som volontär på ett barnhem, efter att 
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några kunder hade tipsat mig om det. Men det visade sig att de hade en kö 
på sju månader för volontärer så jag visste inte vad jag skulle göra. Precis 
då såg jag en annons i tidningen: ”Au pair, Los Angeles, nyfödda tvillingar, 
gärna någon äldre, omgående”. Jag pratade med mamman och fick veta att 
barnen var fem veckor för tidigt födda och att hon skulle jobba. Min  
uppgift var att ta hand om dem ensam. Tre veckor senare åkte jag.  
 
Det är en historia i sig det där. Det var en väldigt stark upplevelse att få ta 
hand om de här barnen. Det var min föräldraledighet, brukar jag säga. 
Varken mamman eller pappan var nära barnen, det var jag som var det, 
vilket gjorde att det var jag som fick den där nära kontakten med dem. De 
var nio månader gamla när jag åkte. Tio timmar per dygn hade jag dem så 
otroligt nära mig, ibland en och ibland två. Att lämna dem var det hemsk-
aste jag gjort i hela mitt liv. Jag var kvar i Los Angeles två veckor efter att 
jag hade slutat jobba, fast då bodde jag hos några vänner. Och så skulle jag 
åka dit och hälsa på sista dagen. Man såg liksom hur de sträckte sig efter 
mig.  
 
”Jag måste, det är min enda chans” 
När jag kom hem från USA visade det sig att jag hade ett väldigt stort 
myom i livmodern, så jag skulle operera bort den. Läkaren jag kom till 
första gången var väldigt osmidig och han sa ”det är bara att ta bort hela 
rubbet”. Jag blev helt chockad över att han ville ta bort hela livmodern. 
Jag gick ut därifrån och på väg in i hissen så möter jag honom och han 
säger i förbifarten ungefär så här: ”Och förresten, när du har tagit bort den 
kan du inte bli gravid”. Tårarna bara rann när jag gick ut ifrån hissen. Jag 
satte mig i en park utanför sjukhuset och fattade ingenting, det var ganska 
traumatiskt. Men så pratade jag med en kompis som sa att jag borde gå till 
hennes läkare istället, innan jag bestämde mig för en operation. Så jag 
gjorde det och han var jättebra. Han förklarade att myomet var väldigt 
stort men att det satt ovanför livmodern så den behöver man inte ta bort 
vid en operation. Den första läkaren hade sagt att jag är ju ändå är fyrtio-
två år så det spelar väl ingen roll, men den här andra läkaren sa istället att 
”du är bara fyrtiotvå år och du har inte fått några egna barn, det kanske 
du vill ha och då ska vi ju inte ta bort din livmoder”. 
 
I det skedet ringde en annan kompis upp mig upp och sa att ”nu tänker jag 
säga några saker och du får inte säga något förrän jag har pratat klart. Nu 
är jag femtio år och jag har velat ha barn i hela mitt liv, men det har inte 
blivit så av olika anledningar, och idag ångrar jag att jag inte visste att man 
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kunde åka till Danmark35. Hade jag varit fyrtiotvå år nu så hade jag åkt. 
Så åk, eller åtminstone tänk igenom det ordentligt”. Och jag bestämde mig 
innan jag ens sa något. Jag måste, kände jag. Det är min enda chans. Men 
innan jag kunde börja med det skulle jag göra operationen. Till läkaren sa 
jag innan operationen att de får ta bort det som går, men de får inte ta min 
livmoder för jag har hellre myomet kvar än tar bort den. När läkaren sen 
kommer in till mig på morgonen efter operationen satte hon sig på säng-
kanten och klappade mig på benet och sa ”det har gått bra, Lena, du kan 
snart åka till Danmark”. Några månader efter det åkte jag och gjorde en 
insemination. Jag har sammanlagt gjort fyra försök men det blev inget.  
 
”För mig blev gränsen till slut fyrtiofem år” 
Blir det inga barn så är det en jättestor sak, för annars så faller man bara in 
i mönstret med alla andra. Jag har många gånger fått höra ”vad är det för 
fel på dig? Varför har du ingen relation? Varför har du inga barn?” Det 
kan vara människor jag känner eller inte känner, bekantas bekanta och 
kunder som säger så. Jag har haft lite olika svar genom åren, men nu har 
jag ett väldigt klart och tydligt svar på den frågan. Men det är ganska nytt 
för mig att svara så, jag började väl för något år sedan efter mina insemi-
nationsförsök. När någon frågar om jag har barn nu så svarar jag ”nej, 
tyvärr”. Då är det färdigt. Då är det upp till mig om jag vill berätta mer, 
för då får jag inga följdfrågor. Jag kan utveckla det lite och säga att ”tyvärr 
så har det faktiskt inte blivit några barn, jag har försökt”. Man kan prata 
om det på det sättet, eller så kan man lägga locket på och bara säga: ”Nej, 
tyvärr”. Det är jag som väljer. Man kan bli väldigt sårbar i det annars. 
Innan har jag i perioder tyckt att det har varit en jobbig fråga, och jag har 
försökt släta över det: ”Nej, men det kommer väl”. För det har jag ju alltid 
trott, det har alltid varit en förhoppning att jag ska få barn. Och sen har 
gränsen flyttats fram, först tänkte man att barn ska man ha innan man är 
trettio och sen innan man är trettiofem, och sen innan fyrtio. För mig blev 
gränsen till slut fyrtiofem år.  
 
Jag hade fyllt fyrtiofem när jag gjorde sista inseminationen. Det var ju 
första gången som jag gjorde ett aktivt försök att få barn, det hade jag 
aldrig gjort förut för jag hade helt enkelt inte varit i en situation eller en 
relation där det blev aktuellt. Men i och med inseminationsprocessen fick 
jag till slut ta ett aktivt beslut om jag skulle gå vidare och prova provrörs-
befruktning eller inte, och jag valde att inte göra det.  

                                                      
35 Här hänvisar hon till att ensamstående kan vända sig till privatkliniker i bland annat  
Danmark för att få hjälp med assisterad befruktning.  
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 ”Oavsett vilken väg man får sina barn på så älskar man dem” 
Inseminationerna kunde jag inte göra mer eftersom gränsen är fyrtiofem år 
enligt lagen. Vad gäller IVF vet jag inte var man kan göra det efter fyrtio-
fem års ålder, men man kan göra äggdonation tills man är runt femtio. 
Men då känner jag att jag hellre har fosterbarn. Också för att jag är lite 
rädd för alla de där sprutorna och hormonerna, för jag vet att sådana här 
hormonbehandlingar kan utlösa cancer. Då känner jag att jag hellre  
stannar i min kropp och är frisk och tar hand om barn som kanske inte har 
någon som tar hand om dem. Jag känner många som tar hand om barn på 
det sättet, genom att ha fosterbarn. Självklart hade jag velat uppleva att 
vara gravid och få ett eget barn och allt det där, och jag tror säkert att om 
man skulle göra en äggdonation så skulle det väldigt mycket kännas som 
ett eget barn. Men är det det som gör att jag skulle känna mig som en 
mamma? Jag tror inte det. Jag tror att oavsett vilken väg man får sina barn 
på så älskar man dem lika mycket, det tvivlar jag inte på.  
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Caroline berättar 
 
 
Det känns som att ens egen bild av moderskap börjar ganska tidigt. När 
jag har sett min mamma så har det skapat en bild av hur jag vill vara som 
mamma. Och sen tänker jag också att den grunden sedan kommer som en 
reflex, att när jag nu tänker på moderskap eller på att vara mamma och 
vad det innebär så får jag automatiskt tillbaka bilder av hur min mamma 
var. Och min mamma var lite hippie, hon kokade sylt och vi var på utflykt-
er i skogen. Jag tror att jag har en idealbild av hur mamma var under den 
perioden, att vi plockade bär och åkte på utflykter och pysslade. Det fanns 
tid och att vi gjorde saker hela tiden, att det var väldigt aktivt. Där fanns 
aktiviteter men också omtanke, och det hör väl ihop med att det fanns tid 
för mamma var hemma med oss barn. Finns det tid så finns det tid för att 
ta hand om barn som gör sig illa eller att ta hand om känslor. Men jag tror 
att jag har en förskönad bild av den perioden, av mina första tio år, och jag 
tror att det är den bilden som ligger där när jag själv tänker på barn och 
hur jag vill baka kakor och åka på utflykter med dem. Jag vill vara den 
mamman. 
  
”Vi delade på moderskapet, jag och min mamma” 
Jag fick två nya syskon när jag var tio och tolv, och samtidigt blev vi  
ensamma med mamma. Min pappa flyttade och kontakten med honom 
bröts ganska snart därefter. Det påverkade såklart jättemycket, inte minst 
för att jag då började ta mer en egen modersroll för mina småsyskon. Jag 
fick ta en modersroll för dem ganska tidigt. Min mamma var också 
mamma, men under den första perioden så jobbade hon och då fick jag 
hjälpa till och hämta på dagis och lägga barnen och så där. Och efter ett 
tag blev hon dessutom sjuk. Vi hjälptes åt men det var mer som att vi  
delade på moderskapet, jag och min mamma.  
 
Jag var hemma och tog hand om småsyskonen, förutom när jag gick i  
skolan, och jag tror att jag försökte återskapa de där tankarna jag hade om 
moderskap redan där, för jag gjorde med dem som mamma hade gjort med 
mig. Jag bakade och vi var på utflykter. Jag var bara tolv år men jag tyckte 
att jag var så stor. Jag tyckte att det var mina små bäbisar. Sen blev jag lite 
äldre och skaffade mer ett eget liv, men samtidigt kände jag att jag hade 
den där mammaidentiteten för mina bröder. Det har varit väldigt svårt att 
släppa den och gå tillbaka till en vanlig systerroll.  
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Under den där perioden fick min mamma en helt annan roll för mig också, 
eftersom hon inte kunde vara lika närvarande. Jag blev lite föräldralös och 
fick klara mig själv och det blev en krock för mig, för jag hade bilden av 
hur hon hade varit tidigare och så var hon inte så längre. Av förklarliga 
skäl. Men jag hade lite svårt att acceptera det. Allt det här har påverkat 
mig jättemycket, också i min bild av hur jag tänker att jag vill vara mamma 
för jag vill vara mer som min idealbild av min egen mamma än det som 
kom sen. Jag vill vara den som är närvarande och aktiv. Men det har också 
påverkat mig i att jag blir rädd för att jag ska ha en negativ påverkan på 
barn. Men jag har alltid vetat att jag vill ha barn, och det började när jag 
tog hand om mina småbröder. Jag tyckte jättemycket om det och jag kände 
att jag trivdes i den rollen, så jag tror att jag ville bli mamma redan då.  
 
”Längtan efter barn” 
Jag kom ut som lesbisk väldigt sent och hade en pojkvän i nästan tio år, 
från det att jag var tjugo ungefär. Och under den perioden ville jag väldigt 
aktivt bli mamma. Jag hade inte tänkt att jag skulle träffa någon då, jag 
hade inte tänkt att jag skulle ha ett fast förhållande, men det bara blev så 
och vi flyttade ihop på en gång. Allt var så gulligt den första tiden, vi reste 
ihop och efter ett tag flyttade vi till en annan stad och då blev det direkt att 
jag ville skapa ett eget liv, skaffa lägenhet och börja plugga. Och redan då 
hade jag kunnat tänka mig att skaffa barn, men i efterhand tycker jag det 
är väldigt bra att vi inte skaffade barn då – och framförallt att jag inte 
skaffade barn med honom. Men viljan kom alltså tidigt, redan i tjugoårs-
åldern.  
 
Jag tror det handlade mest om att jag ville leka familj och på ett sätt  
innebar det att jag ville ha trygghet. Jag ville ha tillbaka den känslan jag 
hade från tidig barndom, när det var väldigt tryggt. Det livet ville jag ha, 
när det är så tryggt och bra. Och sen tror jag också att när saker och ting 
förändrades så mycket, som att flytta till en ny stad och börja plugga, när 
allt var nytt, då tror jag att jag kände väldigt starkt att jag ville skaffa barn. 
För det var någonting som innebar trygghet för mig. Det kan jag komma 
tillbaka till nu också, att när jag själv känner mig mer otrygg så har jag 
ännu mer längtan efter barn. Och det blir som en trygghet för mig, att det 
är en person där som är beständig.  
 
Men min pojkvän ville inte ha barn, han var inte alls redo för att skaffa 
barn. Det var inte uttalat från början utan jag kände det på mig utan att vi 
pratade om det. Men sen började vi prata om det, flera år in i relationen, 
och då sa han att han inte kände sig redo. Så där gick jag och väntade på 
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att han skulle känna sig redo. Att han inte ville påverkade relationen 
mycket, att det låg under ytan hela tiden. Jag tror att det var mer påtagligt 
för mig för de första åren var jag inte helt ärlig med hur mycket jag ville ha 
barn. Och jag tror inte jag var ärlig med det under hela perioden, för jag 
ville inte pressa honom. Jag tänkte att ”om jag pressar honom så blir det 
ändå ingenting, så jag ska ge honom den tid han behöver”. Men det var för 
mycket tid och sen tog det slut helt enkelt.  
 
I sista perioden i vårt förhållande jag kände att jag ska ha barn och jag gör 
det utan honom. Det var det beslutet som drev mig fram till att ta det  
steget att göra slut med honom. Jag tänkte att jag tänker skaffa barn i alla 
fall och att jag inte orkade vänta på honom längre. Så efter det blev det så 
tydligt för mig att jag vill ha barn, jag erkänner för mig själv att det är så 
pass viktigt för mig att jag inte är beredd att offra andra saker för det. Men 
det var också så att jag ett par år innan vi separerade insåg att jag gillade 
tjejer. Så det var dels det, och dels att han inte ville ha barn, som gjorde att 
det tog slut.  
 
Nu känns det som att det var bra att det inte blev barn där för det hade 
säkert inte funkat så bra. De sista åren på relationen var det mer att jag 
ville ha barn än att jag ville vara med honom. Och det kan ju vara väldigt 
egoistiskt att skaffa barn och därför känns det bra att jag inte gjorde det 
då, för då var det nog mer att jag ville ha trygghet. Jag tror inte jag var 
riktigt redo att ge trygghet. Så därför känns det bra att det inte blev något, 
även om det inte kändes bra under den perioden. Men också för att kunna 
hitta och skapa sig de sista delarna av ens identitet. Det skulle ha blivit 
fördröjt att jag insåg att jag gillade tjejer om jag hade skaffat barn i ett 
heteroförhållande. När hade jag kommit på det då? Hade jag kommit på 
det alls? 

 
Direkt när det tog slut kom jag ut som lesbisk för honom och för min  
familj, och då vet jag att min mamma – som visste att jag ville ha barn – 
direkt sa att ”du kan åka till Danmark och inseminera”. Hon har varit 
väldigt stöttande hela tiden. Jag hade också tänkt på det innan, att om jag 
vill ha barn så kan jag skaffa barn själv, så det var en väldig frihetskänsla 
för mig när det tog slut för då kunde jag känna efter när jag vill göra det. 
Och precis när det tog slut och en tid efter så kändes det inte lika aktuellt, 
det var mycket andra tankar då. För även om barntankarna hade drivit 
fram att det tog slut mellan oss så kändes det inte lika akut längre, att 
skaffa barn.  
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”Det är ett större normbrott att vara ensam och skaffa barn” 
Jag tror att det är ett ännu större normbrott att vara ensam och skaffa barn 
än att skaffa barn i en lesbisk relation. I min krets tror jag att det skulle 
väcka fler frågor, och man skulle bli mer ifrågasatt än om man skulle vara 
tillsammans med en tjej. Det är så här: ”Jaha? Är det rätt mot barnet?” och 
”Men tänk på barnet, bara en förälder, det blir så utsatt”. Det har kommit 
upp mycket sånt när jag har sagt att jag kanske ska skaffa barn själv. Men 
där tror jag att min bild av att skaffa barn själv har påverkats väldigt 
mycket av att min mamma var ensam med oss och jag såg att hon klarade 
det. Vi har överlevt, det går ju ändå, man klarar det. Men på jobbet till 
exempel, där har det aldrig varit någon grej med att jag gillar tjejer och nu 
är mer inriktad på det. Däremot när jag pratar om att skaffa barn själv, det 
är det de ifrågasätter.  
 
Om jag skaffar barn själv känns det viktigt att jag har en trygg social krets 
som gör att barnet får viktiga sociala relationer utan att ha en andra  
förälder. Jag vill kunna ge trygghet, det känns jätteviktigt för mig. För ett 
tag sen blev en vän till mig gravid och blev ensam med barnet, och då var 
jag med och hjälpte till i början och det var så otroligt tungt. Hon fick 
dessutom en förlossningsdepression, så efter det tänkte jag efter mer vad 
gäller det här med att skaffa barn själv. Men även om det fick mig att 
tänka till på vad det verkligen innebär känns det fortfarande som att jag 
vill göra det, för jag vill ha barn.  
 
Det kan också kännas så fel om jag ska försöka hitta någon att skaffa barn 
med, för då kommer jag ha så mycket krav på den personen. Jag kommer 
aldrig hitta någon som är tillräckligt bra att skaffa barn med. Så även om 
det känns jobbigt att skaffa barn själv kan jag ändå känna att jag kan göra 
det om jag känner att jag vill det. Nu handlar det mer om att jag känner 
efter, och det kommer att hända när jag är redo för det. När det blir vet jag 
inte men jag vet att jag vill det. Om jag tänker på något som jag inte vill 
missa i livet så är det den biten.  
 
”Det är som att man är lite pjåskig som ska inseminera”  
Flera av mina vänner, de som är heterosexuella, har en tendens att säga: 
”Okej, jag förstår att du vill inseminera, men du kanske kommer gå  
tillbaka till killar och då är det lättare”. Så de trycker på lite: ”Men ska du 
inte göra det? Det är ju mycket lättare” och ”för har du haft en kille innan 
så kan du väl lika gärna ha det igen”. Så de har inte haft så mycket förstå-
else. Mina andra vänner som inte är heterosexuella förstår, fast de är inte 
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riktigt i det stadiet själva att de är redo att skaffa barn, så de reagerar mer 
på det: ”Men gud, du har så lång tid på dig”. De kan nog mer tycka att jag 
har bråttom.  
 
En vän till mig har en egen bild av insemination. Han säger att: ”Det är väl 
jätteonödigt att lägga pengar på det, det är väl bara att du går på krogen”. 
Arbetskamrater har också sagt så, nu när man har börjat lära känna 
varandra lite och jag har pratat om att man kan åka till Danmark och 
inseminera och så har de sagt att: ”Men vadå, det är väl bara att du går på 
krogen? Det är ju ändå bara vem som helst”. Men det funkar inte så och 
det känns så otroligt avlägset, dels för att jag skulle vara en annan person 
om jag gjorde så och dels för att jag ju inte vill vara med en kille. Det 
känns fel på så många plan.  
 
Det finns så många som säger så och i olika åldrar också. Det är som att 
man är lite pjåskig som ska inseminera, som att: ”Varför ska du göra det 
så svårt för dig?” Och så är det som att det inte skulle spela någon roll om 
man utnyttjar män så att de blir pappor utan att veta om det. Så kan man 
ju inte göra. Jag kom in på det med en arbetskamrat, och hon sa att det var 
en bekant till henne som hade gjort så, och hon sa att det inte alls gick bra 
utan blev jättebesvärligt. Ja, vad trodde hon? Trodde hon att det skulle 
funka? Insemination är en helt annan sak, då har donatorn gjort ett aktivt 
val.  
 
Man får också många frågor och kommentarer som: ”Kan du välja vem 
som blir pappan?” och ”du vet inte vem det är, de kan säga att de är någon 
som de inte är”. Men det problemet har man även med alla man träffar. 
Men visst kan det kännas konstigt också – hade det varit en önskevärld 
hade jag ju velat att man kunde skaffa barn med en tjej. Men nu är inte det 
ett alternativ. Näst bäst hade väl varit om det är någon man vet vem det är 
som donerar, någon som man kanske är kompis med. Om det fanns någon 
som jag kände som antingen ville vara med och skaffa barn, eller som bara 
ville donera. Men när jag har tänkt på det här har jag nog mer tänkt på det 
som insemination med donation från någon som man inte vet vem det är, 
eftersom jag inte kan se någon i min närhet som skulle vara donator. Och 
det skulle också kunna försvåra relationen så mycket, om det var en vän.  
 
”Jag har fortfarande möjlighet att fantisera lite” 
Jag har tänkt på att ju äldre jag blir desto mer bekväm blir jag. Det känns 
som att det blir mer verkligt, jag förstår mer vad det innebär att skaffa 
barn. För hade jag skaffat barn då, när jag och mitt ex blev tillsammans 
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när jag var tjugo, då hade jag bara kastat mig in i det. Nu är det mer  
verkligt, och när jag tänker på det nu blir det helt andra saker man får 
tänka på. Som att jag inte kan jobba så mycket längre, det kanske inte är 
det bästa att vara ensamstående och jobba sextio timmar i veckan. Så det 
skulle innebära ganska stora förändringar. Jag kanske kommer behöva ett 
annat boende också och sådana saker. Det blir mer påtagligt att barn inte 
riktigt går ihop med livet precis så som jag har det nu, utan det skulle be-
höva justeras lite. Men även om det inte alls blir så som man tänker sig att 
det kommer bli handlar det om att sträva efter idealbilden. Jag har fort-
farande möjlighet att fantisera lite.  
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Hanne berättar   
 
 
Jag har alltid vetat att jag vill ha barn, det har inte varit några tveksam-
heter för mig. Jag ville inte ha dem så där jättetidigt i livet men när det 
passade, och jag hade inga speciella tankar om hur många barn. Men jag 
ville ha barn och jag ville att det skulle bli syskon. Det visste jag, och det sa 
jag till min tjej några år in i relationen. När vi började prata om det var 
min sambo lite mer tveksam och då gjorde jag klart för henne att jag 
kommer vilja ha barn och jag sa att: ”Jag vill vara ihop med dig och jag vill 
ha barn med dig. Jag kan inte kompromissa med det”. Det var för sex år 
sen ungefär. Hon var mer ambivalent till det så därför ville jag säga det så 
att hon visste och kunde förhålla sig till det. Sen blev vi lite äldre och fler 
och fler kompisar skaffade barn, och då blev det mer att hon också ville.  
 
”Det fanns inte på kartan att det inte skulle fungera” 
Våra tvillingar föddes för två år sen och vi stod i kö i ungefär två år innan 
vi började försöka med insemination genom sjukvården. Vi hade inte  
bestämt först vem som skulle bära barnet, för vi hade inte tänkt att det 
skulle bli två barn direkt. Det tänker man ju inte. Och ingen av oss ville 
vara först ut, ingen ville bli gravid först. Graviditeten lockade inte och att 
föda barn verkar inte heller så kul. För mig handlar det om själva barnet. 
Men eftersom min sambo är några år äldre än jag så resonerade vi enligt 
åldersaspekten. För man vet ju inte, om det bara blir ett barn så vill man 
vänta några år kanske innan man försöker igen och sen blir det svårare ju 
äldre man blir. Så vi bestämde att hon skulle börja. 
 
Först gjorde min sambo en genomsköljning på sjukhus för att kolla ägg-
ledarna, och sen skulle vi träffa en kurator som skulle säga okej till att 
fortsätta med inseminationsprocessen. På den kliniken vi var på hade de 
som rutin att man fick träffa en kurator innan, och där fick vi berätta lite 
om vår relation, om hur vi träffades och vad vi hade för tankar och så där. 
Och hon var helt okej och tog det på en bra nivå. Efter det var det lite 
blodprover som skulle tas och efter allt det där fick vi ställa oss i kön för 
insemination. Vi väntade ungefär i två år i kön, och eftersom vi visste om 
att kön var lång när vi ställde oss i den var vi förberedda på det. Under den 
här tiden berättade vi inte det för folk utan vi höll tyst om det, vi undvek 
frågan och så där för vi ville inte att det skulle bli en så lång graviditet.  
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Sen gjorde vi de fyra inseminationsförsök som betalades av sjukvården och 
alla misslyckades. Så det var tufft. Jag tror vi började berätta för nära  
vänner efter andra eller efter tredje försöket, men vi berättade inte för  
familjen. Sen tänkte vi nog hela tiden att ”det går nästa gång”, vi trodde 
liksom att det skulle gå.  
 
En av mina bästa kompisar, en tjej som är ihop med en kille, hade väldigt 
svårt att bli gravid så henne pratade jag lite med om det. Men deras  
erfarenhet var olik vår. Och det tyckte jag man kunde se på de där killarna 
i väntrummet också, de som lever i heterosexuella parrelationer. De sitter 
där och skäms, i hela kroppsspråket, medan jag satt där och klappade 
händerna liksom. Så det var väldigt stor skillnad. Det var inget misslyck-
ande för oss, jag menar det är inte konstigt att det inte går allra första för-
söket men de där heteroparen som har försökt länge innan, de tar det på 
ett annat sätt såklart. För de känner väl att de borde kunna, medan vi vet 
att vi inte kan göra det tillsammans så det är ju inget misslyckande som 
par. Dessutom är det inget konstigt att man inte blir gravid direkt. Men 
ändå blev jag jättebesviken för att det inte gick på de fyra försöken. Jag 
hade varit helt övertygad om att det skulle gå, det fanns inte på kartan att 
det inte skulle fungera. Och efter tredje försöket blev det ännu tuffare, och 
sen fjärde var man helt vettskrämd för vi visste att det var sista försöket.  
 
”De var dåliga på att lämna negativa besked” 
Och sen skulle vi få gå över till att göra en IVF-behandling istället. Det var 
deras rutin på den kliniken, så då gjorde vi så. Jag tyckte inte det var något 
konstigt egentligen, jag tänkte att det var ju större chans då. Men visst är 
det en stor process det där, med sprutor och grejer. Och det där äggplocket 
gjorde tydligen jätteont för min sambo, och det var väldigt obehagligt. Vi 
visste det innan eftersom vi hade läst på, och vi visste att det kunde vara 
olika för olika kvinnor. Min sambo hade inte några problem med  
sprutorna och hormonerna var inga större problem för henne, men själva 
utplocket var jättejobbigt. Man får hormonsprutor innan så att det ska bli 
många ägg, så hon var jättesvullen i magen. Efter det skulle vi komma 
tillbaka två dagar efter för insättning, och då var det lite jobbigt med  
bemötandet för då var de dåliga på att lämna negativa besked. Då skulle de 
berätta att det inte var så bra kvalitet på äggen, vilket betydde att de inte 
var tillräckligt bra för att frysa ner. Och de var ganska dåliga på att ge det 
beskedet, de bara satt där och kollade i sin dator. Då blev vi ganska  
besvikna, på att de satt där och kollade in i dataskärmen när de sa att ”vi 
ser att det är dålig kvalitet” och ”vi får kasta dem”. Lite sådana ord. Det 
kändes inte så bra, de var inte så finkänsliga om man säger så.  
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Om man inte kan spara äggen för att frysa dem så kan man inte göra fler 
inseminationer efter det första försöket, men vi kunde göra en insemination 
för de sa att det fanns två ägg som var av relativt bra kvalitet. Samtidigt 
hade de sagt att det var så dålig kvalitet på dem så det kändes inte så hopp-
fullt. En av dem frågade oss hur vi ville göra, om vi ville sätta in ett eller 
två ägg. Vi skulle bestämma det där och då och vi hade bara några minuter 
på oss. Hon sa att hon trodde att det var ungefär fem procents chans att 
det blev tvillingar om vi satte in båda. Och jag kände att det kommer det 
inte bli, så jag sa direkt att ”ja, jag tycker att vi sätter in båda, självklart”. 
Sambon var lite mer tveksam först, men sen sa hon ”ja, vi kör på det”. Sen 
gjorde vi det och då gick det. Och det blev tvillingar.  
 
Sen blev det ett planerat kejsarsnitt och det var väldigt tryggt att vara på 
den avdelningen vi var på, för där fick vi träffa personalen innan och de 
hade regnbågsflaggan på kläderna och så där. Det var därför vi fick 
komma dit, för det är många som vill föda där annars så det är kö där, 
men vi hade förtur för vi var med i ett projekt för lesbiska mödrar. Vi hade 
nära kontakt med en barnmorska där, hon var inte med på själva förloss-
ningen, men hon var lesbisk själv och hon var i min situation och hade 
ganska nyligen fått barn och så där. Så det kändes skönt, det tyckte jag var 
bra. Vi behövde inte möta något knäppt alls. Och som alla andra hade vi 
skrivit hur vi ville att förlossningen skulle vara, och då hade vi sagt att min 
sambo inte ville bli sövd om det inte var nödvändigt för barnens säkerhet 
och sådana där vanliga grejer. Men jag hade också skrivit att jag vill att de 
kallar mig mamma, så att de inte skulle säga medmamma eller något sånt. 
Jag ville att de skulle säga mamma eller mitt namn, och likadant till min 
sambo. Och det tyckte jag var bra där. 
 
”Barnen väljer själva vad de tycker är bäst” 
Vi vet ingenting om donatorn, men om man gör inseminationen i Sverige 
blir det automatiskt en öppen donator vilket betyder att barnen kan få veta 
något om honom om de vill. Sen vet inte jag hur mycket men det finns väl 
namn, antar jag, för de har rätt att få veta identiteten, och sen tror jag de 
sa något om att han hade skrivit ett brev. Då har de fått något i alla fall. 
Jag tycker det är skönt att inte vara så involverad i det där. Donatorn är 
liksom en icke-person för mig. Så det var skönt att kunna överlämna det 
lite åt sjukvården och till barnen, att de väljer själva vad de tycker är bäst. 
Jag vill vara ödmjuk inför att barnen kanske vill veta vem donatorn är när 
de blir arton år. Och jag är lite nyfiken själv, för jag känner stor tacksam-
het till honom. Men jag vill inte lägga någon värdering i om de ska ta reda 
på det eller inte.  
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Jag vill också lära dem om integritet i det här, för även om andra kommer 
vilja veta och ställa frågor till dem så behöver alla inte veta allt och man 
får sätta gränser. Man har rätt till sitt eget. Det där med integriteten har 
jag tänkt mycket på, för när man inte lever i en heterosexuell relation får 
man mycket ingående frågor. Det har ju alla råkat ut för. När man ”kom-
mer ut” i olika sammanhang vill många veta en massa intima grejer, och 
det tänker jag är viktigt för barnen att förstå att alla inte behöver gotta sig 
i det. 
 
”Det heter inte pappa, det heter donator” 
Sen har jag några gånger fått frågan ”när får du veta vem som är deras 
pappa?” Av kompisar faktiskt. Men det heter inte pappa, det heter dona-
tor. Om jag hade varit kille och mina spermier inte hade klarat sig, då 
skulle de aldrig säga ”vem är den andra pappan?” Det hade aldrig någon 
sagt, det hade varit så under bältet, men det här är samma sak även om 
folk inte alltid förstår det. Jag tror att människor tänker lite på donator-
barn som adopterade barn, att man applicerar det som man tänker om 
adopterade barn på donatorbarn. Och då kan någon säga adoptiv-pappa 
och den biologiska pappan. Så är väl det vanliga vid adoption, att det heter 
så, men det är en ganska stor skillnad att donera.   
 
”Om jag hade varit kille så hade ingen kallat mig för medpappa” 
Vi var med i en mammagrupp inom mödravården och där använde de 
ordet medmamma, som jag är kritisk till. Jag pallade inte säga till då, för 
jag ville inte vara den besvärliga. Plus att det ju kan vara kvinnor i gruppen 
som använder det om sig själva och då tänkte jag att de kunde känna sig 
lite utpekade inför de andra om jag börjar kritisera det. Men jag tyckte det 
var lite konstigt att de talade om ”medmamman” där, för jag tycker det är 
självklart att en mamma är en mamma och en pappa är en pappa. Att det 
är mamma och mamma, och pappa och pappa. Det är ju inte så att den 
ena är en medpappa när det handlar om två pappor. Om man inte själva 
bestämmer att det är så det ska heta såklart. Men om jag hade varit kille så 
hade ingen kallat mig för medpappa. I en heterosexuell tvåsamhetsrelation 
skulle man ju aldrig säga ”medpappa” om pappan som inte hade använt 
sina spermier. Det är faktiskt ganska fräckt, tycker jag. Kränkande.  

 
Jag tror att begreppet medmamma bottnar i att man tycker att det finns en 
biologisk mamma, punkt. Den andra kan bara vara något slags bihang 
eller någon medhjälpare, inte alls lika mycket värd. Jag tror det är så  
människor tänker när de säger det. Jag tror de tänker att det är du som 
föder den här gången och då är du mamma och jag är medmamma, nästa 
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gång är det min tur att föda och då är jag mamma. Så tror jag att vissa 
tänker. Eller så använder man det för att man är så osäker på om man ska 
säga mamma-mamma. Men man kan ju säga föräldrar eller en massa  
saker. Och för våra barn är det ju inget konstigt, de säger mamma. Eller så 
säger de mamma-Hanne och mamma-Rita, eller så säger de våra namn helt 
enkelt. Det har inte varit något problem alls. Så jag tror att det där med 
medmamma kommer ifrån att man inte ger det tillräcklig status. Det måste 
vara det, jag kan inte se något annat.  
 
Min erfarenhet är att antingen säger människor medmamma om mig, eller 
så får man frågan ”ska inte du ha egna barn?” och så där. Det får man 
höra ibland, inte så ofta men ibland frågar människor ”vill du inte ha egna 
barn?” För mig är mina barn lika mycket mina barn som min sambos. Jag 
är inte biologisk förälder till dem, det är jag inte, men jag är deras förälder. 
Men det är inte så att människor frågar ”vem är den biologiska mam-
man?” Inte ofta i alla fall, kanske har det hänt på jobbet någon gång eller 
med folk man träffar i sociala sammanhang. Då kan det bli frågor som: 
”Men vem av er har fött barnen?” eller ”hur gjorde ni då?” eller ”åker 
man till Danmark då?” Och folk har också sagt att: ”Vad bra att ni har 
fått två barn, då får ni var sitt”. Och det tror jag inte heller att man hade 
sagt till en man, eller till ett heterosexuellt par. Men även om det finns 
sådana här exempel så har de allra flesta bemött mig bra som icke-
biologisk mamma, för det mesta har det gått bra. 
 
”Man blir lite mer Svensson om man skaffar barn” 
Nu är vi väldigt mycket föräldrar såklart, och barnen är med i många olika 
sammanhang. Jag tror att som icke-förälder så kan den lesbiska relationen 
ses mer som en fas kanske, som att det går över. Men när man blir föräl-
drar är det som att folk är så intresserade av barnen istället. De fokuserar 
på dem. Så på ett sätt har man ökat sin legitimitet, som förälder, det tycker 
jag. Att skaffa barn är ju det mest seriösa man kan göra med någon. Att 
gifta sig är för mig ingenting jämfört med att skaffa barn. Man kan skilja 
sig, men barnen finns alltid. Man måste alltid samarbeta. Sen tycker jag 
inte att vi har blivit så mycket ifrågasatta som par, men kanske i början. Vi 
har varit tillsammans ganska länge nu. Men man blir mer ”normal”, tror 
jag, man blir lite mer Svensson om man skaffar barn. På det sättet avviker 
man inte då.  

 
Jag har aldrig trott att jag skulle leva utan barn bara för att jag lever i en 
lesbisk relation, men det är väl för att man är en senare generation. Och nu 
när vi har skaffat barn har alla andra också gjort det, så man har inte  
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precis känt sig annorlunda. Det hörde man om innan, att lesbiska kvinnor 
kände sig annorlunda när de hade åkt till Danmark och inseminerat. Jag 
känner absolut inte att vi har gått i bräschen om man säger så, det känner 
jag inte alls. Det är så vanligt nu och särskilt i Sverige – eller i min värld är 
det i alla fall det. Det är hur många som helst som har skaffat barn, det är 
nu det har varit den här boomen. Sen vet man aldrig men jag tror det 
kommer fortsätta så för att jag tror att fler och fler kommer att attraheras 
av det sättet, att inseminera med donator via svenska sjukhus. Att träffa 
något annat par eller en annan kille eller så, och skaffa barn på det sättet 
istället tror jag känns bökigare för många. Men det kan ju ändras. 
  
”Att vara lagliga, det har varit jätteviktigt” 
Jag tyckte det kändes skönt att veta att det vi gjorde var lagligt i Sverige, 
att det var sanktionerat av staten. Det känns jättelöjligt, men samtidigt 
viktigt. Det är en trygghet att veta att man har det i ryggen. Jag har en del 
kompisar som har inseminerat i Danmark, eller gjort det på annat sätt, och 
det hörde vi om i mammagruppen på mödrahälsovården också. Men jag 
tycker det är så skönt att slippa det här med adoptionsprocessen. När folk 
frågar ”får man göra det i Sverige?” är det skönt att kunna säga att ”ja, det 
är enligt lagen, man får göra det”. Att få den här hjälpen, det har nog varit 
det mest värdefulla. Sen att man hade kunnat åka, kunnat betala och att 
det är långt bort, det är en mindre sak. För oss i alla fall. Men att vara 
lagliga, det har varit jätteviktigt. För om någon ifrågasätter mig så kan jag 
alltid säga ”ja, men staten tillåter det”. Även om staten inte alltid har rätt. 
Men ringer jag till Försäkringskassan eller till barnhälsovården kan ingen 
där säga till mig att ”du är inte förälder”. Det är heller inga juridiska pro-
blem och det tycker jag har varit jätteviktigt, att man har haft det i ryggen. 
 
”En graviditet kan inte slå att vara förälder” 
Nu under hösten har jag tänkt lite på att det skulle ha varit häftigt att vara 
gravid. Inte förlossningen, men det här med graviditeten. Det är klart att 
det är något som jag har missat, eller inte gjort. Men en graviditet kan inte 
slå att vara förälder, det tror jag ingen skulle säga. När väl barnet kommer 
så är det kontakten med barnen som är det viktiga, att se dem utvecklas 
och så där, att vara med dem, det är ju det som är grejen. Så känner jag, 
men det är klart att det känns lite tråkigt att inte vara lik dem, att Ritas 
föräldrar – till och med hennes farmor – har mer likhet med barnen utse-
endemässigt än vad jag har. Det kan kännas lite tråkigt. Jag tänker inte alls 
särskilt mycket på det, men det kommer då och då i olika sammanhang. 
Det är klart, det är en liten sorg, det är det. Men det är inget stort alls för 
det bästa är ändå att vara förälder och det kan aldrig någon ta ifrån mig.  
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Anita berättar  
 
 
Min syster står mig extremt nära, närmare än någon annan på jorden, och 
det skiljer bara elva månader mellan oss. Hon och jag var alltid tillsam-
mans när vi växte upp, vi var tvillingsjälar. Och vi har bott tillsammans 
länge. När vi inte har bott ihop har vi varit grannar och så har det alltid 
varit. Tidigare hade vi samma jobb också, så hon och jag har alltid varit 
jättenära. För ett antal år sedan bestämde vi att vi skulle skaffa barn  
samtidigt, med våra respektive män. Hon blev gravid ganska omgående, 
och sen blev jag gravid några månader senare.  
 
”Där började den hemska resan” 
Men efter ett par månader började jag blöda. Jag och min syster åkte till 
kvinnokliniken och de gjorde ett ultraljud och så säger läkaren så här: 
”Vad skulle du säga om jag säger att barnet inte lever?” Jag började gråta 
förstås. Och där började hela den här hemska resan. Då sa läkaren att 
barnet hade dött redan i åttonde veckan och att det hade legat dött länge. 
De tyckte att jag skulle åka hem och försöka få ut det normalt, utan tablet-
ter och så, för de sa att kroppen kommer stöta ut fostret automatiskt. Den 
natten blev hemsk. Jag hade inga värktabletter, mådde jättedåligt och hade 
jätteont. Och dagen efter fortsatte det men det kom inget barn. Så jag åkte 
upp dit igen och då bestämde de att de skulle skrapa mig. Jag hade jätteont 
och det var ingen som brydde sig tyckte jag.  
 
Där låg alla på samma avdelning: de som var nyförlösta, de som hade varit 
med om missfall och de som hade cancer. Så där låg jag och hörde barn-
skrik när jag själv precis hade förlorat mitt barn. Jag mådde jättedåligt och 
alla sa att ”men det ska göra ont efteråt, upp och hoppa, vi måste bädda”. 
Och de sa att det är bara att åka hem och försöka igen för ”nu vet du ju att 
du kan bli med barn”. Men jag tänkte inte på ett nytt barn då, jag var ju så 
ledsen för det här jag hade förlorat. 
 
När jag kom hem blev jag sjukare och fick åka upp dit igen, och då hade 
jag fått en infektion. Det visade sig att de hade glömt kvar moderkakan i 
kroppen vid skrapningen och där börjar den första komplikationen. Sen 
lades jag in fem gånger på bara några månader, med olika infektioner. 
Hela den här resan slutar med att jag en dag mådde jättedåligt, hade så ont 
i magen och då visade det sig att livmodern hade fastnat ihop med tarmar-
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na i bukväggen i en stor varabscess. Men det bästa som hände i allt det här 
gräsliga var att jag fick reda på att jag har endometrios36.  
 
Jag har alltid lidit av extremt svåra magsmärtor vid mens och ägglossning 
men jag visste inte att det var endometrios, ingen sa det till mig. Jag visste 
inte ens att det fanns en sjukdom som hette så. När jag var arton år sa jag: 
”Jag åker till Indien och opererar bort livmodern, jag tänker inte ha kvar 
den. Om jag inte blir hjälpt i Sverige så åker jag utomlands, för jag kan inte 
leva så här”. Men i och med det här som hände mig efter missfallet, med 
alla laparaskopier och ingrepp så såg de att jag hade jättesvår endometrios. 
Men jag fick ändå hormonpreparat och började ha sex på schema, för 
läkarna sa att de tyckte att vi skulle fokusera på att försöka bli gravid först 
och sen ta tag i endometriosen. Men med facit i hand skulle man ha tagit i 
endometriosen först och sen koncentrerat sig på barn. Men jag var för 
dåligt insatt och jag litade på dem, så gjorde jag som de sa. Så jag tog  
hormonerna och hade samlag med min man men det blev ingenting. Ingen-
ting hände. Jag vet inte hur länge vi försökte, kanske ett halvår. Sen gav jag 
upp och bestämde att det var bättre att försöka med IVF.  
 
”Efteråt tänker man på hur man misshandlade sin kropp” 
Den här resan blev ett rent helvete, det är så svårt att ha ett vanligt liv  
samtidigt. Först börjar det med att man sprutar in spray i näsan, i arton 
dagar tror jag det är man tar det och det är gräsligt. Meningen är att du 
ska hamna som i klimakteriet och när du efter arton dagar gjort det så får 
du hästdoser med hormoner i magen. Efteråt tänker man på hur man miss-
handlade sin kropp. Och jag fick säkert fyrtio ägg i min redan vanskapta 
endometrios-mage, vilket gav extrema smärtor. Dessutom springer man 
och tar fullt med blodprov och gör ultraljud för att kolla äggen. 
 
Sen åkte jag till sjukhuset och plockade ut äggen och det var det värsta jag 
har gjort i hela mitt liv, den smärtan går inte att föreställa sig. Förr i tiden 
sövde man innan utplock, men det har man slutat med av någon konstig 
anledning. Efteråt så låg jag där i kanske sex timmar för de fick inte upp 
mig ur sängen. När de skulle ta mig till bilen gick det inte, så till slut fick 

                                                      
36 Endometrios är en inflammatorisk sjukdom som drabbar omkring tio procent av kvinnor i 
fertil ålder. Det som kännetecknar sjukdomen är smärta som beror på att livmoderslemhinna 
hamnar utanför livmodern och orsakar inflammationer. Många kvinnor blir antingen feldia-
gnostiserade eller inte diagnostiserade alls, och många upptäcker sjukdomen i och med att de 
får svåra smärtor; vid laparaskopi och/eller i samband med att de försöker bli gravida då 
sjukdomen anses ha en negativ effekt på fertiliteten (Altman & Wolcyzk, 2010).   
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min man bära mig till bilen när vi skulle åka hem. Två dagar senare  
berättar de hur äggen delar på sig och så kommer du tillbaka igen och så 
ska de sätta tillbaka de ägg som har klarat sig. Det gjorde de och just det 
gjorde inte ont alls. Inseminationen var det enda som inte gjorde ont på 
mig. Och efteråt firar man med cider och mackor, ungefär som om man 
skulle ha fött barn. Det ska vara en trevlig stund. De sätter in ägget och sen 
åker man hem och väntar i arton dagar, och under den tiden måste du ta 
ett hormon som gör att du får exakt samma symptom som vid en gravidi-
tet. Men ingen hade sagt det till mig, så jag var säker på att jag var gravid. 
Och eftersom jag hade varit gravid och fått missfall en gång innan så var 
jag helt säker. Ingen hade berättat för mig att det var biverkningarna av 
hormonet, och det visade sig att jag inte var gravid.  
 
Efter det gjorde jag tre försök till men det gick inte helt enkelt. Varje gång 
trodde man ju att ”nu går det”, men det gick inte. Andra hade sagt till mig 
innan att de hade gått igenom IVF och att det var jobbigt men jag kunde 
aldrig förstå hur jobbigt det var. Det är så psykologiskt och så fysiskt med 
alla de där hormonerna, man är inte sig själv. Man pendlar hysteriskt, man 
fattar inte var man är någonstans. Plus all sorg och all väntan. Det är en 
hästdos de sätter in med hormoner, de vill att det ska vara jättestarkt så att 
du hamnar på noll och sen ska du skjutas upp. Det är fruktansvärt. Sam-
tidigt måste du gå och jobba och allting.  
 
I den här vevan, jag kan inte säga exakt när, började min syster prata om 
att hon skulle kunna bära barnet åt oss. Men min man ville att vi skulle 
fortsätta försöka själva. Vi hade gjort de försöken vi fick gratis genom 
sjukvården, men man kan köpa fler försök så vi pratade om det och vi 
pratade också om adoption och började titta på det. Men det blev inte så 
för han var väldigt mycket för det här genetiska, det var viktigt för honom. 
Till slut började han inse att det inte gick och jag kände att jag inte orkade 
gå igenom tre IVF-försök till. 
 
”Många säger att man blir förälder när man blir förälder” 
När jag var riktigt illa däran och låg på lasarettet födde min syster sitt 
första barn. Så hennes son kom mitt i allt det här och han blev min största 
kärlek på jorden. Och eftersom vi var så nära kallade han mig också för 
mamma de första åren. Om min syster hade varit mer traditionell hade hon 
ju sagt till honom att inte kalla mig det. Men det gjorde hon inte, hon lät 
honom hålla på hur mycket han ville och sen valde han själv att säga  
moster. Men vi har alltid haft en speciell relation och den har alltid fått 
fortsätta. Många säger att man blir förälder när man blir förälder, fast det 
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ska jag säga att den upplevelsen hade jag redan känt innan jag själv blev 
förälder.  

 
Många säger också att ”den dag du blir mamma själv, då förändras hela 
ditt liv”. Men det handlar väl om att du ska ha de där känslorna, men vem 
den där varelsen är det spelar inte så stor roll. För du kan ju adoptera  
någon. Och som jag känner det kan jag ta hand om vem som helst som 
behöver mig, och i den stunden blir barnet mitt. Och jag kunde känna en 
ledsamhet, och kanske blev jag faktiskt lite kränkt, när man fick sms på 
sms genom de här åren där människor när de blivit föräldrar skickar  
meddelanden om att: ”Nu vet jag vad livet handlar om” eller ”nu vet jag 
varför jag vill leva” och sådana där saker. För då kunde jag känna så här 
att här sitter jag med min mobil och tänker att ”jaha, men jag får väl ta 
livet av mig då. För jag har inget barn och då kan jag ju inte veta vad livet 
går ut på”.  
 
Jag kan förstå de som har blivit föräldrar, att det är stort, jag förstår det. 
Men man måste tänka sig för. Och speciellt med en person som jag som 
har varit så öppen med att vilja ha barn och inte kunna få det. Alla visste 
vad jag kämpade för. Det blev som ett slag i ansiktet på något sätt, att ”nu 
förstår jag vad livet handlar om”. Om jag aldrig blir mamma, vet jag då 
aldrig vad livet handlar om?   

 
Det som räddade mig under den här tiden var internet och webbsidan  
familjeliv.se37. Där lärde jag mig allt. Det kan bli för mycket där också, så 
jag var tvungen att sluta med det, men vid det tillfället när jag fick så lite 
information från läkarna eller från sjukvården överhuvudtaget så lärde de 
mig allt. Och det som förenade oss där var den starka längtan efter barn. 
Det förenade oss som grupp. Och jag tänker på det här med tillhörighet 
och att en grupptillhörighet känns så viktig i det här. När alla andra bara 
lever på och pratar om sina barn så är man så utanför. Så då var det ex-
tremt viktigt för mig, att känna att jag hade en grupp där som var med om 
samma sak.  
 

 
 
 

                                                      
37 FamiljeLiv.se är enligt beskrivningen på webbsidan en sajt för människor som planerar, och 
väntar och har barn, och syftet är att människor erbjuder varandra tips och råd (se 
www.familjeliv.se/Information/om.php).   
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”Jag behöver inte vara juridisk mamma för att vara mamma” 
Samtidigt med de där IVF-försöken sa min syster gång på gång att hon 
kunde bära barnet åt mig och min man. Men jag ville pröva själv först för 
att samhället är uppbyggt så. Man ska föda sina egna barn. Du är inte en 
riktig mamma om du adopterar. Du är inte en riktig mamma om du inte 
föder dina egna barn. Du är knappt en riktig mamma om du gör kejsar-
snitt. Du vet inte vad det vill säga att föda barn, du är inte med i den  
gruppen. Du är nästan inte ens en riktig mamma om du inte ammar. Men 
varför tvekar man? Varför vill man göra det själv? Varför ska jag fortsätta 
och misshandla min kropp för att bli mamma? Och min systers röst blev 
starkare och starkare. Hon sa: ”Men jag vill föda ert barn, jag bär det åt 
er”. Och när man står varandra så nära som hon och jag gör är det svårt 
att se den som man älskar så mycket lida som jag gjorde. Så vi gjorde så till 
slut.  
 
Jag kunde inte bli juridisk mamma för i Sverige är det den som föder  
barnet som blir mamma. Ingen annan. När vi pratade om närståendead-
option sa de att de aldrig hade gjort det förut och de sa att min syster var 
den första surrogatmamman i Sverige. Jag vet inte om det stämmer, jag 
undrar det. Och familjerätten sa att de inte hade en aning om hur de skulle 
göra, de hade ingen klausul för hur de skulle förhålla sig till vår situation. 
Först sa de att vi skulle göra en adoption som en internationell adoption, 
sen att vi skulle vi göra en adoption som närstående. Men de menade att 
det här skulle bli ett prejudikat och då måste det gå helt rätt till för sen 
kommer de luta sig på det beslutet. Så vi hade fem möten inbokade innan 
min dotter föddes och alla gånger avbokade handläggaren, bara några 
timmar innan ibland och ibland en dag innan. Och i den vevan blev rela-
tionen med min man sämre och sämre och till slut la jag ner alltihop och 
kände att jag inte behöver vara juridisk mamma för att vara mamma.  
 
Det är så många som frågar om jag har adopterat, men jag tycker att det är 
så dåligt i Sverige, att man inte alls ser till vem som tar hand om barnet och 
vem som finns där, alla de sociala bitarna. Det tittar man inte på, utan 
istället är de så noga med allt det här andra, det biologiska. Jag orkade helt 
enkelt inte med det där. 
 
”Mamma, du ska bli farmor” 
Efter skilsmässan från min man kom så småningom tankar på ett andra 
barn. Jag frågade en vän till mig om han kunde tänka sig att donera om det 
skulle bli aktuellt och efter ett tag blev han positiv till det. Vi gjorde det två 
gånger på samma månad och det blev direkt, på första försöket. Han och 
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jag har varit bästa kompisar i all år, och jag och hans mamma är väldigt 
nära. Och det roliga är att när han kom ut med att han är homosexuell så 
var det två saker som hon reagerade på och det var för det första att aldrig 
få bli farmor. För det andra var hon rädd att andra skulle göra illa honom, 
för att det finns så trångsynta människor. Så hon blev glad när hon fick 
veta att hon skulle bli farmor.  

 
Så här gick det till: Hon hade fyllt 65 och gick i pension så vi åkte till 
henne för att fira. Efter ultraljudet man tar efter halva graviditeten tog vi 
bilderna från det och förstorade upp dem, min kompis fixade fram ram 
och fullt med blommor och allting. Min kompis och hans kille gick upp 
först och jag och min syster kom efteråt. Han hade sagt till sin mamma att 
”det kommer en överraskning till snart” så när jag och min syster kom och 
när hon öppnade dörren så trodde hon att det är vi som var själva över-
raskningen för vi har inte träffats på så länge. Sen går vi in allihop och 
först pratade vi om allt möjligt, som vanligt, och sen säger han: ”Mamma, 
du vet att jag sa till dig att jag hade en överraskning, lova att du inte 
svimmar” och så visar han upp de här tre korten som är inramade i en 
jättefin ram som han hade köpt.  
 
Och det är typiskt, för har man inte sett en ultraljudsbild förut så ser man 
ju inte vad det är så hon trodde det var något konstverk, hon fattade ingen-
ting. Men då säger han: ”Mamma, du ska bli farmor”. Hon fattade ingen-
ting. Hon förstod inte med vem, hon visste ju att jag inte kan bli med barn. 
Och så var min syster där, det blev så förvirrat. Det syntes inte heller på 
henne än att hon var gravid, hon var i artonde veckan men det syntes inte. 
Så då sa han att ”Anita och jag ska bli föräldrar, men det är Anitas syster 
som ska föda barnet åt oss”. Och jag sa till henne att ”du ska bli farmor 
och du får vara hur delaktig du vill, och jag vill släppa in dig i det här re-
dan nu för jag vill att du ska känna att du ska bli farmor”. Då började hon 
gråta så mycket så det var helt otroligt. Och så skålade vi i Pommac. 
 
”Det var verkligen professionellt” 
När dottern kom var vi på sjukhuset i två dygn och det var en jättebra 
upplevelse. På förlossningen och på BB behandlade de oss som stjärnor. De 
hade fått information från barnmorskan om att vi skulle komma och de 
tyckte det var imponerande, för de hade aldrig varit med om något  
liknande förut. Och när hon föddes frågade de min syster ”får vi lämna 
barnet till mamman?” och så gav de henne till mig. Det var verkligen  
professionellt. Jag var jätterädd innan för att jag skulle hamna utanför. 
Men det blev jättefint, det var väldigt bra.  
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Åsa berättar  
 
 
När jag var i tjugoårsåldern var jag fullt övertygad om att jag aldrig skulle 
ha barn. Som säkert många är. Jag tyckte att världen var rutten och jag 
ville inte sätta barn till en värld som inte behövde det, och som är över-
befolkad dessutom. Men sen kom den här klassiska biologiska klockan när 
jag började närma mig trettio. Det var som att ”det är något som vill det 
här”. Det är ganska lustigt. Jag hade ingen fast partner så jag började 
skissa på lite olika lösningar och jag var mest inne på att göra det tillsam-
mans med en ensamstående homosexuell man.  
 
Jag tänkte att jag ville göra det som ensamstående för jag har varit lite 
tveksam till att vara för många föräldrar i en relation, med alla konflikter 
och allas olika idéer. Dessutom funkar inte juridiken för det på något  
vettigt sätt. Jag hade en gammal kompis i åtanke men vi träffades sällan 
just då, så det var mer en latent tanke. Om det hade dröjt några år till hade 
det kanske känts lite mer akut. Men när jag och Sara träffades ville båda 
ha barn. Jag kom in med min ensamstående barnlängtan och Sara kom 
från en relation där de inte kunde få fler barn, så kort efter att vi hade 
blivit ett par började vi skissa på hur det skulle se ut.  
 
”Jag hade inte alls föreställt mig ett styvförälderskap” 
Sara kom från en heterosexuell relation och hade redan en son, Mattias. 
Innan jag träffade henne hade jag inte alls föreställt mig ett styvförälder-
skap. Jag hade föreställt mig en massa konstellationer, som att vara ensam-
stående med en homosexuell man eller själv ensamstående till exempel, 
men inte att jag skulle träffa en kvinna som redan hade barn. Men jag 
hamnade plötsligt mitt i det, och insåg att ”just det, så här kan det också 
vara att ha barn”. Att plötsligt få en femåring i ens liv. Men då kom också 
tankarna på alla de åren som jag inte varit en del av hans liv, det kändes 
nästan som att jag hade blivit berövad dem. Det kom en massa konstiga 
känslor, som att jag ändå vill ha egna barn och så där. Men att ha fått lära 
känna honom och att ha den här erfarenheten av att vara styvförälder är 
en stor erfarenhet som jag är jätteglad för. 
 
Mattias och jag har fått en bra relation och jag har jobbat ganska mycket 
på den, samtidigt som jag också har låtit honom ha ganska mycket  
utrymme. Från början ställde jag inte så mycket krav på honom men nu är 
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Sara och jag mer två likvärdiga föräldrar till honom. Han har såklart sin 
mamma men han kan lika gärna fråga mig om vad som gäller, eller jag kan 
lika gärna ställa krav på honom som Sara.  

 
Ibland kan jag sysselsätta mig med att på något sätt värdera de olika  
relationerna i det här styvförälderskapet. Sara är förälder nummer ett och 
jag är förälder nummer två, och sen kommer Mattias pappa. Men för 
Mattias är hans pappa nummer två, även om jag är det rent praktiskt. Och 
så har man då den otacksamma rollen av att på det känslomässiga planet 
inte vara det. Jag känner honom i vardagen, jag har koll på honom och jag 
vet hur han fungerar och vad han är för en person och så vidare. Jag tycker 
jag har lika bra koll på hans behov som Sara har, och jag har verkligen 
bättre koll än hans pappa har. Och då kan jag undra vad som är skillnaden 
på styvföräldraskapet och det biologiska ”riktiga” föräldraskapet. För jag 
ser det som samma sak. Att Kim ses som så mycket mer mitt barn än  
Mattias för att jag har burit honom är något som faktiskt kommer utifrån, 
för praktiken är den samma. Men ett hinder som finns i styvförälderskapet, 
förutom synen på biologins betydelse, är rädslan att förlora barnet på 
grund av juridiken. Bristen på juridiska rättigheter. Jag kan inte se något 
annat skäl. 

 
”Nu är det bara den rätta kvar” 
Vi har mest blivit positivt bemötta i frågan om att skaffa barn tillsammans 
i en lesbisk relation. Men sen har det blivit en del undranden kring hur det 
ska gå till och så. Det rent praktiska. Plötsligt möttes man igen av ”jamen, 
hur gör man?”-grejen. Men det är inte så att människor runt omkring har 
bemött oss på något sätt som att ”men är ni säkra på att ni ska ha barn, ni 
är ju två kvinnor?” eller ”är det bra för barnet?” Så som diskussionerna 
var när utredningen om adoptionslagstiftningen38 kom, då när Bris och 
Rädda Barnen uttryckte sig både klumpigt och med stor okunskap när det 
gäller det här, sådana föreställningar har jag faktiskt aldrig fått bekräftat i 
verkligheten. Men sen är det ju ändå mer ”normalt” att skaffa barn när 
man är kvinna, än att inte göra det. Och jag tänker att det där har ändrats 
nu när det har blivit betydligt lättare för lesbiska par att skaffa barn, här i 
Sverige i alla fall, även om det såklart inte gäller alla.  

 
 

                                                      
38 Här hänvisar Åsa till Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10).  
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Förut har det varit som att om du som kvinna inte har barn är du antingen 
lesbisk eller så har du inte hittat den rätte. Men nu är det bara ”den rätta” 
kvar eftersom lesbiska par får inseminera i Sverige. Nu är det mer: ”Nu har 
du hittat den rätta, okej, när ska ni ha barn?” Jag kan till och med känna 
att min mamma slappnade av ganska mycket när jag träffade Sara, för då 
fanns det lite förhoppningar om att det skulle bli barn ändå.  

 
”Man måste förklara sig när man möter nya människor” 
Heteronormen blir mycket starkare i familjen – när man blir en familj med 
barn alltså. De flesta av mina heterosexuella kompisar har skaffat barn 
ganska sent, och i alla deras relationer blev könsnormerna mycket starkare 
när de blev föräldrar oavsett hur jämställt de levde innan. De var smarta 
tjejer och killar som har haft en hyfsad balans mellan arbete och fritid och 
att ta hand om hushållet och så vidare. Och så hoppar de plötsligt in i det 
här att kvinnan tar ut jättelång föräldraledighet och männen är knappt 
hemma överhuvudtaget. Männen jobbar ihjäl sig och kvinnorna går ner i 
deltid. De klassiska mönstren alltså. Också vi som lever i en icke-hetero-
sexuell relation känner av heteronormen i familjeskapet, inte minst i bemö-
tanden från andra. Men det finns samtidigt en frihet för oss att själva 
skapa våra roller i relationen. Det gör att vi kan se på våra heterosexuella 
kompisar och tänka att ”gud vad skönt att slippa det där”. Jag känner att 
jag är glad över att jag inte lever så.  
 
En annan sida av heteronormativiteten, för oss, är att man hela tiden måste 
förklara sig när man möter nya människor. Men oavsett allt runt omkring 
– som att människor har en massa åsikter, att det finns lagar och riktlinjer 
som gör det svårare att få barn och att det är en massa kliniska behand-
lingar och så – oavsett det så tänker jag att i själva familjen så har jag och 
Sara en oerhörd frihet i det här rollskapandet. Jag kan inte tala för alla för 
jag har också vänner, tjejer som lever tillsammans och har skaffat barn, 
som också har fastnat i traditionella mönster. Att den som har fött barnet 
tar mer ansvar och så. De faller in i traditionella roller oavsett vad de har 
för kön. Men jag känner att vi inte har det så och jag tycker det är jätte-
skönt.  
 
”Vi är båda kvinnor och förväntas vara bra mödrar” 
Till exempel ifrågasätter inte Saras arbetskamrater att hon tar ut en ganska 
stor del av föräldraledigheten, vilket inte så många män i heterosexuella 
relationer gör. Det ifrågasätts inte eftersom hon är kvinna, så där blir det 
positivt att vara mamma och icke-heterosexuell. Jag tror att människor ser 
det som att vi är lika bra på föräldraskapet för att vi är kvinnor. Och så 
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finns det ju en idé om att kvinnor av naturen kan ta hand om barn så då 
blir det inte provocerande. Och ur karriärsynpunkt, om du som man är 
hemma länge så kanske det inte är så bra men med oss är det mer  
accepterat. Förväntat till och med. Vi är båda kvinnor och förväntas vara 
bra mödrar, för vi förväntas ha de ”naturliga egenskaperna”.  

 
”Många lämnar gayvärlden när de skaffar barn” 
Jag har sett hos tjejer som har skaffat barn tillsammans att oavsett hur 
könsöverskridande de själva är i sin egen identitet, hur de klär sig och  
förhåller sig – det finns ju massor av lesbiska kvinnor som aldrig någonsin 
skulle ta på sig en kjol eller klänning – som när de får barn faller in i det 
här att ”oavsett om jag inte gillar klänningar och rosa så ska jag spöka ut 
min lilla tjej”. Jag vet inte om de tänker att ”jag är inte ’normal’, så jag vill 
att mitt barn ska passa in” eller vad det är.  
 
Vi klär Kim i alla färger och så där. Vi anstränger oss för att inte köra in 
honom i för mycket jeans, och blått och coolt och lastbilar, flames och 
svart och det där. Allt det försöker vi sortera bort, så det blir lite mer  
neutralt. Men vi försöker också få in lite mer rosa. Innan hade jag en  
föreställning om att många fler lesbiska par körde i sådana spår. För tänk 
vad många det är som själva har haft en identitetsutveckling när de har 
stigit ifrån de heterosexuella förväntningarna och tagit en annan identitet, 
vilka trösklar de har fått stiga över på vägen. Och jag trodde att de inte 
skulle vilja att deras barn skulle behöva ha det så – men många gör precis 
tvärtom. Och då förutsätter man ju att barnet är heterosexuellt, eller att 
det inte kommer bli könsöverskridare. Det har förvånat mig, men det är 
kanske lite naivt av mig att tro att man ska bli någon världsförbättrare för 
att man inte är hetero. Men jag fascineras av att många lämnar gayvärlden 
när de skaffar barn, och hamnar i det stora vanliga samhället med sina 
normer. I den heterosexuella världen. Och där känner jag att jag inte vill 
det, men jag får försvara det mer nu när vi har barn.  
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Sara berättar 
 
 
Jag har fått två barn med tio års mellanrum och med väldigt olika förut-
sättningar, och jag känner väldigt olika inför det. På ett plan är det väldigt 
lika, fast det är ändå väldigt olika inramning. Om man ska kategorisera det 
skaffade jag mitt första barn, som jag fick i ett tidigare förhållande, lite 
mer åt det oreflekterade hållet. Då kom det bara över mig i tjugofemårs-
åldern att jag ville ha barn. Några vänner hade börjat få barn och jag bara 
fick någon känsla av att ”nu är det dags”. Då fick jag fokus på det från 
ingenstans. Och då hade det inte föregåtts av en massa tankar om att ”åh, 
jag har längtat efter barn sen jag var liten” eller så. Jag har inte längtat 
efter barn på ett intensivt sätt sen jag var tjugo eller så, som en del har 
gjort, utan det bara kom.  
 
Med nästa barn var det ett mer reflekterat beslut, och jag och Åsa tvinga-
des ju också till det på något sätt i och med att det är något som inte bara 
händer. Det är liksom ett beslut som ska tas. Och det kan det såklart vara 
även om man lever ihop i en heterosexuell relation, men här var det väldigt 
mycket så eftersom vi var tvungna att ta kontakt med olika kliniker,  
bestämma vem som ska föda barnet och fundera på vad vi tänker om det 
och så. 
 
”Mitt förhållningssätt till föräldraskap har varit väldigt annorlunda” 
När jag tittar tillbaka på hur det var när jag fick första barnet och efter 
andra barnet så är mitt förhållningssätt till föräldraskapet väldigt  
annorlunda. Det är inte längre lika tyngt av en massa påtvingade normer 
och föreställningar utan det handlar mer om att jag är nyfiken på att ha 
den här personen i mitt liv och i min närhet. Och det känns väldigt mycket 
bättre att ha det så. För jag känner att lever du ihop med en man och ska 
bilda familj så är det lite som att då ska du ta på dig den här moderskaps-
rollen, oavsett om du vill det eller inte. Om jag hade kunnat så hade jag 
överlåtit det på min man.  
 
Rent känslomässigt kan jag säga att för mig finns det ingenting i mig som 
känner att jag är mindre förälder till Kim än till Mattias. För det tycker 
folk är spännande att fråga: ”Hur känns det nu när det inte är du som har 
fött barnet?” Och svaret är att det känns som att det inte är jag som har 
fött barnet. Sen är det spännande att få följa någon annans graviditet och 
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få vara med om den här förlossningen såklart, så det är ju annorlunda. 
Men i anknytningen till barnen känner jag ingen skillnad. 

 
”De förväntar sig får svar på tusen frågor” 
Jag tänker på banala situationer som när jag är ute och går med Kim i 
vagnen till exempel och möter någon, en annan förälder kanske, så tittar 
man på varandra och så där och då ser de att mitt barn är si och så  
gammalt. Om de skulle tänka något då så tänker de i alla fall inte ”jaha, så 
du har precis börjat din föräldraledighet, vad kul”. Utan mer: ”Där går en 
mamma som är ute med sitt ettåriga barn”. Och då tänker jag att jag blir 
tillskriven en viss sorts moderskap, helt automatiskt och oreflekterat från 
omgivningen. Och varje gång måste jag poängtera min situation, som att 
jag måste säga att ”jag har precis börjat min föräldraledighet för att jag har 
en kvinnlig partner och bla, bla, bla”. Så där blir det. Och det blir alltid 
samma sak, varenda gång man träffar på nya människor. Så jag kan tänka 
på att folk går och tror en massa saker om mig som inte stämmer bara för 
att jag inte passar in i normen.  

 
Eller som när Kim var nyfödd och jag pratade med folk jag träffar i jobbet 
och sa att ”jag har precis fått barn”. Då ser man på dem att de inte får 
ihop det, man kan riktigt se förvirringen hos de här människorna då. 
Ibland låter jag missförstånd passera, men oftast löser jag dem genom att 
ta någon av de öppningar som ges. Jag säger bara att ”jag ska vara föräld-
raledig sen till hösten för just nu är min fru hemma med vårt barn”. Och 
antingen så blir det inget mer då, eller så svarar en del med reaktionen: 
”Va!? Vad kuuul! Nähe!?” och då kan det komma att: ”Vi får bara passa 
på och fråga dig en sak då, för jag har funderat på detta - är det si och så? 
Och hade du en man tidigare? Jaha, hur reagerade han då?” Då förväntar 
det sig få svar på tusen frågor som de har gått och funderat på, när de får 
ett livs levande exempel. Och ibland, efter humör, ställer jag upp på det. 
Det beror på vem det är och hur de gör det, men ibland känner jag bara 
inte för att statuera exempel. Då försöker jag börja prata om något annat 
eller visa på att ”ja, det är väl ungefär som för vem som helst, vår relation 
tog slut och nu lever jag i en ny relation”. Det är inte mer med det,  
ungefär. Det blir sällan bara ”jaha”, utan det är alltid något som måste 
bemötas.  
 
Det finns allt från de som helt saknar medvetenhet och som blir helt 
ställda, som inte ens har tänkt tanken att man kan ha barn när man är två 
kvinnor, till de som är lite försiktigt nyfikna, till de som kastar sig över en 
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och börjar ifrågasätta. Det finns alla varianter där, utom den som bara är 
totalt neutral. Den reaktionen är mest sällsynt.  
 
Ibland händer det att det är så subtilt att det är svårt att ta på det, men 
plötsligt har jag blivit tilldelad en annan roll av omvärlden. De som har 
följt alltihop, som vet att jag lever ihop med en kvinna nu och som visste 
att vi väntade barn och hela bakgrunden till det, som till exempel vissa 
arbetskamrater, de relaterar till mig på ett annat sätt. Särskilt männen. Där 
är det lite mer så där ”välkommen”. På ett positivt sätt men samtidigt, de 
kan säga att jag har en annan roll i det här föräldraskapet än jag hade 
förra gången eller än den Åsa har. Som när jag kom tillbaka till jobbet efter 
att ha varit hemma i två veckor när Kim var nyfödd så fick jag reaktioner 
från männen där som också är småbarnsföräldrar. När jag sa att det  
kändes konstigt att lämna dem därhemma och så där så sa någon ”ja, det 
känns lite konstigt i början, välkommen till vår värld”.  
 
”Sen säger hon: men vem av er är mamman?” 
För bara några veckor sen var vi på en fest och jag pratade med en kvinna 
där som hade separerat från sin tidigare man och hade två barn och så där. 
Så vi pratade om det här med att ha en före detta i sitt liv. Men sen säger 
hon: ”Men vem av er är mamman?” Hon undrade vem av oss som är 
mamma till Kim. Och då får man liksom svara att ”om du menar vem som 
har fött henne så är det Åsa”. För det är ju det hon menar.  
 
Men jag känner mig ganska känslomässigt opåverkad av det där för jag är 
beredd på det och jag ser det mest som ett studieobjekt, det speglar hur 
samhället ser på det här och jag tar det inte personligt. Det spelar ingen roll 
för mig, för jag vet hur jag känner och hur vi har det. Det blir ingen tagg i 
mig, men det gör kanske att jag tänker ”du fattar inte, ok”. Den känslan 
kan komma i samma ögonblick som hon säger det, att jag känner ”jaha, 
där fällde du den kommentaren”. Men jag betraktar det som en slags 
okunskap och tänker inte så mycket att hon är en dålig människa för det. 
Men jag kan ändå tycka att det var rätt korkat sagt, samtidigt som jag 
pratar vidare och är som vanligt. Det är verkligen en dubbel känsla.  

 
”Mamma eller inte, jag är först och främst jag” 
När jag i efterhand tänker på när jag fick mitt första barn så var det på sätt 
och vis ett slags försök till självförverkligande. Det är lite så man gör, så då 
gjorde jag det och det gav mig någon sorts bekräftelse. Men jag har nog 
aldrig riktigt kunnat köpa det här med att ”jag är ingen riktig kvinna om 
jag inte är en riktig mamma” med allt vad det skulle innebära. Att jag 
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skulle göra allt för mina barn och att det är det viktigaste i livet och så. Jag 
har inte funnit mig till rätta i det utan mamma eller inte, jag är först och 
främst jag. Så är det nog för mig, att jag inte har gått upp i det. Jag menar, 
allting blir annorlunda när man får barn men det är inte så att det utplånar 
viktigheten av allt annat. Eller av mig själv.  

 
Nu har jag fått ett barn till under andra omständigheter och jag känner 
fortfarande så, att moderskapet inte är överordnat. Det är klart det är  
viktigt, barnen är viktiga och livet blir på ett visst sätt med barn. Men jag 
behöver inte tvinga mig in i det mer än så. Jag är nog inte i första hand 
mamma, liksom i min känsla. Om man ska gradera olika saker som är 
viktiga i mitt liv så är nog inte moderskapet det som jag känslomässigt 
sätter högst upp, men det får man ju skilja från att mina barn självklart är 
viktiga för mig. 

 
När jag till exempel träffade Åsa bodde Mattias med mig varannan vecka, 
och då fick jag ofta frågor om hur det kändes att vara ifrån honom. Och 
jag har alltid känt att det var ganska skönt, för jag fick avlastning och 
mycket tid med min nya relation och med mig själv. Men det är tabu. Man 
ska inte tycka det är skönt att vara ifrån sina barn. Fast samtidigt är det 
många som tycker det, men de vågar inte säga det.  

 
När jag pratar med kvinnor som har barn, det kan vara sådana man  
känner väl eller mindre väl, så tycker jag att jag märker att det är många 
som anstränger sig så himla mycket för att klara av det och de kämpar så. 
Och de klarar inte riktigt av det alla gånger heller utan det blir en sådan 
konflikt för dem och de mår inte bra i det, samtidigt som de har tokhöga 
krav på vad en mamma egentligen ska klara av och hur en mamma ska 
vara. Så det bli något ouppnåeligt och då blir de ”misslyckade”.  
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Åsa och Sara berättar  
 
 
När jag besökte Åsa och Sara för att samtala med dem fick jag tillfälle att 
träffa dem både var för sig och tillsammans. Här presenteras den del i  
samtalet där de som par berättade för mig om gemensamma erfarenheter. 
Berättelserna presenteras i den dialogform de antog under samtalet. 
 
 
”Den här förlossningsinriktade skaffabarngrejen”  
Sara: När jag var gravid med mitt första barn var jag jätteuppfylld av det, 
jag tänkte att det var jättehäftigt att vara gravid. Men barnet hade jag nog 
inte riktigt tänkt på. 
Åsa: Och förlossningen! Den här förlossningen som alla kvinnor som har 
genomgått den pratar om, och visst är det en exceptionell upplevelse som 
är svår att förklara för någon som inte har upplevt den. Men det var också 
så här att du pratade om den här förlossningen du upplevt om och om 
igen, precis som att det var det som du ville uppleva igen. 
Sara: Ja, det var lite så.  
Åsa: Det var förlossningen och jag var lite så här att ”ja, men…” 
Sara: Det är ju bara en händelse liksom. 
Åsa: Det är bara en händelse och jag tyckte det var okej att lyssna på den 
där historien, men jag kunde inte relatera till den själv eftersom jag inte 
hade genomgått någon förlossning. För jag menar, man kan ha olika  
upplevelser av det. Men sen har jag sett förändringen hos Sara, där hon 
gått ifrån den här förlossningsinriktade skaffabarngrejen till att vilja ha 
barnet i sig och att få släppa det här med graviditeten och förlossningen.  
Sara: Ja. Och det har ju öppnat upp för mig att känna efter hur det känns 
då, när jag släpper det. Och då kan jag tycka att jag under hela Åsas  
graviditet har varit mer fokuserad på att det ska komma ett barn, på ett 
helt annat sätt än när jag fick barn första gången.  
Åsa: Vad gäller det här med att moderskapet blir graviditet och förlossning 
och sen tänker man inte längre än så: jag tyckte graviditeten var pest, för-
lossningen var väl bra, men det var inte en så ”himlastormande, fantastisk 
upplevelse”. Alltså, Kim kom ut och det gick bra, det var ett arbete som 
skulle utföras [...] Jag kan tycka att moderskapet i sig inte verkar handla så 
mycket om barnen i sig, att man tar ansvar för barnen och att man förvän-
tas kunna vårda ett barn och så vidare. Utan det är graviditet och förloss-
ning, som att det är det som är grejen. Det är det som ses som själva  
moderskapet, det biologiska.  

 



MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga I 141
 

”Det är minsann inte lätt för de heterosexuella paren”   
Sara: Vi hamnade i en process gentemot kliniken, som gjorde att det tog 
lång tid innan vi ens kunde påbörja någon insemination och det tog så 
mycket energi från oss. 
Åsa: De har olika riktlinjer på klinikerna, så det är inte bindande på något 
sätt egentligen, men det är riktlinjer som de beslutar om och som de har 
stoppat undan någonstans. Så först tog vi kontakt med kliniken. Då hade 
vi inte bott ihop så länge, men vi tyckte ändå att vi var väldigt överens om 
det här, och vi tyckte att det var bra att sätta igång för vi visste att det kan 
ta lång tid och ingen av oss är särskilt unga. Och då var allting okej från 
klinikens sida, frid och fröjd, tills de plötsligt en dag ringde och sa att vi 
inte kunde få hjälp längre för att vi inte hade varit sambo i två år. Vi hade 
gjort alla tester och sen ändrade de sig precis när det var meningen att vi 
skulle börja köra igång på riktigt. 
Sara: Då slängde de ut oss helt enkelt och hänvisade till att det finns en 
riktlinje om att man måste bo ihop i två år först39. Vilket var helt chock-
artat för oss i den fasen för vi visste inte det och det gick inte att ta reda på, 
för det var ingen information som fanns tillgänglig. Men det värsta var 
bemötandet vi fick av de här personerna på kliniken. Inte minst hur de 
bemötte våra invändningar och känslor. Det var ett fruktansvärt dåligt 
bemötande. 
Åsa: Ja, det var på våren efter att de i februari hade ringt och sagt att ”ni 
får inte komma hit längre”. Då hade de inte stoppat sina utskick och  
sådant, vi var kvar i systemet och stod kvar i kön, så de kallade oss i alla 
fall till ett möte om injektionsteknik och allt det här som har med behand-
ling att göra. Och då tänkte vi såklart att de hade ångrat sig så vi gick dit. 
Men det skulle vi tydligen inte ha gjort, för då sa de att ”men ni ska ju inte 
vara här”. Även om de hade kallat oss. Och då kläckte de ur sig diverse 
otrevligheter.  
Sara: Ja, och vi satt kvar och sa att ”ni har kallat oss så nu sitter vi här och 
så frågar ni oss varför vi är här och ber oss att gå”. Vi undrade vad de höll 
på med egentligen. Och då säger koordinatorn där att ”det är minsann inte 
så lätt för de heterosexuella paren heller för de har haft cancer och de har 
allt möjligt, ni är ändå friska”. Det var som att hon sa ”sluta klaga, för de 
andra har det inte så lätt”. Som att det finns vissa som har mer rätt till 
hjälp än andra. 

                                                      
39 Denna gräns (av att vara sambo i minst två år) är konstruerad av det specifika landstinget i 
fråga eftersom den juridiska gränsen går vid ”stadigvarande” samboende i ett parförhållande, 
och ”gemensamt hushåll” (Socialstyrelsen, 2005:2). För vidare diskussion, se kapitel 8. 
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Åsa: Där blottades deras inställning, när de stod där i en pressad situation. 
Och efter det blev vi inte så sugna på att åka dit igen, att överhuvudtaget 
ha med dem att göra igen. Samtidigt som att det ju är en ekonomisk fråga 
och en helt annan administrativ kostnad att åka till Danmark istället.  
Dessutom behövde jag hormoninjektioner för att styra upp det, för jag har 
inte så mycket naturlig ägglossning, och då måste man antingen göra det i 
Danmark och betala dem ännu mer för det eller så måste man få kontakt 
med någon svensk gynekolog som tycker att det är okej att hjälpa till med 
det. Och det är inte heller det lättaste.  
Sara: Och så handlar det också om det här med närståendeadoption.  
Genom att göra inseminationen i Sverige går föräldraskapet igenom på ett 
smidigare sätt. 
Åsa: Man måste göra en föräldraskapsutredning, men man behöver inte 
adoptionsprocessa.  
Sara: Om man har åkt utomlands måste man göra det, och vi hade fått 
höra av vänner att de haft tråkiga erfarenheter av det. Att det tar lång tid 
och att man ställs inför konstiga frågor och så.  
 
 
”Ni är mitt första sådant här par” 
Åsa: Jag kan tycka att vi under väldigt styrda former har skaffat det här 
barnet tillsammans, och juridiskt är det helt inom de svenska ramarna och 
så där, men ändå ska vi då traska iväg till den där familjerätten. Vad ska 
man reda ut där egentligen? Att det inte finns någon pappa? Även om vi 
hade varit gifta skulle vi ha varit tvungna att göra det, för det finns ju  
ingen moderskapspresumtion i det här. För det kan finnas en pappa. Men 
okej, så är det. Och vi kom till en socialsekreterare som var jättekonstig. 
Hon var inte negativ men hon var så osäker, hon var ett nervknippe och 
spelade verkligen över. Antagligen för att hon inte skulle kränka oss eller 
göra något fel. Men där sitter hon i sin yrkesutövning och träffar en massa 
föräldrapar som bara ska göra det här administrativa, och okej om hon 
skulle vara lite osäker, men hon var så extremt nervös. Och det kom till 
uttryck genom att hon ställde en massa frågor, skulle vara extra positiv och 
lite käck och så där. Och hon pratade ganska osammanhängande. 
Sara: Ja, munnen bara gick samtidigt som hon skulle försöka vara trevlig 
och intresserad av vår relation. Men det enda hon skulle göra var ju att 
kolla av att ”okej, båda ska vara juridiska vårdnadshavare, då skriver ni 
under de här papprena så är det avklarat”. Så sansad skulle man kunna 
vara. Men hon var tvungen att säga att ”ni är mitt första sådant här par så 
jag vet inte riktigt hur jag ska göra, och det är nya blanketter och hon i 



MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga I 143
 

receptionen har mer koll på det här, jag måste gå och kolla med henne hur 
man gör för att fylla i den”. 
Åsa: Och visst kan man ta det, ha ett visst överseende. Men hon jobbar ju i 
en verksamhet där det faktiskt inte borde vara någon grej.  
 
 
”Det är antingen ”var är pappan?” eller ”så du är den andra mamman?”  
Sara: ”Vet ni vem pappan är?” är en jättevanlig fråga. Majoriteten av de 
som ställer den frågan säger ”pappa”. 
Åsa: Det säger professionella också. Det säger de på barnavårdscentralen, 
det säger alla. 
Sara: Ja. ”Vet ni vem pappan är?” ”Nej, vi har en donator som är känd 
men som vi inte får veta identiteten på utan det är Kim som får det”. Man 
får förtydliga att det är en donator. Men det verkar vara jättesvårt för dem 
att förstå att det inte ska finnas någon pappa. Nästan som att: ”Men det 
måste det göra, för annars blir det ju inget barn”. Men pappa är ju en roll, 
medan en cell är en cell. Och sen tänker jag på det här med vem som är ens 
”riktiga barn” också. Det är tydligen lite oklart för folk om man kan ha ett 
riktigt barn om man inte har en biologisk koppling till det. Det är antingen 
”men var är pappan?” eller ”så du är den andra mamman”.  

 
 

”Men snälla, det handlar bara om en spermie”   
Åsa: När man är den icke-biologiska föräldern i en lesbisk relation är det 
ungefär som att människor tänker på den positionen som ett styvförälder-
skap. Det blir som att ”okej, Åsa har fött barn och Sara är med där på ett 
hörn”. För jag tänker att innan vi fick Kim, när jag fick frågan ”har du 
barn?” så sa jag att jag har en styvson som är si och så gammal. ”Jaha, 
okej, men då har du inga barn”. Den erfarenheten är inte lika mycket värd. 
Men jag har ju lika mycket en femåring som du har en biologisk femåring, 
jag är en engagerad förälder även om jag är en engagerad styvförälder. Och 
så tänker jag att vi plötsligt har bytt positioner här, att Sara inte ses lika 
mycket som förälder som jag, utan hon är sekundär förälder nu. Vi ser det 
ju inte så, men det känns så. 
Sara: I andras ögon. Bara för att det inte är mina spermier, och där blottas 
ju ganska mycket de här föreställningarna i samhället om vad som är  
föräldraskap, vad som är på riktigt. Men snälla, det handlar bara om en 
spermie. Jag är ingen spermie, jag är en människa som relaterar till en  
annan människa. Och det måste ju vara mycket viktigare än om det är 
mina spermier?  
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”Hon verkar fortfarande vara kvar oavsett om jag kallar henne mamma”  
Sara: När jag och Åsa träffades och Mattias och hon successivt lärde känna 
varandra började han laborera med olika rollbeteckningar och så. Först var 
det bara ”Åsa”. Men sen testade han olika namn, han började kalla Åsa 
för ”mamma” emellanåt och sa saker som ”har jag två mammor?” Man 
märkte att han jobbade lite med den här begreppsapparaten.  
Åsa: Ja, det blev ”mamma-Åsa” och så där.  
Sara: Ja, som på ett testande sätt. Det var ett ganska tydligt testande, och 
inte bara för att testa er relation i sig utan också sin egen roll i den. Och att 
testa ”vad är en mamma?” Det kom upp som en fråga för honom då, för 
det var inte självklart. Han har en mamma, sen dyker det upp en… annan 
mamma, eller är det en mamma? Jag menar, som vuxen kan man ju ha en 
ganska fix och färdig idé om det här, att ”en mamma är en mamma, det är 
inte så mycket att orda om”. Men om man synar det lite närmare är det 
lite otydligt ändå.   
Åsa: Ja. Men sen när han hade testat det där så kunde han släppa det lite, 
som att ”men okej, det är safe här, hon verkar inte sticka någonstans, hon 
verkar fortfarande vara kvar oavsett om jag kallar henne för mamma eller 
inte”.  
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DEL III 
 

Analys och avslutning 
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7. En ”riktig” mamma 
 
I de åtta narrativen i föregående kapitel har vi fått ta del av återspeglingar 
och perspektiv som ger en sammansatt bild av varierande och föränderliga 
erfarenheter i relation till bland annat moderskap, moderskapsideal, sexu-
ell identitet och heterosexuell normativitet. Här återges ett komplex av 
normativa ideal som manifesterar sig i personliga erfarenheter, sociala 
relationer, lagar och regler. Utifrån olika perspektiv har narrativen också 
skildrat mångfaldiga vägar till eller från moderskap, och erfarenheter av 
olika former av omsorgspraktiker. I kvinnornas utsagor figurerar varia-
tioner och motsägelser som ligger långt ifrån en rak linje med en start-
punkt, en mitt och ett slutgiltigt mål. I vissa fall slingrar de sig fram i stigar 
av olika tankar och praktiker, i andra tar linjer slut för att ersättas med 
nya.  

Berättelser om normativa bemötanden, juridiska och medicinska hinder 
samsas med beskrivningar av möjligheter och normkritiska praktiker.  
Uttryck för smärta och utanförskap står jämsides med uttryck för styrka, 
omsorg och gemenskap. Tillsammans bildar dessa narrativ en vävnad av 
olika perspektiv, erfarenheter och praktiker i relation till moderskap och 
moderskapsideal. Ett urval kommer att behandlas i detta och nästkom-
mande två kapitel. Dessa empiriska kapitel handlar framförallt om inter-
vjupersonernas beskrivningar av erfarenheter av moderskapsideal i sociala 
sammanhang och i relation till välfärdsstatliga institutioner, om kritik mot 
moderskapsnormativitet och om alternativa och normkritiska omsorgs-
praktiker. Nedan förs en inledande diskussion om hur ”det obligatoriska 
moderskapet” och heterosexuell normativitet på olika sätt yttrar sig i, och 
utmanas av, kvinnornas beskrivningar.   

 

7.1 Det obligatoriska moderskapet i vardagen 
”Det är ju mer ’normalt’ att skaffa barn när man är kvinna än att inte göra 
det”. Så säger Åsa när vi pratar om att hon och Sara oftast blir positivt 
bemötta som lesbiska föräldrar, vilket hon sammankopplar med att mo-
derskap oavsett sexuell identitet ses som det ”normala” för kvinnor. Även 
om detta är en specifik diskussion hade citatet kunnat komma från vem 
som helst av de åtta deltagarna. Att moderskap i sig ses som ”normalt” 
och ”naturligt”, och därför förväntat för kvinnor, är nämligen något som 
alla ur olika perspektiv pratade om i intervjusamtalen. Som jag har beskri-
vit i de inledande kapitlen är detta också ett återkommande tema i den 
feministiska litteraturen. Feminister har länge fört kritiska diskussioner om 
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biologiskt grundade föreställningar om kvinnlighet och moderlighet, bland 
annat genom att problematisera antaganden om att kvinnors fysiologiska 
öde är att föda barn och att moderskap är och bör vara det primära målet i 
livet (se t ex. de Beauvoir, 1949; Friedan, 1963; Firestone, 1970; Rich, 
1976; Chodorow, 1978; DiQuinzio, 1999). Det obligatoriska moderskap-
et, eller den sociala förväntan på kvinnor som grupp att bli mödrar, kan 
alltså sägas bygga på essentialistiska antaganden om kvinnor, kvinnlighet 
och moderlighet. Utifrån en sådan bakgrund blir moderskap något som 
alla som positioneras som kvinnor förr eller senare, och av olika anled-
ningar, måste förhålla sig till.  

Hur förhåller sig intervjupersonerna till idén om det obligatoriska  
moderskapet? I materialet finns olika svar på den frågan. Nedan följer en 
diskussion som utifrån olika perspektiv utgår ifrån deras beskrivningar av 
vardagliga erfarenheter av normativa antaganden om moderskap. Detta 
relateras till den kritiska livsloppsforskningens diskussion om moderskap-
ets roll i kvinnors förväntade livsfaser, samt den feministiska problemati-
seringen av moderskap som obligatoriskt för kvinnor och den kritik som 
framförts angående moderskapsideal.   

7.1.1 Bilder av ett eget moderskap  
Jag har valt att här inleda med deltagarnas beskrivningar av tankar om ett 
eget eventuellt eller framtida moderskap. Några av dem inledde intervju-
samtalet med att berätta om när deras vilja att bli förälder kom, vad det 
föregicks av och vad det innebar för dem. Andra lyfte frågan om att vilja 
eller inte vilja bli förälder senare i samtalet. Även om detta inte var ett 
samtalsämne som någon av dem stannade vid särskilt länge ser jag det som 
relevant att inleda med några illustrativa citat som på olika sätt speglar 
idén om det obligatoriska moderskapet utifrån personliga perspektiv, men 
där det också finns kopplingar till offentliga narrativ och vedertagna upp-
fattningar om moderskap: 

 

Lena: Jag kan säga att när jag var liten… jag har alltid sett mig själv som en 
mamma, det har jag, det är en självklarhet. Är man kvinna så blir man en 
mamma när man blir större. Jag tror jag aldrig har haft någon idé om att 
det inte finns.   

** 
 

Tanja: Jag hamnade i en relation som blev fast, en heterosexuell relation, 
och då tror jag att vi båda ville ha barn. Det var något som vi ville tillsam-
mans, vi ville ha en stor familj. Men det var inget vi satt och planerade för 
direkt, det var något som bara kom per automatik typ.  
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** 

 

Åsa: I tidig tjugoårsålder var jag fullt övertygad om att jag aldrig skulle ha 
barn, som säkert många är [...] Men sen kom den här klassiska biologiska 
klockan. 
Monica: När kom den? 
Åsa: Det var när jag började närma mig trettio. Då började jag tänka att 
”ja… men kanske ändå…? Det är liksom något som vill det här” (skratt).  
 

I det första citatet här ovan beskriver Lena tydligt att moderskap var en 
självklarhet för henne, något hon aldrig tänkte inte skulle inträffa. Trots 
det är hon nu i femtioårsåldern och har inte blivit förälder även om hon 
har försökt. Detta kastar ljus på det faktum att samtidigt som moderskap 
är socialt förväntat av kvinnor som grupp är det inte alltid realiserbart för 
enskilda kvinnor trots att en sådan önskan finns. Denna diskrepans är 
något som jag utifrån olika perspektiv har anledning att återkomma till, 
men redan här går det alltså att inleda diskussionen med att dekonstruera 
idén om moderskap som ”naturligt”: inte alla kvinnor blir mödrar även 
om de vill och har planerat för ett framtida föräldraskap, må det vara av 
medicinska, sociala, ekonomiska, juridiska eller andra skäl.  

Att moderskap trots det betraktas som något naturligt avspeglas i både 
Tanjas och Åsas citat. De beskriver vändpunkter där deras förhållande till 
moderskap av olika anledningar förändras, och även om skälen till dessa 
vändpunkter varierar hänvisar båda till idén om moderskap som ”en na-
turligt följd”. I Tanjas beskrivning blir familjebildning med barn en natur-
lig följd av etablerandet av en tvåsam heterosexuell relation; i Åsas blir 
föräldraskap en naturlig följd av att bli vuxen och av att nå en viss ålder – 
då den ”biologiska klockan” börjar ticka. Att den så kallade biologiska 
klockan börjar ticka är ett vedertaget uttryck för att kvinnors fertilitet 
avtar efter en viss ålder. Det är ett etablerat narrativ som kvinnor möter 
genom mediala meddelanden och som de själva kan använda som förkla-
ring till varför de vill ha barn (Ulrich & Weatherall, 2000:327). Nedan 
citerar jag ingressen till en artikel i Statistiska centralbyråns tidskrift  
VälfärdsBulletinen, som har rubriken ”Helst två barn – om det går”. Den 
är nämligen särskilt illustrativ för hur sådana offentliga meddelanden kan 
se ut:  

De flesta vill ha barn och gärna två – men mycket ska hinnas med dess-
förinnan. Studier, arbete och fritid tar sin tid. För många dröjer det också 
innan de finner sin rätta partner. Rätt vad det är ringer kanske den bio-
logiska klockan (Hoem, 2000:16).  
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Mycket ska hinnas med: du ska studera, etablera dig på arbetsmarknaden 
och bli förälder till biologiska barn (helst två) i en tvåsamhetsrelation. Om 
du väntar för länge kan det sluta med att du inte träffar någon att leva med 
(läs: få biologiska barn med) och ännu värre – du kan ha väntat för länge. 
Till slut ringer den biologiska alarmklockan och då kan det vara för sent. 
Detta är ett upprepat och kulturellt legitimerat scenario som bygger på en 
heteronormativ och biologisk reproduktiv syn på familj där det biogene-
tiska moderskapet står i centrum.  

Hormonella faktorer spelar naturligtvis in i att biologiska kvinnors ferti-
litet generellt klingar av (inför klimakteriet), även om tidpunkten för detta 
kan markant skilja sig åt mellan kvinnor. Men det finns också andra skäl 
än rent åldersmässiga till att kvinnor inte kan eller har svårt att bli gravida, 
vilket osynliggörs när fokus läggs på biologiska orsaker till infertilitet  
(Ulrich & Weatherall, 2000:331). Vad som också osynliggörs är ekono-
miska och sociala omständigheter, och som följd marginaliseras även andra 
livs- och familjeformer än de som bygger på biologiska band mellan för-
älder och barn. Och framförallt: idén om den biologiska klockan som tick-
ar bygger på en förklaringsmodell om en biologisk drift, vilket leder till att 
det ses som ”naturligt” för kvinnor att känna en drivande kraft att repro-
ducera sig (se Franklin, 1990:208). Franklin (1990) lyfter fram att det är 
stor skillnad på biologiska och sociala förklaringsmodeller, även om de 
tenderar att betraktas som komplementära. Om en drift är biologisk är den 
allmängiltig, medan en social drift kan omfatta en mängd olika faktorer. 
Det kan då röra sig om allt från sociala förväntningar och ideal till frågor 
som rör intresse, tillhörighet och gemenskap, och följaktligen även hot om 
annorlundaskap och ensamhet.  

Detta är frågor som utifrån olika perspektiv kommer att fördjupas i 
kommande kapitel. Men för att sammanfatta: idén om den biologiska 
klockan bygger på antagandet om att alla kvinnor både vill och kan bli 
biologiska föräldrar (om de inte väntar för länge). Tillsammans speglar 
deltagarnas utsagor och citatet här ovan inte bara föreställningar om kvin-
nor som ”naturliga” mödrar, utan även sociala förväntningar på moder-
skap som en del kvinnors ”normala” livsförlopp. Som vedertagna offent-
liga narrativ kopplade till den så kallade biologiska klockan kan båda  
beskrivas som kulturellt kanoniserade, som etablerade berättelser om för-
väntningar på hur kvinnor bör leva i en viss kultur (se Jorgenson & Boch-
ner, 2004:525). Biologiska och sociala förklaringsmodeller komplemente-
rar här varandra som de mest grundläggande principerna bakom ”det obli-
gatoriska moderskapet”.  
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I livsloppsforskningen ligger intresset på sociala förväntningar, det vill 
säga att studera förväntningar på typiska karaktäristika för olika faser i 
livet – det som anses vara ”villkoren för en viss åldersgrupp som råkar ha 
en viss ålder vid en viss tidpunkt i historien” (Jeppsson Grassman, 2001: 
308). Det som framförallt intresserar forskarna är människors handlingsut-
rymme i relation till den sociala omgivningen, det vill säga hur människor 
konstruerar sina liv utifrån val de gör inom givna historiska, kulturella och 
sociala ramar (Grosse, 2012:5). Ett typexempel på en sådan fas med till-
hörande förväntningar på händelser och beteenden är just synen på  
föräldrablivande, som anses symbolisera övergången från en ungdomsfas 
till vuxenfas (Nilsen m.fl., 2012:1f). Även om dessa förväntningar är kon-
textuella och därmed föränderliga har man inom livsloppsforskningsfältet 
visat att den standardiserade idén om familjebildning fortfarande ett mål 
för den stora majoriteten, trots att det under de senaste decennierna har 
skett stora förändringar i förväntningar kring familjeliv (Thomson m.fl., 
2013:35).  

Denna typ av generella beskrivningar om livsfaser tenderar dock att 
osynliggöra skillnader bland annat beroende på könspositioner. Feminister 
har till exempel lyft fram att åldersrelaterade faser och förväntningar på 
föräldraskap har en särskild betydelse för just kvinnor. Detta inte minst 
eftersom kvinnors liv till större utsträckning än mäns tenderar att definie-
ras i relation till deras reproduktiva (o)förmåga och till modrande (Abbot 
m.fl., 2005:117)40. Detta är en diskussion som har varit avgörande för mitt 
intresse för just (personer som positioneras som) kvinnors erfarenheter av 
moderskap och moderskapsideal. Det är samtidigt också en diskussion som 
jag har velat nyansera genom att låta skillnader stå som tydlig utgångs-
punkt.   

Som ett sätt att förstå synen på förväntade åldersrelaterade livsfaser som 
allmängiltiga mönster hanterar vissa forskare dessa som sociala konstruk-
tioner. Även om James Holstein och Jaber Gubrium (2000) saknar ett ge-
nusperspektiv i sin diskussion är de kritiska till den vedertagna idén om 
objektiva livsfaser. De förespråkar istället ett socialkonstruktivistiskt pers-
pektiv där interaktion såväl som diskurser lyfts fram som faktorer som 
tillsammans organiserar människors vardagsliv. Med samma utgångspunkt 
beskriver Fanny Ambjörnsson och Janne Bromseth (2010:205) idén om 
familjebildning som så tätt sammankopplat med den ideala heterosexuella 
kärnfamiljen att det går att tala i termer av ett heteronormativt livsmanus. 

                                                      
40 Att kunna belysa sådana skillnader är ett argument för att använda moderskapsbegreppet 
framför det könsneutrala ”föräldraskap” – det vill säga när det är av relevans att synliggöra 
skillnader som är sammanlänkade med att positioneras som kvinna. 
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Här finns följaktligen utrymme för ett generellt problematiserande av det 
för givet tagna, vilket för mig in på Eva Jeppsson Grassmans (2001) kritik 
mot livsloppsforskningen som sådan. Hon menar att tendensen att fokus-
era på typiska karaktäristiska perioder i människors liv, och det svaga 
intresset för att studera det icke-typiska, leder till osynliggörande och mar-
ginalisering av erfarenheter utanför förväntade och konstruerade livsmöns-
ter.  

I den här avhandlingen är sådana invändningar utgångspunkten, det vill 
säga att ”normala livsmönster” här behandlas som sociala konstruktioner. 
Jag betraktar dem också som tätt kopplade till heteronormativa antagan-
den och jag placerar det ”icke-typiska” i centrum. Detta innebär ett synlig-
görande av deltagarnas beskrivningar om erfarenheter av att på olika sätt 
bryta mot moderskapsnormativa antaganden – inom vilket det heterosex-
uella reproduktiva paret, biologiska band, och sociala och biologiska för-
väntningar på kvinnor att (vilja) bli mödrar är bärande principer. Efter 
detta inledande resonemang om idén om moderskap som en naturlig del i 
kvinnors liv följer nedan en diskussion som riktar uppmärksamheten mot 
intervjupersonernas mer generella utsagor om normativa moderskapsideal. 

 
7.1.2 Sociala idealbilder och biologiska antaganden  

Vi är båda kvinnor och förväntas vara bra mödrar, för vi förväntas ha de 
”naturliga egenskaperna” (Åsa). 

Det är ju tydligen lite oklart för folk om man kan ha ett ”riktigt barn” om 
man inte har en biologisk koppling till det (Sara).  

 
Idealbilder kring moderskap var något som upptog en betydande del av 
intervjusamtalen, vilket såklart beror på att det var ett uttalat syfte att 
diskutera moderskap och normer utifrån deltagarnas specifika perspektiv. I 
de två citaten här ovan lyfter Åsa och Sara fram två aspekter av samma 
ideal, det första berör modrande som en ”naturlig” egenskap hos kvinnor 
och det andra belyser vikten som läggs vid biologiska/genetiska band för 
att ett föräldraskap ska betraktas som ”äkta”. Överlag kom stora delar av 
intervjusamtalen att kretsa kring sådana sociala ideal och biologiska anta-
ganden, och här diskuterades bland annat var gränsen går för att betraktas 
som just en ”riktig mamma”. Denna tyngdpunkt på äkthet skiljer sig till 
viss del från tendensen i den tidigare feministiska forskningen om moder-
skapsideal och myter kring moderskap. Där hänvisas främst till frågor om 
lämplighet och framförallt till idén om den goda modern (se t ex. Brem-
beck, 1998; Chodorow & Contratto, 1992; Smart, 1996; Woolett & Pho-
enix, 1991). Vem som betraktas som en riktig mamma är dock samman-
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länkat med vem som anses leva upp till moderskapsideal, till ”den goda 
modern”, och vem som därmed betraktas som normal och onormal, och 
som lämplig eller olämplig41. Samtliga aspekter återfinns i intervjuperso-
nernas berättande och här inleder jag med en diskussion om hur idén om 
den goda modern kommer till uttryck i dessa, för att sedan föra in den 
kompletterande idén om den riktiga modern.   

Vad gäller sociala idealbilder av moderskap går det att i det empiriska 
materialet som helhet utläsa åtminstone tre övergripande perspektiv: ideal 
baserade på personliga och individuella erfarenheter av moderskap, synlig-
göranden av ideal genom betraktelser av andras praktiker, och mer genera-
liserade och abstraherade idéer om vad som förväntas av ”goda mödrar”. 
För att inleda med det personliga vänder jag mig till Carolines berättande. 
Hon utgår där ifrån hennes egen mammas omsorgspraktiker när hon var 
liten, och mamman tillskrivs egenskaper som hon uttalat refererar till som 
moderskapsideal. Hon ger en bild av en aktiv och påhittig mamma som ger 
barnen tid, uppmärksamhet och känslomässig omsorg men också fysiska 
och sociala upplevelser i form av diverse aktiviteter. I citatet nedan reflek-
terar hon först över detta, och sedan pratar hon om när hon som tioåring 
själv förhöll sig till detta ideal i sin omsorgspraktik med sina yngre syskon.  

 
Caroline: När jag är äldre nu och tänker på vad moderskap är, eller om jag 
tänker på att jag ska vara mamma och vad det innebär, så får jag tillbaka 
bilder av hur min mamma var då. Att det känns som att grunden lades där 
[...] Jag tror att jag har en väldigt förskönad bild av den perioden: ”Åh, så 
sprang vi ute i skogen… det var så mysigt… och allting var så bra” [...] Och 
det är den [bilden] som ligger där när jag tänker att när jag får barn, då vill 
jag baka kakor och åka på utflykter. Då vill jag vara den mamman  
[…]  
Monica: Du var hemma då och tog hand om småbarnen? 
Caroline: Ja, precis. Förutom [när jag var i] skolan. Och då tror jag att jag 
försökte återskapa de tankarna jag hade om moderskap där också, för jag 
var väldigt så med dem. Jag bakade och vi var på utflykter, så jag körde det 
racet.  

 
När vi träffas har Caroline inga barn, men hon berättar om erfarenheter av 
modrande. Detta är en diskussion som jag återkommer till i kapitel nio, 
men redan här vill jag nämna att hon vid flera tillfällen under intervjusam-

                                                      
41 I sin studie om våldsutsatta mödrar efter separation skriver Maria Eriksson följande om 
relationen mellan god och riktig: ”Släktskapspositionen mor innebär ett krav på det goda 
moderskapet som praktik. Om [kvinnor] beter sig mot barnet på ett sådant sätt att barnet inte 
får sina behov tillfredsställda, kan de själva också bli utdefinierade: då är de inte (tillräckligt) 
goda mödrar, inga ’riktiga’ eller ’normala’ mödrar” (Eriksson, 2003:185). 
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talet identifierar sig med sin mammas tidiga modrande. Hon beskriver att 
det personliga moderskapsidealet tidigt blev en del i hennes egen omsorgs-
praktik om syskonen, och hon talar om det i positiva termer.  

Också Sara reflekterar över erfarenheter av moderskapsideal, här nedan 
i relation till det egna föräldrablivandet och till andra kvinnors modrande:  

 
Sara: När jag fick mitt första barn så kan jag tänka på det i efterhand, och 
det kunde jag nog även ganska snart efter, att det var på sätt och vis ett för-
sök till självförverkligande [...] Det liksom ger någon sorts bekräftelse. Men 
jag har ändå inte riktigt funnit mig tillrätta i det där… Vadå? Mamma eller 
inte, jag är först och främst jag [...] Jag menar, allting blir annorlunda men 
det är ju inte så att det utplånar viktigheten av allt annat [...] Jag är nog inte 
i första hand mamma ändå, i min känsla. 
Monica: Det skulle nog vara befriande för många att höra.  
Sara: Ja. Jag tycker att jag märker det när man pratar med kvinnor [med 
barn], det kan vara sådana man känner väl eller mindre väl, men det är 
många som anstränger sig så himla mycket för att klara av det, fast de käm-
par så. Och de klarar det inte riktigt heller alla gånger. Utan det blir en  
sådan konflikt och de mår inte bra i det. Samtidigt har de tokhöga krav på 
vad en mamma egentligen ska klara av och vara. Så det blir något ouppnå-
eligt och de blir misslyckade liksom.  

 
Här beskriver Sara alltså sina känslor inför det egna föräldraskapet, men 
hon ställer också detta i relation till vad hon tycker sig se hos andra  
kvinnor som har barn. Hon berättar att hon har upplevt att hennes moder-
skap å ena sidan har gett henne någon sorts bekräftelse, samtidigt som hon 
problematiserar idén om att det bör ”utplåna viktigheten av allt annat”. 
När hon sedan lyfter in andra mödrar i den här bilden tar hon än mer av-
stånd från idealet om en kvinna som lever upp till idén om den goda  
modern. Där Caroline ovan identifierade sig med sin mammas moderskap 
kan Sara här sägas uttrycka såväl identifikation som disidentifikation42 
med sociala idealbilder av mödrar och moderskap.  

I sin studie om hur unga kvinnor försöker manövrera sig fram mellan 
olika idealbilder om moderskap för att hitta sitt eget sätt att vara mamma 
på, fann Brembeck (1998) att de delvis hanterar detta genom just disidenti-
fikation med förväntningar. Det vill säga att de definierade sig själva i  
relation till något de inte var eller inte ville vara. Men det kom också fram 
att samtidigt som kvinnorna tog avstånd från moderskapsideal ville de 
känna sig hemma i positionen som ung mamma, och dessutom gav deras 

                                                      
42 Ett syfte med disidentifikation är att undvika de endimensionella subjektpositioner som 
ideal och stereotyper erbjuder. Disidentifikation är motsatsen till identifikation, att disidenti-
fera sig med något är detsamma som att säga att ”till dem hör jag inte” (Skeggs, 1999:119). 
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moderskap dem en positiv stabilitet i livet och tillgång till en legitim identi-
tet (Brembeck, 1998:39,137). Även om Sara inte uttrycker samma ambiva-
lens som de unga mödrarna i Brembecks studie är det just tvetydigheten 
som utmärker hennes diskussion om hur hon förhåller sig till moderskaps-
ideal. Å ena sidan beskriver hon sig själv som en kvinna som i enlighet med 
sociala förväntningar om moderskap får barn som en väg till självförverk-
ligande. Moderskapet förväntas ge henne bekräftelse och bli hennes pri-
mära identitet. Å andra sidan tar hon spjärn mot idén om den självupp-
offrande modern och säger att hon inte identifierar sig som mamma i första 
hand. Här lyfter hon också in exempel från andra kvinnor för att särskilt 
betona goda modern-idealets omöjlighet. Sammanfattningsvis återspeglas i 
Saras utsaga ett flertal positioner och diskussioner från den feministiska 
moderskapsforskningen, som jag redogjorde för i de inledande kapitlen.   

Där Caroline och Sara på olika sätt hänvisar till egna erfarenheter av 
moderskapsideal beskriver Tanja istället att hon blev medveten om för-
väntningar kring moderskap genom att betrakta andra kvinnors praktiker. 
Hon talar om när hennes vänner blev föräldrar och berättar att de började 
göra sådant som de tidigare förhållit sig kritiska till. Det framgår tydligt att 
hon upplevde att de som tidigare varit samhällskritiska överlag plötsligt 
”omfamnade normerna” när de fick barn. Dessa normer beskriver hon inte 
bara i relation till vännernas beteende utan också i relation till vad hon 
uppfattar som en generell samhällelig syn på hur livet med barn bör levas: 

 
Tanja: När folk får barn, då plötsligt börjar de fira traditionell jul, de börjar 
fira födelsedagar, de börjar liksom-, då kanske de gifter sig fast de aldrig 
skulle ha gjort det annars. Eller de döper [barnet], fast de aldrig-, du vet, för 
att man gör bara det. Man måste åka på semester, för det gör vanliga famil-
jer när de har barn. Man måste ge barnen det [...] Jag bara: ”Varför mot-
verkar de inte den här kärnfamiljsnormen?” För det gällde ju både hetero- 
och homosexuella som fick barn [...] Allt som var normativt som de hade 
gått emot tidigare, kämpat emot tidigare, bara omfamnade de nu.  
 

Som en del i idén om den goda modern lyfter Tanja här in dess direkta 
koppling till normativa ideal kring familjen. Hon beskriver den personliga 
irritationen och/eller sorgen över att ”förlora” sina vänner till moderskaps- 
och kärnfamiljsidealet. Men hon talar också om både omfattningen av och 
styrkan i detta familjeideal, och hur det kan upplevas utifrån sitt specifika 
perspektiv från sidan. Jag återkommer till denna diskussion längre fram, 
men här får det stå som en kommentar om relationen mellan moderskaps- 
och familjeideal. 

Förutom dessa sociala idealbilder om vem som lever upp till och inte  
lever upp till idén om den goda modern – och till kärnfamiljsidealet –  
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talade deltagarna som sagt också om synen på vad som utgör en riktig 
mamma. I och med det vänds inriktningen här från sociala ideal till bio-
logiska. Den äkthetskonstruktion som kvinnorna hänvisar till är nämligen 
nästan uteslutande sammankopplad med biologiska band, och med proc-
esser som graviditet, förlossning och amning. Anita beskriver här utifrån 
sitt perspektiv vikten som läggs vid biologiska funktioner: 

 

Anita: Samhället är uppbyggt så. Man ska föda sina egna barn. Du är inte 
riktig mamma om du adopterar. Du är inte riktig mamma om du inte föder 
dina egna barn. Du är knappt en riktig mamma om du tar kejsarsnitt. Du 
vet inte vad det vill säga att föda barn, du är inte med i den gruppen. Du är 
inte en riktig mamma om du inte ammar [...] Man [tittar] inte alls tittar på 
vem som tar hand om, vem som finns där och du vet alla de här sociala  
bitarna. Det tittar man inte på, utan istället är de så himla noga med allt det 
här andra, det biologiska.  
 

En ”riktig mamma” följer i Anitas beskrivning det naturaliserade händelse-
förloppet av att vara gravid, att föda och att amma. En bild som stämmer 
väl överens med den som feministiska forskare har kritiserat för att vara 
för snäv i relation till de variationer av moderskapspraktiker som kvinnor 
faktiskt utför. Anita hänvisar här till det biologiska moderskapsidealet, det 
som Holm (1993) refererar till som mödrande. Modrande definieras istället 
som det sociala omsorgsgörandet. Genom att dessutom hänvisa till sam-
hällets uppbyggnad klargör Anita här att hon talar om moderskap som 
institution snarare än som erfarenhet (jfr Rich, 1976). Biogenetiska band 
och biologiska processer må med andra ord vara förutsättningar för det 
institutionaliserade moderskapet, men det skiljer sig från de sociala rela-
tioner och de praktiker som utförs vid modrande.  

Åsa skiljer i linje med detta på moderskapsbegreppet å ena sidan, och 
den interpersonella relationen mellan vuxen och barn å den andra. Hon 
menar att emotionella och praktiska aspekter av att relatera till barn  
försvinner ur bild när moderskapet blir symbol för graviditet och förloss-
ning. Liksom Anita uttrycker hon sin besvikelse över den vikt som läggs 
vid det biologiska snarare än vid det sociala:  

Åsa: Jag kan tycka att moderskapet i sig, om man ska prata om det, inte är 
så mycket barnen i sig och att man tar ansvar för barnen och att man  
förväntas kunna vårda ett barn och så vidare. Utan det är graviditet och  
förlossning! Det är liksom det som är grejen. Det är det som är moder-
skapet. Det biologiska. Och sen kan jag inte hålla med om det, alltså jag 
tycker ju att moderskap har många fler dimensioner [...] Det är ju en så liten 
del av livet som ges sådan tyngd.  
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Utifrån detta perspektiv kan moderskapet sägas referera till ett oproblem-
atiserat biogenetiskt moderskap på samma sätt som familjen refererar till 
en oproblematiserad heteronormativ kärnfamiljsidealbild (jfr t ex. Morgan, 
2011:3). Vad Åsa och Anita belyser här är att normativa sociobiologiska 
ideal kring moderskapet (inklusive förväntningar på att alla kvinnor kan 
bli gravida) leder till en marginalisering av kvinnor och mödrar som av 
olika anledningar inte genomgår en graviditet och en förlossning. När stor 
vikt läggs vid biologiska funktioner riskerar följaktligen andra föräldra-
skap att falla utanför gränsen för det moderskapsnormativa. Som fördju-
pande exempel har jag valt att återge två beskrivningar. Åsa berättar om 
omgivningens syn på hennes styvförälderskap, och Hanne om erfarenheter 
utifrån positionen mamma i en samkönad relation. Nedan belyser Åsa 
konsekvenser av att falla utanför gränsen för det ”riktiga”:  

 
Åsa: Jag tänker på att innan vi fick Kim, när jag har fått frågan ”har du 
barn?” så har jag sagt att jag har en styvson som är si och så gammal. 
”Jaha” liksom ”okej, men då har du inga barn”... Och då kan man inte  
heller-, alltså, den erfarenheten är inte lika mycket värd. Jag har ju lika 
mycket en sexåring som du som har en biologisk sexåring. Jag är en enga-
gerad förälder, även om jag är en engagerad styvförälder.   

 
Denna erfarenhet av att som (lesbisk) styvförälder inte bli socialt erkänd 
som förälder är inte något som i högre utsträckning diskuteras inom  
familjeforskningen. Detsamma gäller positiva representationer av styv-
förälderskap som sådant43. Tendensen verkar vara att antingen vara inrik-
tad på allmänna hinder och påfrestningar som styvfamiljer i heterosexuella 
familjebildningar utsätts för (se t ex. Larsson-Sjöberg, 2003; Hetherington 
& Kelly, 2002), eller på (vuxna) barns upplevelser inom denna familjeform 
(se t ex. Lambert, 2010; Ahlberg, 2008; Larsson-Sjöberg, 2000). Positionen 
som styvförälder har inte fått särskild uppmärksamhet i forskning om  
samkönade familjeformer, på samma sätt som samkönade relationer inte 
har fått utrymme i forskning om styvfamiljer (Lynch, 2004:45f)44. Här är 
                                                      
43 Jag använder här begreppet styvförälder inte minst eftersom Åsa definierade sig själv så, 
men i en svensk nutida forskningskontext finns det annars en tendens att tala om länkade 
familjer (Larsson-Sjöberg, 2000), ombildade familjer (efter skilsmässa) (Ahlberg, 2008) och 
nätverksfamiljer (Bäck-Wiklund & Johansson, 2003). Oavsett benämning är det vanliga fam-
iljeformer som trots det är relativt marginaliserade i familjesociologiska studier, särskilt vad 
gäller föräldrarnas erfarenheter. Det finns exempel där juridiska hinder för detta föräldraskap 
lyfts fram (se Lynch, 2004:51; Berger, 1998:154f), något som jag återkommer till i nästa kap-
itel där institutionella villkor och gränser diskuteras.  
44 För en diskussion om förutsättningar för styvförälderskap inom både heterosexuella och 
samkönade relationer se t ex. Marsiglio (2004) och Ganong & Coleman (2004), och för en 
diskussion om hur lesbiska kvinnors familjebildning med homosexuella män kan betraktas 
som en ny form av styvfamilj, se Sandell (1995).  
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det av vikt att understryka att upptagenheten vid biologiska band riskerar 
att undervärdera många föräldraskap och andra relationer mellan vuxna 
och barn – samtidigt som dessa relationer är både vanliga och betydelse-
fulla för de inblandade. Detta måste problematiseras.  

En annan aspekt av denna dubbelhet, och av erfarenheter av ett slags 
utestängande äkthetsfokus på moderskap, finns i Hannes beskrivning. Hon 
är inte styvförälder men som icke-biologisk mamma reflekterar också hon 
över erfarenheten av att både vara förälder och att socialt möta ifråga-
sättanden av detta föräldraskap. Dels hänvisar hon till att människor  
tenderar att ställa frågor som signalerar att de ser hennes sambo, och inte 
henne, som barnens ”riktiga mamma”. Dels, och kanske framförallt, po-
ängterar hon att hon ser begreppet medmamma som ett sådant ifråga-
sättande i sig. Hon är starkt kritisk till detta begrepp av den anledningen, 
något hon förmedlade redan i brevet hon skickade för att meddela sitt 
intresse för att medverka i studien. I avsnittet som följer på detta fördjupas 
den här diskussionen när jag fokuserar på heteronormativitet och moder-
skap inom en lesbisk relationsform specifikt. Men jag valt att redan här i 
ett citat illustrera Hannes poäng om att medmamma-begreppet är bärare 
av en föreställning om att moderskap (måste) baseras på biologiska band. 
Hon har gjort en iakttagelse värd att särskilt framhäva, nämligen den att  
begreppet medpappa inte ens existerar samtidigt som medmamma är ett 
väletablerat namn på den mamman i ett lesbiskt föräldrapar som inte burit 
barnet:  

 
Hanne: För mig är det självklart, en mamma är en mamma och en pappa är 
en pappa, och det är mamma och mamma, och pappa och pappa. Det är 
inte så att den ena är en medpappa när det är två pappor [...] Om jag hade 
varit kille hade ingen kallat mig för medpappa. I en heterosexuell tvåsam-
hetsrelation så skulle man aldrig säga ”medpappa” till pappan om han inte 
hade använt sina spermier. Det är faktiskt ganska fräckt tycker jag.  
Monica: Ja. Om ett heteropar använder en donator kallar man inte heller 
mannen för medpappa, nej. 
Hanne: Det skulle man aldrig göra. Det är ju kränkande. Så jag kan känna 
att antingen [säger folk medmamma] eller får man höra att ”ska inte du ha 
egna barn?” och sånt där. Det får man höra ibland. Inte ofta, men ibland 
frågar folk ”vill du inte ha egna barn?” För mig är det ju lika mycket mina 
barn. Jag är inte biologisk förälder till dem, det är jag inte. Men jag är  
förälder.  
 

I de här exemplen kastar både Åsa och Hanne ljus på erfarenheter av att 
inte bli betraktade som förälder respektive att bli sedd som sekundär 
mamma, vilket också återkommer i vissa av de andra intervjupersonernas 
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beskrivningar. Det normaliserade eller ”riktiga” moderskapet blir villkorat 
och biogenetiska band och biologiska processer blir samtidigt centrala för 
detta skillnadsskapande.  

För att fånga denna upptagenhet vid biologi använder DiQuinzio (1999) 
begreppet ”det essentialistiska moderskapet” snarare än det mer etablerade 
uttrycket obligatoriskt eller tvingande. Detta eftersom hon menar att det 
tydligare betonar denna länk mellan biologi och moderskapsideal. Essen-
tialism bygger i det här sammanhanget alltså på idén om att alla biologiska 
kvinnor delar en naturlig essens där de i egenskap av kvinnor fysiologiskt 
har förmågan att bära barn. Men här finns också en föreställning om att 
kvinnor följaktligen är bärare av sociala och emotionella egenskaper av att 
vara empatiska, självuppoffrande och känsliga inför andra människors 
behov. Detta obligatoriska essentialistiska moderskap baseras med andra 
ord på en universalistisk föreställning om både kvinnor och mödrar, som 
placerar andra relationer och praktiker än det biogenetiska moderskapet – 
såväl som kvinnor utan barn – i periferin. I kapitel nio diskuteras specifikt 
beskrivningar av erfarenheter av att som kvinna avstå från moderskap eller 
av andra anledningar inte vara förälder, vilket är det kanske tydligaste 
brottet mot detta obligatoriska (essentialistiska) moderskap. Närmast följer 
istället en diskussion om den heteronormativa grunden i detta starka ideal 
av att som kvinna bli biologisk mamma.  

 

7.2 Moderskap och heterosexuell normativitet  

Motherhood is not a natural condition. It is an institution that present itself 
as a natural outcome of biologically given gender differences, as a natural 
consequence of (hetero)sexual activity (Smart, 1996:37).  
 

I intervjupersonernas samlade berättande kommer kopplingen mellan  
moderskap och biologi till uttryck utifrån olika perspektiv. Vissa av dem 
lever med barn, andra inte; vissa har biologiska band till barn, andra inte. 
Oavsett lever alla utanför det heterosexuella kärnfamiljsidealet inom vilket 
det biogenetiska moderskapet har en avgörande ideologisk position. I före-
liggande avsnitt diskuterar jag sociala föreställningar rörande heterosexuell 
normativitet, inklusive idén om föräldraskapets biogenetiska grunder. 
Detta är en relevant diskussion utifrån flera olika perspektiv och oavsett 
sexuell identitet, men här kommer jag att framförallt fokusera på diskuss-
ionen om den lesbiska parrelationen som grund för moderskap och hur 
deltagarna säger sig möta och hantera heteronormativa föreställningar.  

Även om jag vid några tillfällen gör nedslag i fler berättelser riktar jag 
här särskild uppmärksamhet på Hannes, Saras och Åsas beskrivningar. De 
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lyfter bland annat fram det jag redan nämnt, nämligen att de riskerar att 
betraktas som sekundär mamma. Men de diskuterar också erfarenheter av 
att behöva hantera frågan om vem pappan är. Jag belyser också deras  
utsagor om att å ena sidan misskännas som förälder men att å andra sidan 
uppleva att det gemensamma föräldraskapet normaliserar den lesbiska par-
relationen. Nedan inleder jag med en teoretisk grund till heteronormativa 
förväntningar på moderskap för att därefter gå djupare in på de nämnda 
aspekterna.  

 
7.2.1 Biogenetik och det heterosexuella föräldraparet  
Den sociala konstruktionen av det normativa moderskapet kan beskrivas 
som en kedja av händelser som betraktas som ”naturliga”, ett förväntat 
händelseförlopp som Smart (1996:39) illustrativt skisserar på följande sätt: 
sexuell handling       graviditet         födsel         modrande        moderskap. 
Denna konstruktion bygger på föreställningen om att det måste finnas två 
biologiska föräldrar och att barn blir produkter av sammanblandningen av 
en ”mammas” och en ”pappas” genetiska material. Detta är en vanlig upp-
fattning trots ett ökat synliggörande av variationer i familjeformer, inklu-
sive reproduktionsteknologiska vägar till föräldraskap (Thompson, 2006: 
273; Nordqvist & Smart, 2014:11; Lundin, 1997:30; Stanworth, 1987:20). 
Bakom moderskapet finns med andra ord en traditionell berättelse om 
vägen till familj som bygger på en heteronormativ biogenetisk idé om  
familjebildning. Det binära paret kvinna/man blir till en reproduktiv enhet 
som ses som fundamental för samhällets sociala struktur (se Zetterqvist 
Nelson, 2007:9; Calhoun, 2000:45). En social upptagenhet vid utseende-
mässig likhet mellan föräldrar och barn är en följd av denna idé, där släkt-
skap länkas samman med blodsband. Nordqvist (2010) har studerat detta i 
förhållande till lesbiska kvinnors gemensamma föräldraskap och skriver så 
här: 

Clear physical resemblance confirms family connectedness, and socially such 
families are established as legitimate families. Where there is a lack of  
physical resemblance, family legitimacy is, however, questioned, and such 
families can be exposed to social stigma (Nordqvist, 2010:1132).  

Här lyfter Nordqvist fram att eftersom utseendemässig likhet är det som 
bekräftar och legitimerar familjer riskerar bristen på likhet att leda till det 
motsatta. Detta är något som kan relateras till flera olika familjeformer där 
föräldraskapet inte bygger på biogenetiska band och där normaliteten ifrå-
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gasätts45. Förväntningar och föreställningar som dessa måste ställas emot 
praktiker som bryter mot denna ”naturliga kedja av händelser” och som är 
en del av människors vardag. Det vill säga praktiker som möjliggör repro-
duktion utanför heterosexuella relationer; som möjliggör föräldraskap utan 
heterosexuella handlingar; där moderskap inte kräver biogenetiska band 
och naturligtvis där sexuella relationer inte leder till föräldraskap. Inter-
vjupersonerna berättar bland annat om just sådana praktiker, där moder-
skap och modrande separeras från såväl dess biogenetiska koppling som 
från sexuella handlingar. Vissa av dem bryter mot idén om det essentialist-
iska moderskapet som sådant, andra mot dess grundantaganden.   

Som ett sidospår vill jag här nämna att Tanjas och Signes berättande om 
att aktivt avstå från att bli förälder ur ett annat perspektiv belyser idén om 
det naturliga och ofrånkomliga moderskapet som en social konstruktion, 
vilket är en diskussion jag som sagt fördjupar i kapitel nio. Här fokuserar 
jag på utsagor om andra vägar till föräldraskap än den ”naturliga kedjan 
av händelser”. Oavsett identitet eller relationsform är det inte ovanligt att 
bli förälder (eller på olika sätt ha ansvar för och vara en betydelsefull  
person i barns liv och uppväxt) än som följd av en sexuell handling. Det är 
inte heller ovanligt att både följa och bryta mot ideal, att bära på olika 
erfarenheter av att vara både innanför och utanför ramen för det förvän-
tade. Sådana här dubbla erfarenheter är särskilt synliga i samband med så 
kallade ombildade familjer eller styvförälderskap, vid adoption och/eller i 
samkönade pars familjebildningar. Som föräldrar i samkönade relationer, 
och med erfarenheter av att inte ha biologiska band till de gemensamma 
barnen, bryter Hanne och Sara mot den förväntade heterosexualiteten och 
mot biogenetiska föreställningar om moderskap – utan att bryta mot ”det 
obligatoriska moderskapet” som sådant.  

Anita är mamma men frångår förväntningarna på ett moderskap med 
biogenetiska band då hon själv inte har burit sina barn. Hon fick sitt första 
barn inom en heterosexuell relation och sitt andra som ensamstående,  
vilket innebär att hon berättar om att både följa och bryta mot antaganden 
om heterosexualitet som grund för föräldraskap. Sara berättar också om 
denna dubbelhet eftersom hon har erfarenheter av att följa förväntningar 
på den biogenetiska heterosexuella familjebildningen genom att tidigare i 
livet ha blivit biologisk mamma till ett barn i en heterosexuell relation. 
Idag bryter hon mot både heteronormativitet och föreställningar om vikten  
 

                                                      
45 För en kompletterande diskussion om betydelsen av likhet i fråga om till transnationell 
adoption, se t ex. Andersson (2010). Hon visar att genetisk och utseendemässig olikhet skrivs 
fram som ett problem i relationen mellan barn och förälder i det svenska utredningsväsendet 
och i handböcker för lämplighetsutredningar inom socialtjänsten (Andersson, 2010:115ff). 
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av biogenetiska band genom sin relation med Åsa och genom att vara den 
föräldern som inte bar deras gemensamma barn. I intervjusamtalet reflek-
terar Sara över denna dubbla position när hon jämför sitt föräldraskap 
med det första och andra barnet. Hon inledde i själva verket samtalet med 
att tala om sina erfarenheter och tankar kring just detta. Dessutom var 
denna dubbla erfarenhet en poäng som hon återkom till under flera till-
fällen. Därför har jag valt att särskilt lyfta fram hennes tankegång i ett citat 
där hon beskriver föräldrablivandet med de två barnen: 

 
Sara: Jag fick en association när du sa det här med kapitel, för jag personlig-
en har skaffat barn … om man ska kategorisera det, kanske lite mer åt det 
oreflekterade hållet. Inte med Kim, men med mitt första barn som jag fick i 
ett tidigare förhållande. Då var det bara-, det kom över mig i tjugofemårs-
åldern [...] Det var några vänner som hade börjat få barn och jag bara fick 
någon sån ”nu är det dags”. Då fick jag liksom fokus på det från ingenstans 
[...]. Så jag har fått två barn med tio års mellanrum med väldigt olika förut-
sättningar, och jag känner väldigt olika inför det. På ett sätt. Sen på ett  
annat sätt är det ju väldigt lika, fast det är ändå olika inramning och väldigt 
olika kapitel, som du säger. 
Monica: Var det här andra [föräldraskapet] mer reflekterat?   
Sara: Ja, och det tvingades vi ju också till på något sätt. I och med att det 
inte är någonting som bara händer. Det gör inte det utan det är liksom mer 
ett beslut-, Och det kan det ju vara även om man lever ihop i en heterosex-
uell relation, men här är det väldigt mycket så.  

 
I just denna inledande del av intervjusamtalet lyfter Sara framförallt fram 
skillnader i relation till att bli och inte bli biogenetisk mamma, och att vara 
mamma i en heterosexuell relation jämfört med i en lesbisk relation. Men 
både här och vid flera tillfällen senare poängterar hon även likheterna. När 
hon berättar om att hon möter sociala förväntningar på att hon av ”natur-
liga skäl” borde ha en närmare relation till sitt första, biologiska barn än 
till sitt andra, understryker hon just likheterna mellan de båda erfarenhet-
erna. I detta citat talar Sara om att det första barnet kom till inte så mycket 
som ett resultat av ett aktivt och reflekterat beslut utan mer som något som 
”bara hände”. Det andra barnet kom däremot efter en helt annan process 
av övervägande – och efter en lång och besvärlig process med fertilitets-
kliniken. Sara beskriver att hennes tidigare (heterosexuella) relation inte 
krävde en reflektion eftersom när kedjan sattes igång följde för henne gra-
viditet, födsel och moderskap. Här nämner hon också att erfarenheten av 
att på ett annat sätt tvingas reflektera inte nödvändigtvis måste bero på den 
samkönade familjeformen, även om det gjorde det för henne. Det handlar 
mer om att bli gravid utan reproduktionsteknologisk inblandning jämfört 
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med att assisterad befruktning (men inte nödvändigtvis graviditet) är den 
självklara utgångspunkten.  

Ryan-Flood (2009) beskriver att de lesbiska föräldrarna i hennes studie 
talade om att planeringen inför ett önskat gemensamt föräldraskap innebar 
inte bara nödvändiga reflektioner utan också stora påfrestningar. Detta 
ställde de i relation till vidare kulturella normer kring föräldraskap, då 
särskilt till idéer om biologi och faderskap (Ryan-Flood, 2009:74f). Det är 
dessutom förväntat av ett lesbiskt par att bryta mot ”den naturliga kedjan” 
eller reproduktionen vid familjebildning eftersom de som par är infertila (se 
Zetterqvist Nelson, 2007:53). För heterosexuella par är förhållandet det 
motsatta. Trots att många heterosexuella par i realiteten möter svårigheter 
i att nå graviditet utan reproduktionsteknologisk assistans, är kvinnor och 
män som reproduktiva enheter fortfarande en dominerande idé (Nordqvist 
& Smart, 2014; Thompson, 2006; Calhoun, 2000). Omkring tio till fem-
ton procent av heterosexuella par når inte fram till en graviditet trots för-
sök (se t ex. Andersson m.fl., 2009:323) och många försöker länge och 
med hjälp av assisterad befruktning.  

Som ett empiriskt exempel här bryter Anitas berättelse mot denna  
föreställning då hon berättar om att ”kedjan” bröts när hon levde i en 
heterosexuell relation och försökte bli gravid. Efter ett tidigt missfall följde 
en mängd misslyckade försök, vilket först ledde till en mildare hormon-
behandling och sedan till ett antal provrörsbefruktningar. Till skillnad från 
många par i deras situation fick Anita och hennes man till slut ett gemen-
samt barn genom att hennes syster erbjöd sig att ta över själva graviditeten. 
På så vis lyckades de, liksom Sara och Åsa och många med dem, överskrida 
gränserna och bli föräldrar utanför ramarna för den normativa idén om att 
barn är produkter av sammanblandningen av en ”mammas” och en ”pap-
pas” genetiska material. Skillnaden mellan dem är att heterosexuella par 
oftare än samkönade passerar46 som föräldrar genom biologisk reprodukt-
ion (se Nordqvist, 2010:1129f). 

Både Hanne och Sara berättar om att deras moderskap på olika sätt 
tenderar att inte erkännas, eller snarare att misskännas. Jag föredrar att i 
detta sammanhang använda begreppet misskännande för att markera en  
 

                                                      
46 Att ”passera” är ett etablerat uttryck bland annat inom queerrörelsen, ofta som beteckning 
på att socialt (lyckas) betraktas som det motsatta biologiska könet. Harold Garfinkel använde 
begreppet redan på 60-talet för att beskriva transerfarenheter (se Garfinkel, 1967). Jag an-
vänder begreppet för att lyfta fram att ett heterosexuellt par som har fått barn genom sperma- 
eller äggdonation tenderar att passera som biogenetiska föräldrar samtidigt som ett lesbiskt 
par oftast inte gör det - ett samkönat par kan naturligtvis passera som olikkönat och därmed 
också som biogenetiska föräldrar. Värt att nämna i detta sammanhang är transmän som har 
behållit sina reproduktionsorgan och blivit gravida, men som passerar som biologiska män.    
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aktiv form av icke-erkännande (som kontrast till ”frånvaro av erkännan-
de”)47. Begreppet medmamma är som nämnts ovan en relativt vanlig,  
kulturellt etablerad benämning på kvinnan som inte varit gravid i en  
samkönad relation där paret fått barn tillsammans. För Hanne är det dock 
en tydlig markör för att just misskännas som likvärdig förälder, trots att 
hon och hennes partner blivit föräldrar tillsammans: 

 
Hanne: Jag tror [begreppet medmamma] bottnar i att man inte ser-, Att det 
finns en biologisk mamma, punkt. Den andra kan bara vara något slags  
bihang eller någon medhjälpare. Är inte alls lika mycket värd. Jag tror det är 
så man tänker när man säger det [...] Att det är du som föder nu, då är du 
mamma och jag är medmamma, sen nästa gång, då är det min tur och då är 
jag mamma [...] Jag tror att det där med ”medmamma” kommer ifrån att 
man inte ger det tillräcklig status. Det måste vara det. Jag kan inte se något 
annat.  
 

Också Sara har blivit förälder på samma sätt och även om hon i intervju-
samtalet inte kom in på frågan om medmamma-begreppet som sådant talar 
hon nedan om sin erfarenhet i termer av att bli betraktad som ”den andra 
mamman”:  
 

Sara: [Människor säger] ”så du är den andra mamman?” [...] Sådana frågor. 
Det var bara några veckor sen sist för då var vi på en fest och jag pratade 
med en kvinna där som hade en ny relation och som hade separerat från sin 
tidigare man, hon hade två barn och så där, så vi pratade lite just om det 
här med att ha en före detta i sitt liv och så. Men sen säger hon då: ”Men 
vem är mamman?” Till Kim då. Vem av oss är mamman? Och då får man 
liksom bara ”ja, om du menar vem som har fött barnet så är det Åsa”. För 
det är ju det hon menar.  
 

Både Hanne och Sara beskriver här erfarenheter av bemötande i omgiv-
ningen som signalerar att människor tenderar att betrakta deras moder-
skap som sekundärt i förhållande till deras partners primära moderskaps-
position, baserat enbart på biologiska-genetiska band. Både det uttalade 
begreppet ”medmamma” och de mer outtalade frågorna med samma bety-
delse – ”vem är mamman?” och ”är du den andra mamman?” – blir en 
form av osynliggörande eller misskännande av deras likvärdiga föräldra-
skap. Detta är en diskussion som även återfinns i den engelskspråkiga litte-
raturen kring lesbiska mödrar (se t ex. Hayman m.fl., 2013; Rhonda & 
Perlesz, 2008; Wilson, 2000).  

                                                      
47 Det kan också kompletteras med svenska akademins ordlistas definition av ”misskänna” 
som i ”bedöma felaktigt, underskatta”. 
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Till idén om att det bara kan finnas en (primär) mamma eftersom det 
bara kan finnas en biologisk mamma hör frågan om vem som är pappan. 
Detta även om det tydligt framgår att det lesbiska paret har gjort en  
donatorinsemination. Trots att olika former av reproduktiv teknologi  
utmanar denna koppling, är det som jag nämnt förut en kulturellt etabler-
ad och vanlig uppfattning att det måste finnas två biologiska föräldrar vars 
genetiska material sammanblandas för att ett barn ska bli till (Thompson, 
2006:273). Detta kan beskrivas som en grund till ytterligheten i den  
heteronormativa synen på familjebildning och något som Hanne, Sara och 
Åsa berättar att de har mött. Här har jag valt att presentera en samtalsdel 
där Sara och Åsa tillsammans berättar för mig om vilken roll begreppet 
”pappa” spelat i mötet med andra. Jag har också valt ett citat från Hanne 
där hon uttrycker sitt ogillande för att få frågan och vad den betyder för 
henne.  

 
Sara: ”Vet ni vem pappan är? [...] Det är en jättevanlig fråga [...] Och [då 
får man säga] ”nu är det så då att hon har ju ingen pappa”.  
Monica: De säger verkligen ”pappa”? 
Sara: Ja! Och det skulle jag säga att det säger majoriteten av de som ställer 
den frågan. 
Åsa: Ja, det säger professionella också. Det säger BVC, det säger… alla. 
Sara: Ja. ”Vet ni vem pappan är?” ”Nej, vi har en donator som är känd men 
som vi inte får veta identiteten på utan det är Kim som får det”. Så får man 
liksom förtydliga då att det är en donator. Men det är jättesvårt, att det inte 
ska finnas någon pappa. Som att: ”Jo, men det måste det ju göra, för annars 
blir det ju inget barn”. Alltså, pappa är en roll medan en cell är en cell.  
 
 

** 

Hanne: Den frågan har jag fått några gånger, faktiskt av kompisar, som har 
sagt ”när får du veta vem som är deras pappa?” Men det heter inte pappa, 
det heter donator. Om jag hade varit kille och mina spermier inte hade  
klarat sig, så skulle de aldrig säga ”vem är den andra pappan?” Det hade 
någon aldrig sagt, det hade varit så under bältet så att… Och det är samma 
sak, men man förstår inte alltid det.  
 

I dessa exempel lyfter Sara, Åsa och Hanne fram att det är själva närvaron 
av en donator som framkallar denna pappa-fråga. Enligt Calhoun (2000) 
syftar den institutionaliserade heterosexualiteten till att försäkra reproduk-
tionen genom att göra det binära paret kvinna-man till en reproduktiv 
enhet, som dessutom ses som fundamental för samhällets sociala struktur. 
Det bygger alltså inte bara på en biogenetisk reproduktiv idé om familje-
bildning, utan denna idé kan också ses som avgörande för hur samhället är 
uppbyggt. Detta kommer att diskuteras närmare i kommande kapitel men 
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här vill jag uppmärksamma följande: att som föräldrar i en samkönad re-
lation få frågor om barnets ”pappa” (trots att det dessutom är känt för 
personen som frågar att en donator använts) understryker svårigheter i att 
lämna idén om mamma-pappa som ett reproduktivt par, även när familj-
erna i fråga så tydligt har gjort det (jfr Ryan-Flood, 2009:43). Detsamma 
gäller erfarenheter av att i kontakt med mödravården och föräldrarutbild-
ningar behöva hantera att barnmorskor talar i termer av mamma och 
pappa, vilket intervjupersonerna i Karin Zetterqvist Nelsons (2007:80) 
forskningsprojekt vittnar om. Fram träder igen och igen den normativa 
symbolen av det heterosexuella paret som har sex i reproduktionssyfte 
(Foucault, 1978: 104f). Genom reproducerandet av den normativa länken 
mellan heterosexualitet och föräldraskap, där biologi – och genetik – intar 
en avgörande plats, reproduceras alltså samtidigt annorlundaskap och 
utanförskap.  

7.2.2 Moderskap som normaliserar och ifrågasätts 
Agigian (2004) har studerat hur moderskap i allmänhet, men också assiste-
rad befruktning genom insemination, har påverkat lesbiska mödrar som 
grupp. Hon menar att det är vanligt att moderskap å ena sidan tenderar att 
osynliggöra den lesbiska identiteten då kvinnorna i första hand ses som 
mödrar, som i sig antas vara heterosexuella. Å andra sidan tenderar famil-
jebildandet att synliggöra deras lesbiska identitet genom sambandet mellan 
släktskap och sexualitet, eftersom de tvingas svara på frågor som förutsätt-
er ett sådant samband: 

Questions about kinship – who is the father, who is the mother, does she 
have any brothers or sisters, does she take after her father – demand  
answers that reveal lesbian identity (Agigian, 2004:131).  

Till synes välmenande och ytterst vanligt förekommande heteronormativa 
frågor om barnets relation till sina släktingar tvingar alltså enligt Agigian 
(2004) lesbiska mödrar att regelbundet berätta om sin sexuella identitet, 
om de inte väljer att istället komma på svar som inte nödvändigtvis avslöj-
ar denna identitet (se även Sullivan, 2004:163). Kvinnor som har fått barn 
tillsammans i en samkönad relation tenderar med andra ord att dels bli 
felaktigt sedda som heterosexuella mödrar, vilket som följd riskerar att 
osynliggöra en av föräldrarna, dels att vardagligen tvingas ”komma ut” 
som lesbisk eller bisexuell när detta kanske är irrelevant och av olika  
anledningar icke-önskvärt (jfr Ryan-Flood, 2009:90). Detta återkommer i 
Saras, Åsas och Hannes berättande när de på olika sätt beskriver att de 
tvingas ”komma ut” och att de får frågor där de om och om igen måste 
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förklara sin familjebildning. Som Sara säger, det finns en variation av  
möjliga bemötanden där det neutrala är ytterst ovanligt:  

 

Sara: Det finns de som helt saknar medvetenhet överhuvudtaget och som 
blir helt ställda, de har inte ens tänkt tanken: ”Jaha, kan man ha barn när 
man är två kvinnor?”, till de som är lite försiktigt nyfikna, till de som bara 
kastar sig över en och börjar ifrågasätta. Det finns alla varianter där, utom 
den som bara liksom [är] totalt neutral. Den är mest sällsynt.  
 

För att fortsätta på detta spår om komplexitet vill jag här återge ett lite 
längre citat från Sara. Hon berättar om en specifik situation där hon hante-
rar relationen mellan att bli synliggjord som mamma och osynliggjord som 
icke-heterosexuell:  

 

Sara: I banala situationer som när jag är ute och går med Kim i vagnen och 
jag möter någon, en annan förälder kanske och så tittar man på varandra så 
där [...] Och om de skulle tänka något då tänker de i alla fall inte ”jaha, du 
har precis börjat din föräldraledighet? Vad kul”. Utan ”jaha, där går en 
mamma som är ute med sitt ettåriga barn” och som har varit [föräldraledig 
länge] då. Och då blir jag ju tillskriven den sortens moderskap, helt automa-
tiskt och oreflekterat från omgivningen. Och jag måste varje gång då poäng-
tera ifall det är något möte med en annan människa, att ”ja, han är så och 
så gammal” [...] men jag har precis gått på föräldraledighet, för jag har en 
kvinnlig partner och bla, bla, bla”. Så där. Och det här är ju alltid nytt, 
varenda gång man träffar på människor. Så jag kan tänka det, att folk går 
och tror en massa saker om mig som inte stämmer bara för att jag inte  
passar in i normen.  
 

Sara belyser alltså det ständiga förklarandet som följer av att befinna sig 
utanför det heterosexuella kärnfamiljsidealet, men också att denna erfa-
renhet har lett till att hon förutsätter att hon blir tillskriven en sorts moder-
skap som inte stämmer överens med hennes eget. Utifrån Hannes och Saras 
berättelser, och utifrån forskning om lesbiska mödrars erfarenheter (se t ex. 
Hayman m.fl., 2013; Agigian, 2004), går det också att relatera detta till att 
föräldraskapet i sig kräver eller antas kräva en förklaring48. Men samtidigt 
kan det också skapa förutsättningar för en normalisering av relationen, det 
vill säga att lesbiska kvinnor kan ha erfarenheter av att bli mer begripliga 
för sin omgivning när de blir föräldrar (jfr Dunne, 2000). Denna spänning 
mellan normalitet och annorlundaskap är återkommande i deltagarnas 
utsagor, och i citaten nedan beskriver Hanne och Åsa just denna normali-

                                                      
48 För en längre personlig berättelse om detta rekommenderar jag Anna Livias (2000) artikel 
Memories in Flesh and Marble.  



MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga I 167
 

sering av relationen. Där Hanne berättar om hur hon och hennes sambo 
har blivit bemötta, talar Åsa om hur hon och Sara inte har blivit bemötta:  

 
Hanne: Jag tror att som icke-förälder ses [den lesbiska] relationen kanske 
mer som en fas, att det går över. Men på något sätt, när man blir förälder är 
det som att … folk är så himla intresserade av barnen, så är det ju. De foku-
serar på dem. Så på ett sätt har man ökat sin legitimitet, det tycker jag [...] 
Man blir mer normal tror jag. Man blir lite Svensson. 
 

** 

Åsa: Det är inte så att människor runt omkring har bemött oss på något sätt 
som att ”men är ni säkra på att ni ska ha barn, ni är ju två kvinnor?” eller 
”är det bra för barnet?” [...] Men sen är det ju ändå mer ”normalt” att 
skaffa barn när man är kvinna, än att inte göra det [...] Innan har det ju  
varit så här att ”skaffar du inte barn som kvinna så har du antingen inte  
hittat den rätte, eller så är du homosexuell”. Men nu är det ju bara den rätta 
kvar [...]  Det är så här att ”nu har du hittat den rätta, okej, när ska ni ha 
barn?” 
 

Hanne beskriver alltså att hon upplever att den lesbiska relationen blir 
mindre uppmärksammad som följd av att människor i omgivningen lägger 
sitt intresse hos barnen. Åsa kopplar istället samman frånvaron av negativa 
reaktioner på hennes och Saras gemensamma föräldraskap med ”det  
obligatoriska moderskapet”, det vill säga att det ses som mer normalt att 
som kvinna bli förälder än att inte bli det. Hon lyfter också in att det till 
och med har blivit förväntat att lesbiska par skaffar barn tillsammans, 
jämfört med tidigare då homosexualitet sammankopplades med att inte bli 
förälder (jfr Calhoun, 2000). Dessa erfarenheter reflekterar relationen  
mellan att som lesbisk eller bisexuell inneha en marginaliserad position i ett 
heteronormativt samhälle, samtidigt som moderskap i sig är starkt norma-
tivt för kvinnor som grupp. Enligt Amy Hequembourg och Michael Farrel 
(1999) leder detta till en konstant förhandling för lesbiska föräldrar, en 
förhandling mellan å ena sidan en marginaliserad identitet och å andra 
sidan en mainstream-identitet.  

Zetterqvist Nelson (2007:83) diskuterar i enlighet med detta att föräld-
raskapet i samkönade relationer bidrar till en normalisering eftersom 
rädsla och intolerans planar ut när barnen är påtagligt närvarande, det är 
inte längre föräldrarnas sexuella identitet som är viktig utan barnen och 
utövandet av föräldraskapet. Eller som Hanne säger: ”Folk är så himla 
intresserade av barnen, så är det ju. De fokuserar på dem”. Här blir  
relationen mellan heteronormativitet och obligatorisk moderskap något 
suddig. Kanske är en lämplig följdfråga här: Är det en större normativ 
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utmaning när kvinnor bryter mot det obligatoriska moderskapet än när de 
bryter mot den förväntade heterosexualiteten? Även om frågan är relevant i 
just det här sammanhanget, och till viss del skulle kunna besvaras jakande 
utifrån några lesbiska kvinnors berättande, är det av vikt att påminna om 
betydelsen av kontext. För vissa lesbiska kvinnor, i vissa situationer och i 
vissa kontexter kan föräldraskap uppenbarligen normalisera relationen, 
likväl som föräldraskapet i sig har normaliserats. I just Sverige kan det ha 
betydelse att lesbiska par sedan 2005 har laglig rätt till assisterad befrukt-
ning på svenska sjukhus49 – en erfarenhet långt ifrån den verklighet många 
lesbiska kvinnor och samkönade par lever i världen över. Men en  
diskussion om möjlig normalisering, ökat erkännande och ökat synlig-
görande av lesbiska föräldrar får inte dölja betydelsen av den homofobi, 
heteronormativitet, rasism och transfobi som lesbiska kvinnor och par 
möter eller riskerar att möta (oavsett om de är föräldrar eller inte).  

Ryan-Flood (2009) lyfter till exempel in just hur några av de lesbiska 
mödrarna i hennes intervjustudie berättade om erfarenheter av att bemötas 
negativt och fördomsfullt i Sverige. Hon beskriver också att några av de 
irländska intervjupersonerna berättar att de mött aktiv kritik för deras val 
att som lesbiska bli föräldrar tillsammans, och i båda grupperna finns det 
utsagor om att den icke-biologiska mamman osynliggjorts som mamma 
(Ryan-Flood, 2009:91ff). Som en del i denna diskussion är det också vik-
tigt att påminna om att öppet heterosexuella kvinnor och öppet lesbiska 
kvinnor historiskt sett bär på skilda erfarenheter av moderskap. Där mo-
derskap har varit mer eller mindre obligatoriskt för heterosexuella kvinnor 
som grupp har lesbiska som grupp erfarenheter av att istället uteslutas från 
det (Calhoun, 2000). Och som sagt är detta fortfarande en realitet för 
många.   
 

* 
 
I detta kapitel har jag diskuterat exempel på det system av moderskaps-
ideal som kom fram i samtalen med intervjupersonerna. Enligt idén om det 
obligatoriska (essentialistiska) moderskapet ses det som naturligt för kvin-
nor att vilja ha och kunna få (biologiska) barn, något som här har belysts i 
termer av sociala ideal och biologiska antaganden. Detta kan vidare ställas 
i relation till idén om den goda respektive den riktiga modern. Jag har 

                                                      
49 Det juridiska diskuteras i nästkommande kapitel, men värt att nämna redan här är att detta 
specifika sätt att bli föräldrar på naturligtvis inte är ekonomiskt och/eller medicinskt tillgäng-
ligt för alla. Det är inte heller en önskvärd familjeform för alla. Dessutom har kvinnor i sam-
könade relationer alltid haft barn tillsammans på olika sätt, genom styvförälderskap eller 
genom privat insemination utan fertilitetsklinikers inblandning, både inom en tvåsam relation 
och inom en så kallad flerföräldrafamiljeform (se Zetterqvist Nelson, 2007:76ff).  
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också lyft fram olika aspekter i samspelet mellan moderskap och hetero-
sexuell normativitet. Tillsammans med forskningen på området går det att 
utifrån deltagarnas berättande utläsa att relationen mellan heteronormati-
vitet och det obligatoriska (essentialistiska) moderskapet bland annat inne-
bär att kvinnor vardagligen tvingas ”komma ut” som lesbiska och/eller för-
klara sitt föräldraskap och sin familjeform, samt att de riskerar att få sitt 
föräldraskap ifrågasatt. Samtidigt kan moderskap i en samkönad relation 
också leda till att relationen normaliseras, dels eftersom moderskap är så 
tätt sammankopplat med att vara kvinna och dels eftersom heteronormati-
vitet (oavsett individens sexuella identitet) innefattar ett reproduktions-
imperativ. Men denna legitimering måste sättas in i sin specifika historiska 
och kulturella kontext, och förstås som situationsbunden och villkorad. I 
nästa kapitel fördjupas diskussionen om detta mönster av ideal, då med 
inriktning på berättande om villkor och gränsdragningar i svenska väl-
färdsinstitutioner. Därmed förflyttas tonvikten från allmänna ideal och 
förväntningar kring moderskap och hur de relaterar till erfarenheter av 
föräldraskap utanför den heterosexuella relationsformen, till det konkret 
kontextuella.  
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8. Moderskap på välfärdsstatens villkor  
 

In welfare states such as Sweden social welfare institutions may be consider-
ed sites at which ”the normal” is constantly being negotiated, produced and 
reproduced through every day and institutional practices (Fahlgren, 2011: 
28).  

  
I kapitel två diskuterade jag som en inledande bakgrund moderskap utifrån 
några välfärdshistoriska aspekter. Här fokuseras istället på tematiska ned-
slag i konkreta villkor utifrån en nutida kontext, med utgångspunkt i inter-
vjusamtalen med de deltagande kvinnorna. Som sociala produkter skapas 
berättelser i specifika historiska, kulturella och institutionella samman-
hang. Samtidigt som (tematiska) livsberättelser handlar om personliga  
erfarenheter och om att presentera sig själv, är de också representationer av 
den samhälleliga kontext i vilken dessa uttalas (Kohler Riessman, 1993). I 
föregående kapitel diskuterades sociala ideal och förväntningar på moder-
skap och heterosexualitet i det vardagliga livet. I detta kapitel riktar jag 
istället uppmärksamheten mot beskrivningar av mötet med välfärdsstatliga 
institutioner. För att fånga och bevara fokus på det konkret kontextuella 
har jag här valt att lyfta fram relativt utförliga beskrivningarna som inter-
vjupersonerna gav om detta. Först belyser jag reproduktionsteknologiska 
aspekter, med särskild betoning på biomedicinska och juridiska villkor. 
Därefter följer en diskussion om erfarenheter av att befinna sig både innan-
för och utanför sociala, biologiska och/eller juridiska gränser för moder-
skap. Detta med styvförälderskap och surrogatmödraskap som exempel. 
Kapitlet avslutas sedan med en diskussion om faktiska möten med olika 
samhällsaktörer.  

   

8.1 Reproduktionsteknologi – en fråga om biologi och juridik   
Som bakgrund inleder jag här diskussionen med några nedslag i inter-
nationella och nationella offentliga narrativ om assisterad befruktning. 
1978 var året för en betydelsefull vändpunkt för assisterad befruktning i 
Storbritannien då det första barnet föddes efter en provrörsbefruktning 
(Lundin, 1997:10)50. Denna händelse initierade en intensiv internationell 
medial och politisk debatt om sociala och etiska implikationer av IVF (in 
vitro-fertilisering) och andra former av reproduktiv teknologi (Franklin, 
1995). Denna debatt gav först en relativt enhetligt negativ bild av läkare 

                                                      
50 I Sverige föddes det första barnet efter provrörsbefruktning 1982 (ibid.). 
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som ansågs ”leka gud”, men har sedan dess till stor del ersatts av en ut-
bredd acceptans för de flesta former av assisterad befruktning (Michelle, 
2007:639). Den reproduktionsteknologiska verksamheten har stadigt ökat 
och idag beräknas cirka tre procent av alla barn som föds i Sverige har 
tillkommit genom IVF (Smer, 2013/1:17). I media och i forskning om barn-
löshet har tendensen kommit att bli att uppvisa positiva följder av fertili-
tetsbehandlingar, inte sällan i termer av mirakelbarn (Adrian, 2006:403). 
Parallellt med denna finns också en annan tendens, nämligen den att stu-
dera och diskutera negativa emotionella aspekter av barnlöshet. Denna 
forskning rör nästan uteslutande heterosexuella par och utförs främst inom 
medicinska och psykologiska forskningsfält (Holter m.fl., 2006; Peddie 
m.fl., 2005; Verhaak m.fl., 2007). Det verkar också finnas ett relativt ny-
funnet intresse i att studera individers och pars upplevelser av misslyckade 
IVF-behandlingar, och här dras slutsatsen att det (för kvinnor i större ut-
sträckning än för män) leder till upplevelser av sorg, till depression och till 
andra psykiska påfrestningar (se t ex. Volgsten m.fl., 2010; Johansson, 
2010; Peddie m.fl., 2005). 

Offentliga narrativ om reproduktionsteknologi kan något förenklat  
sägas bestå av en problemberättelse och en lösningsberättelse – när pro-
blemet är barnlöshet blir lösningen fertilitetsbehandling. Detta samtidigt 
som det finns forskning som visar att mindre än hälften av dessa behand-
lingar faktiskt leder till graviditet (Johansson, 2010:7; Volgsten m.fl., 
2010:1291; van Balen & Inhorn, 2002). Men trots att misslyckade behand-
lingar är vanliga är det endast inom specifika forskningsfält som detta 
studeras och diskuteras. Här visar forskningsresultat att människor upp-
lever såväl bristande information från personalen i fertilitetsvården som 
brist på förståelse i den sociala omgivningen för vad det innebär att  
genomgå behandling (se Volgsten m.fl., 2010: 1293f; Verhaak m.fl., 2007; 
Peddie m.fl., 2005). Mot denna bakgrund lyfter jag här närmast fram 
några av de deltagande kvinnornas beskrivningar av erfarenheter av assi-
sterad befruktning. Jag inleder med Anita, som mest omfattande uttrycker 
negativa upplevelser av fertilitetsvården i Sverige. Hon berättar här om den 
smärta och det obehag som hon upplevde av både inseminationsförsök och 
IVF-behandlingar: 

 
Anita: Sen blev resan ett rent helvete alltså, det är så svårt att ha ett liv sam-
tidigt [...] Sprutar i näsan varje dag, och det är gräsligt, så att du ska hamna 
i klimakteriet. När du har hamnat i klimakteriet efter 18 dagar, då drar du 
igång med värsta hästdoserna med hormoner i magen. Man tänker efteråt: 
”Vad man misshandlar sin kropp” [...] [Äggplocket] var det värsta jag har 
gjort i hela mitt liv, alla smärtor… Alltså, den smärtan, det går inte att före-



172 I MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga 
 

ställa sig [...] Man sätter in [ägget], sen åker du hem, så får du vänta i 18 
dagar, och under den tiden måste du ta, jag tror det är progesteron, och det 
gör att du får exakt samma symptom som vid en graviditet. Men ingen hade 
sagt det till mig, så jag var säker på att jag var gravid [...] Men så visade det 
sig att jag inte var det.  
 

Här framkommer en bild av en lång fertilitetsbehandlingsprocess som  
innebar både smärta och krossade förhoppningar om graviditet. Anita 
lyfter fram flera aspekter där hon i detalj beskriver dels hur hormon-
behandlingarna påverkade henne och hennes vardagsliv negativt, och dels 
hur det var att vid varje försök tro att hon var gravid för att gång på gång 
få negativa besked. Liksom Anita ger Hanne utförliga skildringar av IVF-
behandlingen som hennes sambo genomgick. Hon berättar att de efter två 
års väntetid i kön gjorde fyra inseminationsförsök utan att det slutade i en 
graviditet. Därför gick de vidare med IVF-behandling och Hanne beskriver 
detta utifrån sin erfarenhet av att stå bredvid:   

 
Hanne: Jag följde med på alla besök och så där men det är klart, det gjorde 
ju inte ont i min kropp liksom. Det där äggplocket gjorde tydligen jätteont 
och det var väldigt obehagligt.  
Monica: Informerades ni om det innan, att det kunde göra ont? 
Hanne: Ja, det visste vi, och så var vi mycket ute och tittade på Familjeliv 
och sånt, och så pratade jag med min kompis som hade gjort en IVF. Så jag 
visste att det kunde vara olika. För hon hade jätteproblem med sprutorna 
men inte med [ägg]utplocket, och min sambo hade inte några problem med 
sprutorna, hormonerna var inga större problem för henne överhuvudtaget 
men själva utplocket var jättejobbigt.  
 

Här blir det tydligt att behandlingarna kan upplevas olika för olika  
personer, både vad gäller smärtan och tillgången till information. Enligt 
Hanne upplevde hennes sambo, liksom Anita, utplocket av ägg som väldigt 
smärtsamt och obehagligt. Som en kommentar till Anitas och Hannes  
beskrivningar vill jag här också nämna att Lena, som har genomgått fyra 
misslyckade inseminationsförsök, berättar att hon valde att inte gå vidare 
med IVF just på grund av de risker hon förstått att en sådan behandling 
kan innebära – risker som står i skarp kontrast till talet om mirakelbarn: 

 

Lena: Jag är lite rädd för alla de där sprutorna och hormonerna för jag vet 
att sådana här hormonbehandlingar kan utlösa cancer. 
 

Kvalitativa samhällsvetenskapliga studier om kvinnors fysiska smärta och 
överhuvudtaget negativa erfarenheter, risker och följder av assisterad  
befruktning är begränsade. De som finns är som tidigare nämnts utförda 
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främst inom medicinska och psykologiska forskningsfält. För relevanta 
sociologiska diskussioner har jag fått vända mig till äldre forskningsprojekt 
och utanför den svenska kontexten. Franklins (1997) forskning är värd att 
nämna i sammanhanget, även om den är gjord i en brittisk kontext och för 
ett antal år sedan. Hennes studie visar nämligen trots detta på vissa likheter 
med berättelserna här ovan. Till exempel skriver hon att samtidigt som 
fysisk smärta är en vanlig upplevelse för de som genomgår en provrörsbe-
fruktning, är det inte något som tydligt framgår i informationen som ges 
inför dessa behandlingar. Hon visar också att kvinnor som inleder dessa 
inte alltid kan förutse den stress det innebär och de hinder de möter på 
vägen, inte heller att IVF-processen riskerar att ta över deras vardagsliv 
(Franklin, 1997:101ff). Denna diskrepans mellan offentliga bilder och per-
sonliga erfarenheter diskuterar även Janice Raymond (1993) i sin bok 
Women as Wombs. Hon lyfter särskilt fram att assisterad befruktning vis-
serligen ger kvinnor en reproduktiv frihet som de tidigare saknat, men 
samtidigt talas det tyst om det pris många tvingas betala i form av den 
smärta de utsätts för som en följd av dessa biomedicinska praktiker.   

Samtidigt som det är intressant att ställa båda dessa bidrag i relation till 
de deltagande kvinnornas beskrivningar vill jag ändå uppmärksamma  
behovet av vidare forskning på området utifrån en aktuell svensk kontext. 
Det finns, som jag nämnt ovan, exempel på forskning som berör den 
smärta, den brist på information och de misslyckade försök som kvinnor 
riskerar med IVF-behandlingar idag. Här saknas dock grundlig kvalitativ 
forskning som fångar variationer av erfarenheter. Detta är av vikt inte 
minst då det i det offentliga samtalet fortfarande finns en dominans av 
bilder av lyckade behandlingar där ofrivilligt barnlösa par till slut får barn 
tack vare modern reproduktionsteknologi (jfr Adrian, 2006; Michelle, 
2007).  

En annan aspekt av denna behandling som både Anita och Hanne lyfter 
in är den om pendlandet mellan hopp och besvikelse, som också är ett 
tema i litteraturen på området (se t ex. Johansson, 2010:13; Peddie m.fl., 
2005). Som ett exempel på detta berättade Hanne att hon redan under 
deras inseminationsförsök, som föranledde IVF-behandlingarna, ”var helt 
övertygad om att det skulle gå”, samtidigt som hon sa att hon naturligtvis 
vet att det inte alltid är så lätt att bli gravid. Detta kan igen förstås utifrån 
bristen på information som ger falska förhoppningar (se t ex. Peddie, 2005: 
1949). Det kan också förstås i relation till det hopp som individer lägger in 
i den assisterade befruktningsprocessen överlag, något som Stine Adrian 
(2006) diskuterar som en av två parallella diskurser om reproduktiv tek-
nologi. Den ena är den om kroppen som en maskin, det vill säga att det 
skapas förhoppningar om att kroppen kan ”fixas” genom teknologi. Den 
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andra är som sagt den om mirakelbarn som kommer till genom reprodukt-
ionsteknologi (Adrian, 2006:403). Enligt Adrian ger dessa diskurser det 
hopp som behövs för att kvinnor skall orka genomgå denna påfrestande 
behandling, vilket också kan förklara den relativa tystnad som negativa 
aspekter av fertilitetsbehandlingar omges av. Att det finns en diskrepans 
mellan offentliga och personliga narrativ om assisterad befruktning fram-
går tydligt. Med de orden lämnar jag denna diskussion och rikta istället 
uppmärksamheten mot några juridiska aspekter av reproduktionsteknolo-
giska praktiker.  

8.1.1 Villkor för samkönade par 

Jag tyckte det kändes skönt att veta att det var på laglig väg och i Sverige, 
att det var sanktionerat av staten (Hanne).  
 

Sedan 2005 har samkönade par som är gifta, registrerade partners eller 
sambos efter bådas samtycke rätt till assisterad befruktning i den svenska 
sjukvården. Efteråt sker en så kallad föräldraskapsutredning hos social-
nämnden för att fastställa att barnet har kommit till efter inseminationen 
och att behandlingen gjorts på ett sjukhus i Sverige. Därefter är båda  
föräldrar i juridisk mening (se Socialstyrelsen, 2005; SOU 2007:003; SKL 
07:5)51. Många barn har både innan och efter 2005 kommit till i sam-
könade relationer utanför denna juridiska ram. Det är inte ovanligt att 
lesbiska par i Sverige av olika skäl fortfarande vänder sig till kliniker utom-
lands eller på olika sätt får barn utan inblandning av institutionell fertili-
tetsvård52. Om den assisterade befruktningen skett utomlands eller om 
paret har blivit föräldrar på annan väg krävs att den icke-biologiska föräl-
dern genomgår en så kallad närståendeadoption för att bli vårdnadshavare.  

Det var genom en lagändring först år 2003 som det blev möjligt för sam-
könade par att ansöka om adoption, inklusive så kallade närståendeadopt-
ioner. Den som föder barnet blir automatiskt vårdnadshavare och den som 
inte föder ansöker alltså om adoption hos tingsrätten (se FB 4:1). Hanne 
uttrycker i det inledande citatet här ovan på ett illustrativt sätt att det har 
stor betydelse för henne att innefattas av den juridiska regleringen av 
 
                                                      
51 Om två kvinnor får barn tillsammans, eller om en ogift kvinna föder ett barn, skall en 
föräldraskaps-/faderskapsutredning göras. För heterosexuella par räcker med dock att maken 
muntligen har uttalat ett samtycke inför inseminationen (FB 1:6 och 8). Enligt Föräldrabalken 
2 kap 2 § (FB 2:2) är det socialnämnden i den aktuella kommunen som genomför denna 
utredning.  
52 Detsamma gäller ensamstående kvinnor och heterosexuella par men här fokuserar jag på 
diskussionen om samkönade par och på assisterad befruktning som kräver institutionell 
fertilitetsvård. 
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moderskap. I citatet nedan fortsätter hon med att beskriva vad det har 
betytt för henne att hon och hennes sambo har blivit föräldrar ”på laglig 
väg” i Sverige. Här hänvisar hon alltså till lagen om samkönade pars rätt 
till assisterad befruktning på svenska sjukhus, som automatiskt gör båda 
föräldrarna till vårdnadshavare: 

 
Hanne: Jag tyckte det kändes skönt att veta att det var på laglig väg och i 
Sverige, att det var sanktionerat av staten. Det känns jättelöjligt, men  
viktigt. Det var en trygghet att veta att det var… alltså att man hade det i 
ryggen [...] Det är så skönt att slippa det här med adoptionsprocessen. Och 
när folk har frågat ”jaha, får man göra det i Sverige?”, att man kan säga att 
”ja, det är lag, man får göra det”. Att få den här hjälpen, det har nog varit 
det mest värdefulla. Sen att man hade kunnat åka [utomlands och göra det] 
och betala, det är en mindre sak, för oss i alla fall. Men att vara lagliga, det 
har varit jätteviktigt. För om någon ifrågasätter mig så kan jag alltid säga 
”ja, men staten…” liksom. Lite så. Även om staten inte alltid har rätt. Men 
om jag ringer Försäkringskassan kan ingen där kan säga att ”du är inte  
förälder”.  

 
Här förklarar Hanne betydelsen av att (som förälder i en samkönad rela-
tion) vara skyddad av lagen, både praktiskt och socialt. Det juridiska er-
kännandet erbjuder en legitimitet till föräldraskapet, samtidigt som det 
också innebär att hon slipper genomgå en adoptionsprocess för att bli 
vårdnadshavare till sitt eget barn. För detta juridiskt erkända föräldraskap 
för samkönade par finns det dock några specifika regler som ska följas och 
villkor som skall uppfyllas. För att få tillgång till assisterad befruktning vid 
fertilitetskliniker i Sverige finns juridiska krav, men också riktlinjer utar-
betade av Socialstyrelsen. De juridiska kraven är tydliga: båda parter skall 
samtycka till behandlingen och paret skall vara gifta, registrerade partners 
eller samboende (se Socialstyrelsen, 2005). Riktlinjerna är däremot god-
tyckliga och varierar över landstingen i landet. I Socialstyrelsens meddelan-
deblad om fastställande av föräldraskap för lesbiska par specifikt står det 
att: ”Kvinnan måste stadigvarande bo tillsammans med modern [sic] i ett 
parförhållande och ha gemensamt hushåll med henne” (Socialstyrelsen, 
2005:2)53. Var gränsen går för detta stadigvarande delade hushåll är där-
emot en fråga för enskilda landsting och kliniker att ta ställning till.  

Sara och Åsa berättar om en situation där fertilitetskliniken först påbör-
jade deras process mot en insemination, men senare återkallade detta be-
slut med hänvisning till riktlinjerna från Socialstyrelsen. Enligt Sara och 

                                                      
53 I denna juridiska diskussion finns språkligt sett en moder men två föräldrar, där modern 
alltså är en benämning som är förbehållen kvinnan som bär barnet.  



176 I MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga 
 

Åsa menade personalen på kliniken att ett par enligt riktlinjerna ska ha 
varit skrivna på samma adress i åtminstone två år innan de tillåts påbörja 
en behandling. Enligt mina efterforskningar står det i de nedskrivna riktlin-
jerna inget om två år specifikt och så vitt jag har kunnat se finns det inte 
heller någon sådan uttalad gräns i lagtexten. Sara och Åsa beskriver att de i 
samband med detta fick ta beslutet att vänta eller att vända sig utomlands 
istället. Men här lyfter de fram de hinder som det skulle innebära: 

 
Åsa: Det är en jätteekonomisk kostnad, en helt annan administrativ kostnad 
[att åka till Danmark]. Plus att jag också behövde hormoninjektioner och 
allt det här för att styra upp det, för jag har inte så mycket naturlig äggloss-
ning. Och då måste man antingen göra det i Danmark och betala dem ännu 
mer för det, eller så måste man få kontakt med någon svensk gynekolog som 
tycker att det här är okej också. Och det är inte heller det lättaste.  
Sara: Plus det här med närståendeadoption. I Sverige, via den här assisterade 
befruktningen, eller inseminationen, så är det ju … föräldraskapet går  
igenom på ett smidigare sätt.  

 
Här beskriver de anledningarna till varför de valde att vänta och göra 
inseminationerna i Sverige: förutom att stå för hela inseminationskostna-
den själva skulle de också behöva betala för den fertilitetsbehandling som 
Åsa behövde för att få ägglossning. Att vända sig till en svensk gynekolog 
för att få denna medicin utskriven är ett alternativ, en väg som de menar 
inte är självklar. Dessutom skulle det, som jag nämnt tidigare, innebära att 
Sara skulle behöva genomgå en närståendeadoption.   

På tal om kostnader som hinder är det här av betydelse att tillägga att 
det finns kostnadsmässiga skillnader mellan de olika landstingen i Sverige, 
och det finns skillnader vad gäller antal tillåtna inseminationsförsök och 
IVF-behandlingar. Vissa av dessa skillnader är direkt beroende av parets 
kön. Det kan handla om att samtidigt som heterosexuella par endast beta-
lar en patientavgift för sina inseminationsförsök kan samkönade par få 
betala upp till 8000 kr per försök (se Knutsson, 2008)54. Utifrån dessa 
exempel menar jag att det är relevant att tala om samkönade pars föräldra-
skap i termer av villkorad juridisk inkludering. Det är en specifik form av  
 

                                                      
54 Av Sveriges landsting är det elva som inte har några särskilda regler för lesbiska par, men 
här följer några exempel på skillnader i andra: ”Östergötland erbjuder [lesbiska par] två 
försök till en kostnad av 3 000 kr. Samtidigt har detta landsting inte fastställt någon övre 
gräns för antalet erbjudna inseminationer till heterosexuella par, som betalar 250 kr per 
besök. Landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Jämtland erbjuder inte lesbiska par 
landstingsfinansierad insemination. Paren får istället köpa sina behandlingar privat för 8 000 
kr per försök. Dessa landsting erbjuder tre inseminationsförsök till heterosexuella par till en 
patientavgift på 300 kr per besök” (Knutsson, 2008:1).   
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moderskap som juridiskt erkänns, nämligen den som följer av att två kvin-
nor som lever tillsammans i en etablerad parrelation genomgår assisterad 
befruktning i den svenska sjukvården. Paret ska dessutom, beroende på 
landsting, ha levt tillsammans i ett antal år, de ska betala en viss summa 
och befinna sig inom en viss åldersgräns55.  

Andra former av moderskap ingår inte nödvändigtvis i denna bild av det 
legitima eller ”normala” föräldraskapet för samkönade par, även om en 
adoptionsprocess och föräldraskapsutredning likställer vissa föräldrar i 
efterhand56. Denna inkludering kan beskrivas som villkorad i juridisk me-
ning utifrån att det trots likställighet mellan olika grupper enligt lag kan 
finnas särskilda villkor för en viss grupp att uppnå denna. I det här fallet 
gäller det föräldraskapsutredning, närståendeadoption, tvåårsgräns vid 
samboende och skillnader i kostnader. Villkorad inkludering betyder alltså 
att det som viker av från ”normaliteten” kan inkluderas, om villkoren för 
denna inkludering uppfylls (Rosenberg, 2002:101). I föregående kapitel 
diskuterades det i relation till att föräldraskap och barn under vissa villkor 
kan normalisera den lesbiska parrelationen. Utifrån den här diskussionen 
kan alltså samkönat föräldraskap i sig också ha genomgått en slags villko-
rad normalisering i Sverige. Kärnfamiljsidealet är en väsentlig del av 
heteronormativiteten, och även moderskap är förknippat med normalitet. 
Kvinnor som lever tillsammans och får barn i en etablerad parrelation  
uppfyller därmed vissa villkor för denna heteronormativitet, där både  
familjebildning och tvåsamhet spelar en avgörande roll. Med fokus på 
exkludering följer nedan en diskussion om denna juridiskt implementerade 
parnormativitet, detta med frivilligt ensamstående kvinnors väg till bio-
logiskt moderskap som exempel.   

8.1.2 Krav på tvåsamhet 
Samtidigt som inkludering och normalisering innebär ett erkännande av 
det som anses naturligt och riktigt, riskerar det som faller utanför att mar-
ginaliseras, patologiseras eller exkluderas (Fahlgren m.fl., 2011:2f). Annor-
lundaskap väntar alltså det som faller utanför gränsen för ”det normala” 
och det juridiskt erkända, vilket i det här sammanhanget betyder att vissa 
former av moderskap marginaliseras, osynliggörs eller till och med omöj-
liggörs som följd av de juridiska och sociala gränser som sätts upp för 
denna ”normalitet”. Här diskuterar jag beskrivningar av erfarenheter som 

                                                      
55 Det finns ingen nationellt lagstadgad övre åldersgräns men gränsen varierar i landstingen 
mellan 37 till 41 år för kvinnor (Smer, 2013/1:25). 
56 Detta är en utredningsprocess som skall gå via socialnämnden vidare till tingsrätten och kan 
ta tid, och under väntetiden har barnet endast en juridisk förälder. 
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relaterar till den tvåsamhetsgräns som juridiskt inkluderar vissa och exklu-
derar andra.  

I Sverige har ensamstående kvinnor rätt att adoptera men inte rätt till 
assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård. Det förs 
dock politiska samtal om att ändra den nuvarande lagstiftningen så att 
också ensamstående får rätt till hjälp med insemination och IVF på samma 
villkor som par (se Motion 2012/13: So434). Eftersom detta är tillåtet i 
bland annat Danmark, Finland, Island, Storbritannien och Nederländerna 
åker många utomlands (och betalar) för assisterad befruktning på privat-
kliniker (se Smer, 2013/1:26). Caroline är en av de som i vårt intervju-
samtal berättar om sina planer att åka till Danmark för att inseminera. 
Eftersom hon inte hade påbörjat denna process när vi träffades talade hon 
om detta framförallt utifrån de reaktioner hon har fått av andra inför att 
göra det. Nedan beskriver hon att hennes uppfattning är att det verkar 
vara mindre accepterat att bli förälder som ensamstående än tillsammans 
med en kvinna:  

 
Monica: Hur tänker du på det här med att ha barn tillsammans med en 
kvinna eller att vara ensam och skaffa barn? 
Caroline: Där tror jag att vara ensam är ett ännu större normbrott nästan. 
Eller i min krets och så, tror jag att det skulle väcka fler frågor, alltså att 
man blir mer ifrågasatt än om man skulle vara tillsammans med en tjej.  
Monica: För att man blir ensamstående mamma då? 
Caroline: Ja, precis. Så här: ”Jaha? Är det rätt mot barnet?” För det har 
kommit upp mycket sånt när jag har sagt att jag vill skaffa barn själv. Då 
[har jag mött]: ”Men tänk på barnet, bara en förälder, så utsatt” [...] Som 
på jobbet, där har det aldrig varit någon issue med att jag gillar tjejer och nu 
är mer inriktad på det. Men däremot när jag pratar om att skaffa barn och 
skaffa själv så är det mer det de ifrågasätter.  

 
Caroline ger här uttryck för en social syn på en ”olämplighet” i relation till 
att bli frivilligt ensamstående. Denna syn stämmer överens med lagstift-
ningen, där den ensamstående graviditeten genom assisterad befruktning 
juridiskt alltså inte ses som en lämplig form av föräldraskapsblivande i  
Sverige. Jag skriver här graviditet och föräldraskapsblivande, och inte en-
samstående moderskap/föräldraskap, eftersom det juridiska hindret hän-
visar till den statligt subventionerade fertilitetsvården specifikt och inte till 
moderskap i sig. Det finns inte samma juridiska hinder för ensamstående 
att exempelvis prövas som adoptivföräldrar, vilket indikerar att det inte är 
moderskap som sådant som bedöms som olämpligt utan den biologiska 
vägen dit. Till denna diskussion hör också den om att det kan uppfattas 
som olämpligt att överhuvudtaget använda assisterad befruktning för 
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att bli förälder. Detta är något som Caroline förhåller sig till när hon  
berättar att har blivit ifrågasatt av vänner och arbetskamrater för valet att 
inseminera: 

 
Caroline: [En vän till mig] har en egen bild, han säger att ”det är väl jätte-
onödigt att lägga pengar på det, det är väl bara att du går på krogen” [...] 
och det är jättevanligt bland arbetskamrater också, som när man pratar, när 
man har börjat känna varandra lite och pratar om att man kan åka till 
Danmark och om insemination, och så bara: ”Men vadå, det är väl bara att 
du går på krogen? Det är ju ändå bara vem som helst”.  
Monica: Vad tänker du om det? 
Caroline: Alltså, det känns bara så himla avlägset. Dels för att jag skulle 
vara en annan person då och dels för att jag inte vill vara med en kille. Och 
också att det känns… det känns bara fel på så många plan [...] Men de är så 
här: ”Det kan väl inte vara så farligt, det är väl bara att göra det?” liksom.  
[...] Jag blir alltid så när folk säger så: Va!? Och det finns så många som  
säger så, och i olika åldrar också [...] [Det är] som att man är lite pjåskig 
som ska inseminera: ”Varför ska du göra det så svårt för dig?”  
 

Här beskriver Caroline att personer i hennes omgivning har föreslagit att 
hon hellre bör ”gå på krogen” än använda sig av assisterad befruktning, 
vilket innebär ett misskännande av valet att bli frivilligt ensamstående 
mamma genom donatorinsemination. Detta kan igen förstås som en form 
av social olämplighetsbedömning som relaterar till etablerade juridiska 
gränser. Men det kan också läsas som ett ifrågasättande av den icke-
heterosexuella identiteten eller livsformen. Jag skulle säga att tvåsamhets-
ideal här samspelar med premierandet av den heterosexuella ”naturliga” 
reproduktionen. Att som vuxen överhuvudtaget leva i en parrelation är ett 
normativt ideal i det västerländska samhället för hur vi förväntas organi-
sera våra liv, oavsett sexuell identitet (Norberg, 2009:29).  

Detta tvåsamhetsideal, eller denna parnormativitet, är i sin tur tätt 
sammanlänkad med heteronormativitet – enligt Malena Gustavson så till 
den grad att den kan läsas som ”en ritualiserad praxis av en heteronorma-
tiv ordning” (Gustavson, 2006:147). Utifrån ett sådant perspektiv blir ett 
ifrågasättande av involverandet av en okänd donators könsceller i en  
medicinsk professionell miljö, framför en heterosexuell sexuell praktik med 
en okänd man, kanske begriplig (om än otrevlig). Sammanfattningsvis kan 
negativa reaktioner på själva ensamståendeskapet relateras till det krav 
som ställs på tvåsamhet för institutionell inkludering, något som också blir 
tydligt i den svenska lagstiftningen där grunden är att barn har rätt till två 
föräldrar (se t ex. Eriksson, 2003:301). Negativa reaktioner på den medi-
cinska icke-heterosexuella involveringen vid befruktningsskedet avspeglar 
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dessutom styrkan i heteronormativiteten, i reproduktiva och inte bara soci-
ala sammanhang.    

Efter denna diskussion vill jag här avsluta med ett längre citat från Lena. 
Bara det faktum att hon var tvungen att resa utomlands för att genomföra 
sina inseminationsförsök åskådliggör exempel på hur denna institutional-
iserade parnormativitet tar sig uttryck i den svenska välfärdsstatliga kon-
texten. I hennes beskrivning samsas juridiskt satta åldersgränser med hen-
nes personliga gräns för vilket pris hon var villig att betala för en möjlig 
graviditet. Citatet nedan inleds med att hon talar om hur det gick till när 
hon påbörjade försöken, inklusive den inledande medicinska bedömningen 
av hennes chanser att bli gravid: 

 

Lena: Jag var på ett journalsamtal och så fick de liksom göra en bedömning 
och de tyckte inte att jag skulle börja med [hormonbehandling] med en 
gång, utan tittade på alla värden och såg att jag var superfertil. Så jag åkte 
till [Danmark] och gjorde en insemination [...] Jag har gjort fyra inseminat-
ioner [...] jag kunde inte göra fler eftersom gränsen är 45 år enligt lagen  
[i Danmark]. Vad gäller IVF vet jag inte var man kan göra det efter 45 års  
ålder, men man kan ju göra äggdonation också tills man är femtio tror jag. 
Men där känner jag att då kan jag hellre ha fosterbarn. Också för att jag är 
lite rädd för alla de där sprutorna och hormonerna för jag vet att sådana här 
hormonbehandlingar kan utlösa cancer och då känner jag att då stannar jag 
hellre i min kropp och är frisk och tar hand om barn som kanske inte har 
någon som tar hand om dem. Självklart hade jag velat uppleva att vara  
gravid och få ett eget barn och allt det där, och jag tror säkert att om man 
skulle göra en äggdonation så skulle det väldigt mycket kännas som ett eget 
barn. Men är det vad som gör att jag skulle känna mig som en mamma? Jag 
tror inte det.  

 
Liksom i Sverige finns det i den danska kontexten åldersmässiga gräns-
dragningar för insemination, och Lena berättar att vid kliniken hon  
använde gick gränsen vid fyrtiofem års ålder. I Sverige sätter landstingen 
och klinikerna egna åldersgränser för behandlingarna. Det finns alltså  
ingen nationellt lagstadgad övre åldersgräns, men gränsen varierar mellan 
37 till 41 år för kvinnor och 54 till 56 år för män (Smer, 2013/1:25).  
Skillnader i åldersgränser synliggör att såväl ideal som juridiska gränser är 
kontextuella och föränderliga. Lena berättar att hon hade kunnat fortsätta 
med äggdonation och IVF men valde att avstå eftersom hon inte ville  
utsätta sig för den hormonbehandling som dessa processer innefattar. Det 
innebär att juridiska villkor samspelar med personliga beslut och gräns-
dragningar. Som en del i detta lyfter Lena in en annan viktig aspekt,  
nämligen den om att beslutet att avstå från fortsatt assisterad befruktning 
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inte automatiskt sätter stopp för vägar till modrande. Hon nämner kort 
fosterbarn som nästa möjliga steg och hävdar med bestämdhet att moder-
skap varken ligger i graviditeten eller i biologin, något som fördjupas i 
nästa avsnitt där jag lyfter moderskap ut ur detta reproduktionsteknologis-
ka sammanhang.  
 

8.2 Moderskap i mellanrummet 
Flera av intervjupersonerna berättar om erfarenheter av att vara både inn-
anför och utanför sociala, biologiska och/eller juridiska gränser för moder-
skap. I det förra avsnittet diskuterade jag utifrån ett par exempel de juridis-
ka villkor och krav som i en svensk kontext inkluderar vissa och exklude-
rar andra. Här riktar jag istället ljuset på enskilda kvinnors beskrivningar 
av att befinna sig i mellanrummet mellan inkludering och exkludering, och 
detta i relation till välfärdsstatliga aspekter. Jag har valt att exemplifiera 
diskussionen utifrån två teman från intervjumaterialet, nämligen surrogat-
erfarenheter och styvföräldraskap.   

8.2.1 Surrogaterfarenheter i marginalen  

[T]here is nothing new in the notion that a woman might bear a child for 
someone else (Cook m.fl., 2003:1).  
 

Anita har blivit förälder genom att hennes syster bar hennes två barn. Jag 
ser det som irrelevant för den här studiens syfte att närmare gå in på detalj-
er om henne och hennes systers surrogatpraktik, men för att sätta diskuss-
ionen i sin kontext har jag valt att inleda med en kort generell bakgrund 
om denna praktik. Därefter fokuserar jag på det som Anita själv valde att 
dela med sig av i intervjusamtalet, på det hon tyckte var viktiga aspekter 
och argument att lyfta fram.  

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär ett barn med den uttalade 
avsikten att inte bli barnets förälder (Jönsson, 2003:15). Denna erfarenhet 
är outforskad i den svenska kontexten och det råder överlag en begränsad 
kunskap om hur detta görs och levs. Inga former av surrogatmödraskap är 
tillåtna i Sverige, vilket inte är detsamma som att praktiken inte finns. Det 
är inte olagligt att vända sig utomlands eller att genomföra privata ar-
rangemang, däremot är det inte möjligt att vända sig till den svenska sjuk-
vården för assistans. Det finns olika former av surrogatmödraskap, den 
fullständiga och den partiella, och dessa blandas ofta ihop trots att skillna-
den mellan dem är stor. I den fullständiga formen doneras den blivande 
mammans (eller någon annans) ägg tillsammans med sperma och placeras i 
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den bärande kvinnans livmoder med hjälp av IVF. I den partiella formen är 
enbart sperman donerad och kvinnan som bär barnet bidrar med sina ägg 
(Cook m.fl., 2003:1; Jönsson, 2003). I Sverige erbjuds idag ingen behand-
ling inom assisterad befruktning för kvinnor som av medicinska skäl inte 
kan bära fram ett barn (Smer, 2013/1:22), men det förs sedan några år 
tillbaka politiska diskussioner om att införa en lagändring för att tillåta 
surrogatmödraskap där det inte sker något ekonomiskt utbyte57.  

Genom att berätta om erfarenheten av att systern burit hennes barn  
synliggör Anita diskrepansen mellan juridiska villkor som sätts och liv som 
levs. I hennes beskrivning föregås hennes och systerns surrogaterfarenhet 
av att Anita genomgick en rad smärtsamma och misslyckade fertilitets-
behandlingar. Hon relaterar också till juridiska villkor och till den vikt som 
hon menar i Sverige läggs vid biologi i frågan om moderskap. Nedan har 
jag valt att återge ett omfattande citat där hennes poänger tydligt framgår. 
Citatet inleds med de misslyckade fertilitetsbehandlingarna och slutar i en 
kritik mot just vikten som läggs vid biologi:  

 
Anita: Varje gång trodde man ju att ”ja, men nu” liksom. Men det gick inte. 
Och min syster, i den här vevan, jag kan inte säga när, började prata om att 
hon skulle bära barnet istället, åt oss [...] Hon sa att ”jag vill föda ert barn, 
jag bär det åt er”. När man står varandra så nära som vi gör, då är det svårt 
att se någon lida, som man älskar så mycket. 
[...] 
Juridiskt är jag inte mamma [...] Den som föder ett barn i Sverige, det är den 
som blir mamma, ingen annan [...] För i Sverige har vi regler, enligt familje-
rätten från 1800-talet, som säger att den som föder är mamman. 
[...]  
Familjerätten sa att de hade ingen aning om hur de skulle göra, de hade  
ingen klausul för hur de skulle förhålla sig. Så först sa de att vi skulle göra 
som vid en internationell adoption, sen skulle vi göra en adoption som  
närstående … [...] De menade att det här skulle bli ett prejudikat och då 
måste det här gå helt rätt till för sen kommer de luta sig på det [...] Till slut 
la jag bara ner alltihop och kände att jag inte behöver vara juridisk mamma 
för att vara mamma. 
[...] 
Det är verkligen så dåligt gjort [i Sverige]. Att man inte alls tittar på vem 
som tar hand om, vem som finns där och du vet alla de här sociala bitarna. 
Det tittar man inte på, utan istället är de så himla noga med allt det här 
andra, det biologiska.  

                                                      
57 För att jämföra är surrogatmoderskap i alla former lagligt i Finland, Belgien, Grekland och 
Indien, och i ett antal länder är det lagligt men med vissa förbehåll (t ex. i delar av Australien, 
Brasilien, Hong Kong, Ungern, Israel, Nederländerna, Sydafrika, Korea och Storbritannien 
och delar av USA) (Cook m.fl., 2003:2). 
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Anita refererar här alltså till att det i Sverige finns ett starkt biologiskt ideal 
för moderskap överlag, men också att det enligt svensk lagstiftning finns en 
moderskapspresumtion som innebär att den kvinna som föder barnet auto-
matiskt blir barnets rättsliga vårdnadshavare/moder. Föräldrabalken fast-
ställer att: ”Om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg 
från en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen har förts in i  
hennes kropp, skall hon anses som barnets moder” (FB 1:7). Denna lag 
kom alltså till som ett skydd för kvinnor som blivit gravida genom ägg-
donation, för att säkerställa att det är kvinnan som föder och inte kvinnan 
vars ägg som befruktats som automatiskt blir barnets vårdnadshavare (FB 
1:7, se även Jönsson, 2003). I samband med surrogatmoderskap och ägg-
donation skiljs biologi från genetik. En kvinna kan bära ett barn som hon 
inte har en genetisk koppling till och blir därmed biologisk men inte bio-
genetisk förälder (se Thompson, 2006:273). Det juridiska hanterandet här 
skiljer sig åt mellan länder, men eftersom surrogatmoderskap inte är en 
tillåten reproduktiv praktik i Sverige finns heller ingen utarbetad praxis för 
om och hur ett hävande av en moderskapspresumtion bör göras. I prakti-
ken innebär detta att socialtjänsten inte har ett lagstadgat ansvar för att 
utreda moderskap (Saldeen, 2009:57)58.  

Utan att gå in på detaljer i Anitas specifika fall beskriver hon processen 
att bli vårdnadshavare som otydlig och svår, och som hon uttrycker det 
kände hon till slut att hon ”inte behöver vara juridisk mamma för att vara 
mamma”. Anitas moderskap är alltså praktiskt, socialt och emotionellt 
erkänt och etablerat för henne, för hennes barn och för omgivningen även 
om det inte är juridiskt erkänt. Detta härleder hon alltså till att premier-
ande av biologiskt föräldraskap är starkt i Sverige och i den svenska lag-
stiftningen (jfr Lundin, 1997:32). Förutom att inga former av surrogat-
moderskap är tillåtet har detta i Sverige tagit sig andra uttryck, som till 
exempel i förhållningssättet till delad vårdnad, förbudet av anonyma sper-
madonatorer och den i praktiken numer så gott som avvecklade nationella 
adoptionen (Bergman m.fl., 2011:14f). Denna koppling till biologi i avgö-
randet av om ett moderskap är juridiskt erkänt eller inte kan återigen be-
lysa det tvåsamma, heterosexuella (och biologiska men inte nödvändigtvis 
biogenetiska) idealet. Även om paret är två kvinnor erkänns som jag be-
skrivit ovan deras gemensamma föräldraskap, med villkoren att en av 
dessa två kvinnor är biologisk mamma till barnet och att de har genomfört 
assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. Vid adoption är situ-

                                                      
58 Socialtjänsten har dock en skyldighet att utreda faderskap i de fall då det inte handlar om 
barn som kommit till inom ett heterosexuellt äktenskap. Då gäller faderskapspresumtionen 
(FB 1:1).  
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ationen det motsatta, där är utgångspunkten frånvaro av biologiska band. I 
Anitas berättande framgår att hon slutligen inte såg en adoptionsprocess 
som ett alternativ, och därmed dekonstruerar hon utifrån sitt specifika 
perspektiv vikten av både juridiskt erkännande och biologiska band. Som 
hon säger: ett icke-juridiskt moderskap är också ett moderskap.    

Efter att särskilt ha lyft fram Anitas erfarenhet utanför juridiska gräns-
sättningar vill jag här återge hennes beskrivning av erfarenheten av att i en 
annan situation inkluderas som mamma, nämligen i förlossningsvården. 
Samtidigt som hon är exkluderad från ett juridiskt erkänt moderskap be-
rättar hon här det inkluderande bemötande hon fick av barnmorskor och 
sjuksköterskor i samband med förlossningen av sitt första barn:  

 

Anita: När [dottern] kom var vi på sjukhuset i två dagar, i två dygn, och det 
var en jättebra upplevelse måste jag säga, för jag har så mycket negativt [att 
säga om] om vården. Men förlossningen och BB behandlade oss som stjärn-
or. För det hade kommit upp information från barnmorskan att vi skulle 
komma och de tyckte det var jätteimponerande, för de hade aldrig varit med 
om något liknande. Men de var jätteprofessionella. Och när hon fötts  
frågade de [systern] ”får vi lämna barnet till mamman?” och gav henne till 
mig. Du vet, verkligen professionellt tycker jag. För jag var jätterädd för att 
jag skulle hamna utanför [...] Det var jättefint kan jag säga, det var väldigt 
bra. Jag var jätteimponerad. 
 

Här berättar alltså Anita om att av offentliga aktörer få ett erkännande 
som mamma till sin dotter, trots att moderskapspresumtionen i svensk lag 
placerar henne utanför moderskapet. Hon beskriver att lika rädd som hon 
var för att hamna vid sidan av och inte bli sedd som mamman, lika glad 
och imponerad blev hon av att personalen hanterade situationen profess-
ionellt och inkluderande.  

Denna mellanposition av att vara förälder utan att vara rättslig vård-
nadshavare är något som delas av fler kvinnor utifrån andra perspektiv. 
Styvförälderskap är ett exempel och nedan följer en diskussion om detta, 
men avslutningsvis vill jag här stanna upp vid idén om positionen av att 
vara både innanför och utanför som Anita här ger ett tydligt exempel på. 
Med begreppet ”outsider within” hänvisar Hill Collins (1998) till erfaren-
heter av att samtidigt inkluderas och exkluderas. När hon först introduce-
rade det beskrev det erfarenheten av att inneha flera identitetskategorier 
samtidigt, där var och en av dessa grupptillhörigheter innebär olika tillgång 
till makt. Sedan dess har hon utvecklat diskussionen och istället för identi-
tet och kategorier talar hon om sociala positioner som grupper intar eller 
tillskrivs. Utmärkande för sådana positioner är därmed de motsägelser och 
komplexiteter som ryms inom dem (Hill Collins, 1998:5). Det är utifrån 
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denna begreppsdefinition som jag hänvisar till mellanrum, marginalisering 
och gränspositioner i relation till moderskapsnormativitet. Ovan har jag 
kopplat det till surrogaterfarenheter och nedan fördjupas diskussionen som 
sagt utifrån styvförälderskap.   

8.2.2 Styvförälderskap på gränsen   
Att beskriva styvförälderskapet som en möjlig ”outsider within”-erfarenhet 
sätter ord på erfarenheten av att vara både inkluderad och exkluderad som 
förälder och/eller som betydelsefull vuxen. I föregående kapitel lyfte jag 
fram Åsas berättande om att hennes betydelsefulla och vardagliga föräldra-
relation till sin styvson tenderar att socialt sett inte erkännas som ett för-
äldraskap. Här fokuserar jag på betydelser av gränser i fråga om erfaren-
heter i välfärdsstatliga sammanhang, och som en del i detta fördjupas Åsas 
diskussion om juridiska aspekter. I citatet nedan beskriver hon just relat-
ionen mellan att å ena sidan vara förälder till Mattias, Saras biologiska son 
från ett tidigare förhållande, och å andra sidan att misskännas som föräl-
der. Åsa berättar ur ett personligt perspektiv om relationen som sådan och 
om hur juridiken riskerar att begränsa densamma: 
 

Åsa: Jag känner honom i vardagen, i hela hans liv. Jag har koll på honom, 
jag vet hur han fungerar och vad han är för person och så vidare. Jag [...] 
har lika bra koll på hans behov som Sara har, tycker jag. Och verkligen 
bättre än hans pappa har. Och då blir det så här, ja, men okej, vad är skill-
naden då på styvföräldraskapet och det biologiska ”riktiga” föräldraskapet? 
För egentligen så ser jag det som-, alltså det som jag ser som föräldraskap, 
det är samma sak [...] Men juridiken är väldigt viktig, för det hindrar också 
en styvförälder… och jag kan inte se att det finns något annat egentligen än 
det som gör det [svårt], för att rädslan att förlora hela tiden finns där.  
 

Vad Åsa här lyfter fram är likheter och skillnader mellan hennes och Saras 
relation till Mattias, där likheten är själva föräldraskapet som sådant och 
olikheten ligger i styvförälderskapets brist på juridiska rättigheter. Utifrån 
Åsas resonerande kan alltså moderskapspositionen och erfarenheter av 
modrande vara både tydlig och självklar i styvfamiljer utan att vara juri-
diskt erkänd. Men samtidigt kan dessa juridiska begränsningar också ska-
pa svårigheter, på grund av rädslan att förlora barnet vid en eventuell sepa-
ration. Bristen på juridiska rättigheter är något som har lyfts fram i forsk-
ningen om styvförälderskap och ombildade familjer, även om det är ett 
relativt avgränsat perspektiv på fältet (se t ex. Ganong & Coleman, 2004: 
206; Lynch, 2004; Hall & Kitson, 2000; Berger, 1998; Cherlin, 1978).  

 



186 I MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga 
 

Några av de få som diskuterar styvförälderskap i både heterosexuella 
och samkönade relationer lyfter fram att gemensamt för båda dessa grup-
per är att det saknas både förebilder och riktlinjer för denna specifika för-
äldraroll. Och att båda möts av sociala och juridiska hinder (se Marsiglio, 
2004; Ganong & Coleman, 2004). Det som skiljer dem åt är den kom-
pakta osynlighet som omger lesbiska kvinnors och homosexuella mäns 
styvföräldraroll, vilket innebär en än mer socialt ifrågasatt och institution-
ellt instabil position än för heterosexuella styvföräldrar (Lynch, 2004:51; 
Hall & Kitson, 2000:36). På grund av den kringgärdande heteronormativi-
teten riskerar alltså styvföräldrar i samkönade relationer att marginaliseras 
ytterligare (se Hall & Kitson, 2000:34). Detta är inte en aspekt som Åsa 
explicit lyfter in i intervjusamtalet, men hon berör vad hon tror är en all-
män svårighet bland styvföräldrar – risken att förlora kontakten med bar-
net om föräldrarna separerar. Utifrån det går det att förstå att icke-
heterosexuella styvföräldrar har en än mer utsatt position på grund av den 
socialt osynliga föräldrarollen, och det heteronormativa samhälle de lever i. 
Diskussioner om denna rädsla och bristen på socialt och institutionellt 
erkännande får dock inte överskugga de nära och betydelsefulla relationer 
som trots allt etableras i ombildade familjer och som Åsas berättelse så 
tydligt åskådliggör. Återigen: här finns luckor i forskningen och då särskilt 
utifrån en nutida svensk kontext.  

Tillsammans kan Åsas och Anitas utsagor illustrera att gränser för vad 
som uppfattas som legitimt moderskap delvis avgörs juridiskt inom  
välfärdsstaten, vilket också synliggör den kontextuella betydelsen (jfr 
Bergman m.fl., 2011). Men de visar också på svårigheter i att tala i termer 
av att vara inkluderad eller exkluderad. Snarare handlar det (för de här  
specifika kvinnorna) om att beroende av kontexten vara både och. Detta 
diskuterar jag som sagt i termer av en ”outsider within”-position, eller att 
befinna sig i mellanrummet.  

 

8.3 Mötet med samhällsaktörer 
I detta kapitels avslutande avsnitt står fyra konkreta exempel utifrån inter-
vjupersonernas beskrivningar av mötet med personal inom socialtjänst och 
sjukvård i centrum. Detta för att synliggöra det specifika med bemötanden 
av offentliga aktörer, som ett komplement till de vardagliga möten som 
kvinnorna annars till stor del pratade om i intervjusamtalen. Ett sådant 
möte har redan nämnts, det vill säga i Anitas beskrivning av att sjukvårds-
personalen erkände henne som mamma direkt efter att hennes syster för-
löst hennes barn. Personalens agerande stod då i kontrast till att surrogat-
mödraskap är förbjudet enligt svensk lagstiftning och i motsats till den 
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juridiska moderskapspresumtionen. I intervjumaterialet finns fler exempel 
som vittnar om en särskild utsatthet. Sara och Åsas gemensamma beskriv-
ning om deras möte med familjerätten är ett sådant. För att fastställa deras 
gemensamma juridiska föräldraskap efter att deras barn fötts, genomgick 
de en så kallad föräldraskapsutredning hos en socialsekreterare på social-
tjänsten. Som jag nämnt tidigare skall alltså en föräldraskapsutredning 
göras hos socialnämnden om två kvinnor får barn tillsammans. Först och 
främst ställer sig Sara och Åsa överhuvudtaget frågande till varför denna 
utredning egentligen måste göras. Det är nämligen inte praxis för gifta 
heterosexuella par som blivit föräldrar genom donatorinsemination. För 
dem räcker det att maken muntligen har uttalat ett samtycke (FB 1:6 och 
8). Sara och Åsa beskriver sedan ett obekvämt möte med socialsekretera-
ren:    

Åsa: Då kommer vi till den här socialsekreteraren som är jättekonstig. Hon 
var ju inte negativ, men hon var så osäker så att hela hon var ett nervknippe 
[...] Hon sitter där i sin yrkesutövning och träffar en massa föräldrapar och 
ska bara göra det här administrativa. Och jag menar, okej om det är lite så 
där osäkert, men hon var så extremt nervös. Och hon liksom, det kom till 
uttryck genom att hon ställde en massa frågor, hon spelade över, hon skulle 
vara extra positiv och skulle vara lite käck. Ganska osammanhängande.  
Sara: Ja, munnen bara gick på henne samtidigt som hon skulle försöka vara 
trevlig och intresserad av vår relation.  
Monica: Men hon skulle väl inte kolla upp någonting? 
Sara: Nej, vi hade ju ett papper [som skulle skrivas på] liksom. [Det hade 
inte behövt vara] mer än: ”Okej, har det gått till så, okej, då skriver ni  
under här och här och så är det här avklarat. Ni ska båda vara juridiska 
vårdnadshavare. Då skriver ni under de här papprena” [...] Så sansad skulle 
man kunna vara liksom.  
Monica: Men det var inte så? 
Åsa: Nej, och att jag nämner det till dig är för att det var extremt. Det var 
det som var intressant, att det var verkligen… hon var extrem.  
Sara: Och att hon måste säga ”ja, ni är mitt första [lesbiska] par så jag vet 
inte riktigt hur jag ska göra, och det är ju nya blanketter och hon i recept-
ionen har mer koll på det här, jag måste gå och kolla med henne hur man 
gör för att fylla i den”. Men herre gud liksom.  
Åsa: Och det kan man ta, ha ett visst överseende med [...] men hon jobbar 
ändå inom en verksamhet där det faktiskt inte borde vara någon grej.  

 
Denna berättelse kan fungera som ett konkret exempel på hur samkönade 
föräldrapar riskerar att bemötas ”annorlunda” i välfärdsstatliga institu-
tioner, trots att lesbiska par sedan nio år tillbaka har haft laglig rätt till 
assisterad befruktning i den svenska sjukvården. Här belyses att juridisk 
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inkludering inte nödvändigtvis leder till ett socialt erkännande, vilket  
kontrasterar till Anitas berättelse om bemötandet hon fick i förlossnings-
vården där förhållandet var det motsatta. Ambivalensen mellan det juri-
diska och det sociala finns också med i Åsas och Saras beskrivning av hur 
de bemöttes av personalen på fertilitetskliniken. Jag har tidigare nämnt att 
de berättar om att de inledningsvis godkändes för att genomföra assisterad 
befruktning men att kliniken senare drog sig ur överenskommelsen.   

Enligt Åsa och Sara kantades relationen med personalen med ett antal 
negativa erfarenheter, från det att de tog kontakt med kliniken till att de 
påbörjade den faktiska inseminationen. De refererar till ändrade förutsätt-
ningar, till bristande information och till att bli direkt negativt bemötta. I 
citatet nedan beskriver de vad som hände när de fick en kallelse till mötet 
om inseminationsteknik. De berättar att de gick till mötet, men väl där fick 
de höra att kallelsen inte gällde dem eftersom de inte hade bott på samma 
adress i två år – en fri tolkning av socialstyrelsens riktlinjer alltså. Och så 
här säger Sara och Åsa om vad som hände när de öppet ifrågasatte  
klinikens hantering av att bjuda in dem men på plats häva inbjudan:  
 

Sara: Då säger den här koordinatorn ”det är minsann inte så lätt för de 
heterosexuella paren heller för de har haft cancer och de har allt möjligt, ni 
är ju ändå friska”. Som att ”vad har ni för problem?” 
Åsa: Ja, ”sluta klaga”. 
Sara: Ja, ”sluta klaga” liksom, för de andra, de har det inte så lätt [...] ”ni är 
ändå friska och ni har ju inget medicinskt problem” ungefär.  
Monica: Det blir som en hierarki då, vilka som har mer rätt till [assisterad 
befruktning]. 
Sara: Ja, faktiskt. Vilka som har rätt, på något sorts föreställningsplan. 
Åsa: Ja, de blottade ju det där, de hade de inte gjort innan. Där blottades det 
när de stod i en pressad situation. 
 

Trots att lesbiska och heterosexuella par som söker hjälp för assisterad 
befruktning är likställda enligt lag beskriver Sara och Åsa här att de  
enskilda anställda uttryckte sig utifrån en inställning om att dessa två 
grupper har olika mycket rätt till behandling. Utifrån ett sådant perspektiv 
blir en juridisk rättighet till en moralisk fråga och enligt Saras och Åsas 
utsaga kan personalen sägas uttrycka sig och agera i enlighet med ett  
ramverk där assisterad befruktning betraktas som i första hand för hetero-
sexuella par som är infertila och därmed ”sjuka” (se Mamo, 2007:13;  
Gillespie, 2000:225). Detta synsätt kan betraktas som ett etablerat, eller till 
och med institutionaliserat, narrativ om reproduktionsteknologins ända-
mål, det vill säga att det är en konstruktion som har blivit en slags objektiv 
kunskap och som därför rättfärdigar sådana uttalanden. Att heteronorma-
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tiva uttalanden samexisterar med lagliga bestämmelser om likabehandling 
menar jag särskilt åskådliggör dess institutionaliserade karaktär.   

Hannes berättelse om mötet med förlossningsvården synliggör en annan 
aspekt av relationen mellan likabehandling och heteronormativitet. Hon 
berättar att hon och hennes sambo under graviditeten deltog i ett projekt 
som kallas Regnbågsverksamheten. Det är en verksamhet som förlossning-
en på Danderyds sjukhus (Regnbågsmottagningen) har tillsammans med en 
privat kvinno- och barnhälsovårdsmottagning i Stockholm. Så här beskri-
ver Hanne mötet med barnmorskorna innan och under förlossningen:   

Hanne: Vi gjorde ett planerat kejsarsnitt. Och på den avdelningen, det var 
väldigt tryggt att vara där, för vi fick träffa personalen innan. Och persona-
len hade regnbågsflaggan [...] på kläderna. Och så hade vi en barnmorska 
som vi hade nära [kontakt med], hon var inte med på själva förlossningen, 
men hon var själv flata och hon var i min situation och hade själv ganska 
nyligen hade fått barn och så där. Så det kändes skönt.  
 

Här illusterar Hanne att ett riktat projekt som detta kan innebära en ökad 
känsla av trygghet och identifiering. På samma gång synliggörs därför att 
det finns en problematik i institutionella miljöer, där lesbiska mödrar riske-
rar att bemötas heteronormativt. Inkludering sampelar här med exklu-
dering på ett sätt som är relevant i flera berättelser. Som till exempel i  
Lenas, om att vara kontaktfamilj. För denna diskussion återvänder jag här 
till socialtjänsten, som figurerar i fler sammanhang i det empiriska mate-
rialet. Kontaktfamilj eller kontaktperson är den vanligaste insatsen för 
barn och unga i Sverige och den har funnits sedan 1982, reglerad i social-
tjänstlagen (Vinnerljung & Franzén, 2005:345). Insatsen skall vara före-
byggande och frivillig, och den ska bestå av icke-professionella individer 
som har ett stort socialt engagemang och en stabil livssituation. Syftet är 
att barnet ska uppleva ett normalt familjeliv i en trygg miljö, och det vanli-
ga är att barnet är i kontaktfamiljen några gånger i månaden (Andersson 
& Bangura, 2001:12ff).  

Gunvor Andersson och Maria Bangura (2001) skriver att det inte finns 
några faktiska juridiska gränser för hur ett sådant familjeliv ska se ut. 
Trots detta tycks insatsen från socialtjänstens håll vara påverkad av invan-
da kulturella föreställningar om vad som anses vara en ”normal” familj 
(ibid:93). Utifrån Lenas beskrivning bedömdes hon som ensamstående utan 
barn som olämplig för uppdrag som kontaktfamilj av en socialsekreterare, 
samtidigt som hon i andra stadsdelar har haft ett flertal uppdrag genom  
åren:     
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Lena: Jag kände en familj som hade flera uppdrag som kontaktfamilj, och 
de fick många förfrågningar som de inte kunde tacka ja till. Då frågade de 
mig om det inte skulle passa mig att ha helgbarn. Jag hade aldrig tänkt på 
det förut och jag trodde inte att man kunde det när man var ensamstående. 
Men de rekommenderade mig till sin socialsekreterare och då svarade de att 
det inte går för man måste vara två, inte ensamstående [...] Jag pratade med 
dem på socialen och sa ”men kan inte jag få komma på en intervju, för det 
måste ju finnas någon typ av situation där det är bättre med någon än  
ingen?” Men nej, det gick inte. Men sen så var det en kund till mig som  
berättade att hon hade blivit kontaktfamilj, och jag visste att hon var  
ensamstående mamma. Då frågade jag hur det hade gått till för att jag hade 
försökt i fyra-fem år och de sa bara nej hela tiden, då sa hon att i det om-
råde där hon bodde var det inga problem alls, de hade aldrig ifrågasatt det.  

 
Lena berättar vidare att hon därefter tog kontakt med dem och godkändes 
som kontaktfamilj. Att enskilda handläggare i socialtjänsten har ett hand-
lingsutrymme i sin yrkesutövning betyder med andra ord att de har möjlig-
heter att göra både inkluderande och exkluderande tolkningar av lag-
stiftningen (se Östberg, 2010). Samtidigt är socialarbetare också bundna 
till organisatoriska förhållanden, där normalisering och kontroll spelar in 
(Lundström & Sunesson, 2006). Detta innebär ett samspel mellan möjlig-
heter och hinder – ett återkommande tema i forskningen om det sociala 
arbetets praktik. I litteraturen diskuteras denna relation framförallt i ter-
mer av att socialarbetare har en dubbel roll i att de måste hantera relation-
en mellan stöd/hjälp och kontroll/normalisering (Nybom, 2013:18, Matts-
son, 2005:15, Billquist, 1999). Trots att det inte finns något som i juridisk 
mening hindrar en ensamstående kvinna från att bli kontaktfamilj kan 
ensamståendeskapet i vissa fall spela roll för vad som bedöms vara en 
”olämplig familjeform”. Gränser för vad som anses vara lämpligt och 
olämpligt, normalt och annorlunda, kan alltså betraktas som både rörligt 
och kontextuellt.  

Förutom detta möte med socialtjänsten berättar Lena också om hur hon 
i en specifik situation bemöttes inom sjukvården, av två olika läkare. 
Denna utsaga belyser ur ett särskilt perspektiv den utsatthet som enskilda 
individer kan uppleva vad gäller offentliga aktörers beslut och bemötande. 
Hon berättar om att det upptäcktes att hon hade ett myom vid livmodern59 
och att hennes första läkare gjorde bedömningen att en hysterektomi var 
nödvändig. Detta innebär att helt avlägsna livmodern, vilket naturligtvis 
gör en graviditet medicinskt omöjlig. Lena säger att hon därför valde att 

                                                      
59 Myom är en godartad tumör som kan uppstå i livmoderns muskelvävnad och den består av 
muskelceller och bindväv (se http://www.vardguiden.se).  
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träffa en annan läkare för en andra bedömning. Hon berättar att han i 
motsats till den första gjorde bedömningen att en operation för att  
avlägsna myomet kunde genomföras utan att ens skada livmodern: 

 
Lena: Den läkaren jag kom till första gången var så osmidig så han sa så här 
att ”ja, det är bara att ta bort hela rubbet”. Och jag var ju helt chockad. 
Han ville ta bort livmodern. Och jag var bara chockad, och jag gick ut, och 
på väg ut och på väg in i hissen så säger han i förbifarten, då säger han un-
gefär så här ”ja, och förresten, när du har det där så kan du ju inte bli  
gravid” [...] Men så gick jag till den där [andra] doktorn, och han var jätte-
bra [...] [Han sa att] det är ”stjälkat” som det heter, att det går att operera 
bort. Man kanske får lämna lite i kanten, men liksom det gör ju ingenting. 
Monica: Det går att operera bort utan att ta bort livmodern? 
Lena: Ja, precis. Bara myomet. Och så sa han så här-, Jo, för den första hade 
ju också sagt att ”men du är ju 42 så det spelar väl ingen roll?” Men [den 
här andra] sa så här: ”Du är ju bara 42, och du har inte fått några barn, det 
kanske du vill ha och då ska vi ju inte ta bort din livmoder”.  
 

Lenas utsaga påminner om att frågan om barn inte alltid står i direkt rela-
tion till den enskilda kvinnans val eller vilja – en läkares bedömning och 
behandling kan vara avgörande. Utan att gå närmare in på Lenas specifika 
beskrivning kan hennes utsaga relateras till vad feministiska teoretiker 
länge har påpekat, nämligen att i den västerländska biomedicinen tenderar 
kvinnor att försättas i en särskilt utsatt position på grund av den manliga 
bias som finns i hur den praktiseras (se van Balen & Inhorn, 2002:15). 
Lena, Åsa och Sara kastar här utifrån olika situationer ljus på en både 
möjlig och påtaglig utsatthet i mötet med offentliga aktörer.  

 
 
* 

 
I det här kapitlet har jag lyft fram några exempel utifrån intervjusamtalen 
som pekar mot att aspekter av såväl moderskapsnormativitet som hetero-
normativitet är implementerade i flera svenska välfärdsstatliga institution-
er. Där kvinnorna beskriver förändringar, komplexiteter och en variation 
av relationer, svarar välfärdsstatens institutioner med normativa ideal. 
Genom att sammanlänka det personliga med det kontextuella, och genom 
att lyfta fram beskrivningar av erfarenheter i det normativa moderskapets 
marginaler, tydliggörs här sätt på vilka normativitetens gränser kan både 
reproduceras och överskridas. I nästa kapitel fördjupas särskilt diskussion-
en om överskridanden, då med inriktning mot att bryta mot det förväntade  
moderskapet.   

  



192 I MONICA JOHANSSON I moderskapets skugga 
 

9. Moderskapsnormativitetens grund utmanas   
 
I föregående två kapitel har jag lyft fram olika aspekter i de deltagande 
kvinnornas berättelser om den moderskapsnormativitet och heterosexuella 
normativitet de tvingas förhålla sig till. Detta i vardagliga sociala relationer 
såväl som i bemötande och villkor i välfärdsstatliga institutioner. Som jag 
har diskuterat tidigare synliggör normativa idealbilder gränser för vilka 
som räknas som ”riktiga mödrar”, och vilka som riskerar att hamna utan-
för och i marginalen. Som helhet syftar detta kapitel till att kritiskt granska 
några avgörande moderskapsnormativa antaganden, men också att vidga 
perspektivet och öppna upp för diskussioner om möjligheter till motstånd 
och förändring. Först riktar jag uppmärksamheten mot idén om att alla 
kvinnor vill, kan och bör bli mödrar utifrån deltagarnas berättelser om 
erfarenheter av att inte vara föräldrar. Därefter problematiserar jag mot 
denna bakgrund konstruktionen av moderskap och barnlöshet, såväl som 
frivillig och ofrivillig barnlöshet, som varandras motsatser. Kapitlet avslu-
tas sedan med att jag lyfter fram kvinnornas mångsidiga berättelser om 
betydelsefulla relationer som annars tenderar att förpassas till periferin.  

  

9.1 Att bryta mot det förväntade  

For there to be a normative ideal of motherhood it is perhaps self-evident 
that there must be those who ‘fall’ outside the norm (Smart, 1996:47).  
 

Att falla utanför moderskapets normativa ideal är inte detsamma som att 
leva utanför, eftersom att utmana ”det normala” inte är detsamma som att 
vara befriad från det (jfr Fahlgren m.fl., 2011:9). Som en av intervjuper-
sonerna sa till mig efter att diktafonen stängts av: ”Genom att inte ha barn 
lever man mitt i moderskapet, inte utanför”. Hon hänvisade till att det är 
genom att bryta mot ideal och förväntningar som de gör sig som mest 
påminda. På olika sätt har detta redan diskuterats men här läggs tonvikten 
på beskrivningar av erfarenheter av att inte vara förälder, i relation till 
samhällelig moderskaps- och reproduktionsnormativitet. Av deltagarna är 
det framförallt Tanja, Signe, Lena och Anita som berättar om sådana  
erfarenheter. Lena och Anita har gemensamt att de ingående och utifrån 
olika perspektiv beskriver erfarenheter och perioder av att falla utanför det 
förväntade moderskapet. De skiljer sig åt genom att Anita efter en lång 
process slutligen blev mamma till två barn, medan Lena inte ser sig som 
förälder även om hon har betydelsefulla relationer med flera barn. 
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Både Lena och Anita beskriver erfarenheter av att trots försök inte ha 
blivit biologiska föräldrar, och om att betraktas som ”barnlösa” av andra. 
Dessutom berättar de om nära omsorgsrelationer med barn utanför ramen 
för det moderskapsnormativa. Jag återkommer till deras berättande längre 
fram, men först fokuserar jag på Tanjas och Signes perspektiv på att bryta 
mot det obligatoriska moderskapet genom att avstå från att bli föräldrar.     

9.1.1 Avstå från moderskap 
Varken Tanja eller Signe är föräldrar och de har enligt egna utsagor heller 
inga planer på ett (biologiskt) moderskap i framtiden. De skiljer sig dock åt 
vad gäller vägen dit. Signe berättar att ”det är ju inte så att jag går runt och 
säger: ’Nej, jag vill inte’ – men jag känner inte att jag vill”. Hon beskriver 
detta som ett oföränderligt förhållningssätt genom livet, att hon helt enkelt 
inte har börjat vilja. När jag gav förslaget om att eventuellt prata om  
moderskap utifrån idén om olika kapitel svarade hon så här:  

 
Signe: Jag skulle ha svårt att dela upp det för det har liksom aldrig varit  
intressant. Jag har haft tanken, det har ju kommit då och då, att jag tänker 
”varför vill jag inte?”, för andra vill ha. Eller ”kommer man vilja ha?” Men 
det har liksom inte… på det sättet har det inte varit så att ”nu har det hänt 
och där valde jag”. 

 
För Tanja är förhållandet det motsatta. Hennes berättande handlar till stor 
del om beslut, kontextuella förändringar och vändpunkter. Hon beskriver 
ett flertal skiftningar i hur hon genom åren har förhållit sig till idén om 
barn. Redan som väldigt ung säger hon att hon hade en tydlig uppfattning 
om att inte vilja ha barn, vilket följde med henne in i tidig trettioårsålder. 
Då beskriver hon att hon hamnade i en etablerad heterosexuell kärleks-
relation och att hon och partnern efter några år nästan automatiskt  
började prata om att ha barn tillsammans i framtiden. Detta berättar hon 
om som en period av en aktiv längtan efter barn, även om hon några år 
senare och av olika anledningar ändrade riktning igen.   

I vårt intervjusamtal ger Tanja uttryck för flera parallella omständig-
heter som utmanade hennes vilja att bli förälder. Hon berättar om att 
partnern började tveka och behövde tid att fundera, men också om att hon 
under samma tid på nära håll och för första gången konfronterades av 
familj- och moderskapsnormativitet när flera av hennes vänner fick barn. 
Det var som jag nämnt tidigare via deras val, praktiker och relationer som 
hon menar att hon fick syn på styrkan i samhällsideal om barn och familj. 
Dessutom beskriver hon en upplevelse av utanförskap som följde av att 
vännerna fick barn. Dessa parallella berättelser ges likvärdig betydelse i 
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Tanjas beskrivning av att hon efter flera år av funderingar, samtal, analyser 
och kontinuerliga konfrontationer med moderskapsnormativitet, nådde en 
brytpunkt där hon tog ett aktivt politiskt grundat beslut att avstå från  
moderskap. Efter att i korthet ha skildrat Tanjas och Signes olika vägar 
fram till samma punkt, följer här en diskussion om deras beskrivningar av 
bemötanden och upplevelser som belyser moderskap som ett näst intill 
obligatorium för kvinnor.  

Det konstanta i Signes upplevelse av att inte börja vilja bli förälder ställs 
i hennes berättelse mot utmaningar och ambivalenser i erfarenheten av att 
avstå. Hon berättar om att hon som gift med en man har mött allt från 
aktiva ifrågasättanden till skämtsamma uttalanden i relation till att hon 
inte har barn, framförallt i ytliga kontakter. Hon ger några konkreta ex-
empel på frågor, kommentarer och antaganden som hon har mött genom 
åren och som påminner henne om att ett liv utan barn inte är något som 
bara accepteras. Det är också det som hon i samtalet poängterar som mest 
problematiskt. Hit hör att hon är öppen och tydlig med att hon och hennes 
man inte har några planer på att bli föräldrar. I själva verket beskriver hon 
denna öppenhet som ett sätt för henne att medvetet presentera alternativ 
till förväntningen på kvinnor att skaffa barn. Nedan har jag valt att ex-
emplifiera detta med några citat där hennes normkritiska förhållningssätt 
tydligt framgår. Först ett där humor fungerar som ett sätt att hantera åter-
kommande kommentarer:   

 
Signe: [På mitt jobb] är det en lite mer grabbig jargong, vilket jag i och för 
sig tycker om i många sammanhang, men det kan ju också vara lite mer av 
det där: ”Ska ni föda barn på ålderdomshemmet eller?” Och jag brukar 
bara ge sådana kommentarer tillbaka. Det var någonting när vi pratade om 
att dricka kaffe, att det kan sätta igång förlossningen eller någonting: ”Det 
kan ju vara bra kunskap”. Och jag sa: ”Tycker du att jag ska byta karriär 
till barnmorska? För det har jag inte tänkt”.  
 

Spänningen mellan att vara öppen och tydlig med att inte ha några planer 
på att bli förälder och samtidigt bli öppet ifrågasatt, ger en tydlig illustra-
tion på hur moderskapsnormativitet kan ta sig uttryck i det vardagliga. 
Signe ”erkänner” och omgivningen ”misskänner”. Jag ser hennes humor 
som explicit normkritisk, då hon i det för fram ett kritiskt förhållningssätt 
till konstruktioner av normalitet och avvikelse som utmanar normativa 
(humoristiska) yttranden. Humor är återkommande i hennes berättande 
om hur hon bemöter andras frågor och kommentarer, en inte helt ovanlig 
strategi för kvinnor i hennes situation. Maura Kelly (2009:168) beskriver 
det som en av flera möjliga strategier som kvinnor utan barn tenderar att 
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använda för att bemöta och skydda sig från antaganden och fördomar. 
Signe berättar också om andra situationer där det framgår att det är under-
förstått att hon ska ha barn i framtiden, trots att hon som sagt har varit 
tydlig med det motsatta: 
 

Signe: Vi [satt] och pratade i lunchrummet: ”Vi ska inte ha diskmaskin”. 
”Men det är klart ni ska ha diskmaskin [...] ”Vänta bara tills ni skaffar 
barn, du kommer få se”. Då vet alla hur jag kommer att bli i framtiden och 
hur jag ska leva mitt liv [...] Då kommer det sådana där grejer, att det är 
underförstått att jag kommer ha barn. 
[…] 
En kollega, en man i femtioårsåldern som inte riktigt kan känna av, sa [när 
jag gift mig]: Är det dags att bilda familj nu?” Så sa jag: ”Men det är ju  
precis det vi har gjort!”. ”Ja, men jag menar ju om ni ska skaffa barn” säger 
han. Som om det inte framgick. 
[…] 
Det var en dag när vi satt och käkade lunch, då var det en tjej, hon är väl 
tjugofem, då pratade hon om att hon inte hade barn och undrade om man 
var onormal om man inte hade det. ”Nejdå, du är inte onormal” sa de 
andra. Så sa jag: ”Jo, du är inte onormal, men det är onormalt att inte vilja 
ha barn därför att man alltid måste förklara det”. För där satt alla de andra 
då, som har barn, och sa: ”Nejdå, det är inte onormalt” [...] Det är inte 
onormalt att inte vilja ha barn, men det ses som onormalt. Det är någonting 
som du behöver förklara, det är ingenting som bara accepteras.    
 

Här berättar Signe om den motsägelsefullhet hon möter i upprepade bud-
skap om att hon å ena sidan kommer bli eller borde bli mamma, och att 
det å andra sidan är ”normalt” att som kvinna inte ha barn (åtminstone i 
tjugofemårsåldern). I det sista citatet här ovan blir kontrasten stor mellan 
andra kvinnors (läs: mödrars) acceptans och Signes egna erfarenheter av att 
ifrågasättas. Den inkonsekventa relationen mellan moderskap som obliga-
toriskt å ena sidan och den sociala acceptansen för att kvinnor kan välja 
bort föräldraskapet å andra sidan finns även i Tanjas berättande. Hon 
säger att människor omkring henne som har barn inte uttrycker att det 
skulle vara ”onormalt” att välja att avstå från moderskap, men samtidigt 
är det ytterst ovanligt för kvinnor i hennes ålder att inte (vilja) ha barn. 
Trots ”acceptansen” riskerar då kvinnor utan barn att möta både utanför-
skap och annorlundaskap. Detta uttrycker Tanja på olika sätt genom inter-
vjusamtalet, men här har jag valt ett citat där den här ambivalensen särskilt 
tydligt framkommer:  
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Tanja: Det är ju inte det att någon säger [att det är onormalt], för alla som 
skaffar barn säger: ”Det är ju helt okej att inte skaffa barn, det är självklart 
att man inte ska göra det, det är ingen självklarhet att ha barn”. Nej, men så 
slumpar det sig bara så att alla utom en själv skaffar [barn]. 
 

I dessa exempel ställs moderskap mot ”barnlöshet”, inte minst genom att 
liv utan barn får en position av annorlundahet genom att ifrågasättas, 
kommenteras eller helt enkelt vara ovanlig. Men här betonas också att det 
uppfattas som ”normalt” att avstå från moderskap. Detta är en motsägelse 
som återfinns även i den så kallade barnlöshetsforskningen, särskilt den 
som rör frivillig barnlöshet. Peterson (2010b) talar till exempel om detta i 
termer av en ökad acceptans för barnfrihet kontra fortsatta pronatalistiska 
normer. Med det menar hon att samtidigt som det i Sverige finns en ökad 
samhällelig acceptans för kvinnor att avstå från moderskap, finns det fort-
farande starka förväntningar på reproduktion – där barnafödandets bety-
delse för både individens och samhällets välmående markeras (Peterson, 
2010b:257ff). Hennes intervjustudie av ”frivilligt barnlösa” kvinnor i  
Sverige visar att de säger sig möta förväntningar på blivande föräldraskap 
från både den närmaste omgivningen och från samhället. Intervjupersoner-
na ger här, i likhet med Signe, uttryck för att de antingen bemöts med  
uttalade förväntningar på barn eller med ett avfärdande av beslutet att inte 
bli föräldrar (ibid:264, se även Gillespie, 2000:227f; Morell, 2000:316). 
Dessutom möts den ökade sociala acceptansen för att kvinnor avstår från 
moderskap med det faktum att det fortfarande är ovanligt att kvinnor  
aktivt väljer bort att bli föräldrar, även om de tenderar att bli föräldrar 
senare i livet (Peterson, 2010a:62f). 

Som jag har nämnt tidigare är varken ”barnlöshet” eller ”barnfrihet” 
bärande analytiska begrepp i avhandlingen, även om jag hänvisar till dis-
kussioner som utgår ifrån dessa. Det var heller inga termer som kvinnorna 
använde för att relatera till sig själva eller sina erfarenheter. När de över-
huvudtaget kom upp var det som följd av att jag explicit ställde frågan. Så 
här utvecklade sig frågan om begreppen i intervjusamtalet med Tanja, när 
jag mot slutet introducerade dem:  

 
Monica: Om man tänker på de här begreppen ”frivillig barnlöshet” och 
”barnfrihet”. Vad känner du för sådana begrepp? 
Tanja: Ja, de är väldigt problematiska. För de säger ju att man avviker.  
Varför ha barn i bilden överhuvudtaget. Alltså, ”barnfri”, vad betyder det? 
Monica: Att man väljer att leva utan barn. 
Tanja: Men det gör man ju inte. Jag har barn i mitt liv, men det är bara det 
att jag inte är huvudansvarig för dem. Men jag har ju relationer till barn. Så 
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jag är inte barnfri på det sättet. Och barnlöshet, det är också ett konstigt 
ord. Barnlös, utan barn.  
Monica: Ja, men båda de begreppen handlar nog om att göra något positivt 
av en situation som förväntas vara negativ, tror jag.  
Tanja: Ja, precis, men det är det jag menar. Att det förväntas vara negativt. 
Att vara barnlös betyder ju att man normalt skulle ha barn, men nu är man 
barnlös [...] Det känns bara så svårt att tänka på det så, för det känns så 
oviktigt på något sätt att hitta ett ord för det. Eller, jag menar… då kan man 
ju också säga familjelös eller familjefri… eller relationsfri, relationslös.  
Monica: Ja… man ser en person som står där själv, som lever helt själv.  
Tanja: Ja [...] och eftersom jag är singel nu har jag ingen familj. Jo, mina 
föräldrar, men jag har ingen egen familj rent samhällsmässigt, om man ska 
statistiskt undersöka det. Men jag menar, jag känner mig ju inte familjelös 
för det. Jag har mina vänner, som är min familj. Och det är det, tror jag 
också, om man tänker som vår föräldrageneration som säger så här: ”Nej, 
men ska du inte ha barn? Det är ju viktigt att skaffa barn, annars blir du ju 
helt ensam när du blir gammal”. Det är så många som säger: ”Jag vill inte 
bli ensam när jag blir gammal” för att man ser sina föräldrars generation. 
Jag menar, mina föräldrar [...] har ju inget stort kompis-nätverk.  
 

Dialogen mellan mig och Tanja utvecklades till en intressant jämförelse 
mellan att vara så kallat barnlös eller barnfri och att vara ”relationslös/ 
relationsfri” eller ”familjelös/familjefri”. Som hon uttrycker det betyder ett 
liv utanför föräldraskap inte automatiskt ett liv utan barn, lika lite som ett 
liv utan partner automatiskt betyder ett liv utan relationer. Detta är något 
som betonades i hennes berättande överlag, liksom i flera av deltagarnas. 
Jag fördjupar denna diskussion i nästa avsnitt, men här stannar jag kvar 
vid tanken om att begrepp som beskriver en avsaknad av något ger en bild 
av ensamhet.  

Tanja lyfter i citatet fram att människor tenderar att sammankoppla ett 
liv utanför föräldraskap med just ensamhet, vilket känns igen från littera-
turen om frivillig barnlöshet. Där diskuteras oron över att bli ensam och 
isolerad som något som framförallt andra lägger på personen som har valt 
att inte bli förälder (se t ex. Peterson, 2010b:263; Morell, 2000:317). Som 
Tanja säger i citatet ovan bör denna oro och dessa kommentarer bero mer 
på hur det sociala nätverket ser ut överlag än på att barn i sig automatiskt 
leder till ett socialt liv. Mot slutet reflekterar hon också över att ett genera-
tionsperspektiv kan ligga bakom idén om att ett liv utanför föräldraskap 
med åldern automatiskt blir ett ensamt liv. Som en reaktion mot just denna 
koppling till ensamhet och brist kom forskningen att använda begreppen 
”barnfrihet” och ”frivillig barnlöshet”. Syftet var att motverka att valet att 
avstå från föräldraskap skulle framstå som en avvikelse och som något 
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negativt. Tanja upplever dock att dessa begrepp i själva verket reproduce-
rar den idé de syftade till att motverka.  

Barnfrihet var menat att ytterligare markera just det frivilliga i att välja 
att leva utan barn och att uppmärksamma det inte nödvändigtvis innebär 
en förlust (se Fenton m.fl., 2011:242; Dykstra & Hagestad, 2007b:1289). I 
litteraturen görs sällan den koppling som Tanja gör. Inte heller är det  
särskilt vanligt att diskutera att själva idén om att vara fri från en relation 
till barn för att man inte är förälder kan vara direkt missvisande. Kopp-
lingen till val och frihet görs dessutom på ett sätt som riskerar att förenkla 
och osynliggöra ambivalenta känslor. Signe är exempelvis tydlig med att 
hon aldrig har börjat vilja ha barn och att hon inte har några planer på ett 
framtida föräldraskap. Ändå uttrycker hon en sorg över att inte kunna ge 
sina föräldrar barnbarn, och en oro inför att hennes partner (och kanske 
hon själv) kommer ångra sig och vilja ha barn längre fram.  

Carolyn Morell (2000) är en av relativt få forskare på området som lyf-
ter in det problematiska i att begreppen tenderar att förstås som en fråga 
om individers val och livsstil. Det är en allmän utgångspunkt i åtskillnaden 
mellan frivillig och ofrivillig barnlöshet, men hon visar att ett sådant fokus 
leder till ett osynliggörande av negativa och eventuellt smärtsamma följder 
av att aktivt avstå från föräldraskap. Sådana aspekter förpassas som följd 
till det personliga istället för att relateras till strukturella faktorer (Morell, 
2000:83). Detta kan ställas emot den offentliga berättelsen om den ”ofri-
villiga barnlösheten”, där upplevelser av sorg och olika psykiska påfrest-
ningar istället står i centrum för diskussionen (se t ex. Volgsten m.fl., 2010; 
Johansson, 2010; Peddie m.fl., 2005). Som jag beskrivit tidigare framställs 
där också reproduktionsteknologins fertilitetsbehandlingar som lösningen. 
Men vad är problemet när ett biologiskt föräldraskap inte är lösningen? 
Utifrån forskningen och även de deltagande kvinnornas beskrivningar kan 
pronatalism vara ett grundläggande problem, men även en vidare moder-
skapsnormativitet som omfattar sociala och kulturella föreställningar om 
att inte vara förälder skulle innebära ett olyckligt eller mindre värdefullt liv 
– eller med Tanjas ord, mer ensamt. Och utifrån Signes berättelse kan såd-
ana antaganden också ha som följd en oro för att man ska ångra sig senare 
eller en rädsla för att bli ”annorlunda” och ”bakåtsträvande”.  

Hur förhåller sig kvinnor till offentliga narrativ som erbjuder alternati-
ven livskris, som (förhoppningsvis) löses med fertilitetsbehandling, eller en 
bekymmerslös livsstil utan ansvar för barn (men med risk för socialt utan-
förskap)? Att fokusera på, eller åtminstone komplettera med, ett problema-
tiserande av moderskapsnormativa antaganden snarare än att utgå ifrån 
”barnlöshet” som kategori ser jag som en möjlig väg att gå för att komma 
bort ifrån både förenklingar och stereotyper. Detta återkommer jag till 
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längre fram när jag diskuterar vikten av att problematisera konstruktionen 
av binära kategorier, men här vill jag avsluta med en kommentar om att de 
deltagande kvinnorna har belyst flera kreativa vägar utanför dessa två 
konstruerade alternativ. Samtidigt är det viktigt att framhålla att de förhål-
ler sig till dessa föreställningar när de berättar om sina erfarenheter. Här 
speglas med andra ord ett komplext samspel mellan offentliga och person-
liga narrativ, mellan diskurs, kontext, berättande och erfarenhet. Nedan 
diskuteras detta med utgångspunkt i beskrivna upplevelser av att hindras 
från en önskad graviditet, och av att av omgivningen betraktas som just 
”ofrivilligt barnlös”.  

9.1.2 Hindras från biologiskt moderskap   

Alla bara lever på och pratar om sina barn och om [sina] planeringar, och 
man är så utanför (Anita). 
 

Här återvänder jag till Lenas och Anitas berättande om erfarenheten av att 
bryta mot det obligatoriska moderskapet, utifrån sina specifika perspektiv. 
Som jag nämnde inledningsvis skiljer sig deras berättelser åt på flera sätt, 
men båda innehåller utsagor om att inte vara förälder, om en stark önskan 
att bli förälder och om att ha nära relationer till barn. I Anitas fall handlar 
det om diskussioner som berör perioden innan hon själv blev mamma och i 
Lenas fall innan och efter att hon avbröt sina försök att bli gravid. I  
intervjusamtalet beskriver Lena sin erfarenhet av att betraktas som ”kvinna 
utan barn” och bli ifrågasatt utifrån det, men också av att ha betydelsefulla 
relationer med barn utanför moderskapets ramar. Hon ger exempel på vad 
det har inneburit för henne att ”bryta mot mönstret” genom att inte bli 
förälder, och att därmed bryta mot det heteronormativa livsmanuset (jfr 
Ambjörnsson & Bromseth, 2010:221). Där Anita i citatet här ovan ställer 
detta normbrytande i relation till upplevelsen av utanförskap förknippas 
det i Lenas citat nedan med att tvingas bemöta frågan ”(varför) har du inga 
barn?” Lena förklarar att hennes svar på denna fråga har varierat genom 
åren. När hon fortfarande försökte bli gravid och även innan hon påbör-
jade sina inseminationer säger hon att hon besvärades av frågan och sak-
nade ett tydligt svar. Det blev betydligt lättare att svara när hon avslutat 
sina försök. Då kunde hon kort och gott svara ”nej, tyvärr”:   

Lena: Jag har många gånger fått höra: ”Vad är det för fel på dig? Varför har 
du ingen relation? Varför har du inga barn?” Det kan vara [från] sådana jag 
känner eller inte känner, bekantas bekanta och kunder. Jag har nog haft lite 
olika svar genom åren, men nu har jag ett väldigt klart och tydligt svar på 
den frågan. Det är ganska nytt för mig, bara något år gammalt, och det har 
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nog med mina [inseminationsförsök] att göra. Nu när någon frågar om jag 
har barn så svarar jag ”nej, tyvärr”. Då är det färdigt. Då är det upp till mig 
om jag vill berätta mer, för då får jag inga följdfrågor [...] Innan har jag i 
perioder tyckt att det har varit en jobbig fråga, och jag har försökt släta 
över det: ”Nej… men det kommer väl”. För det har jag ju trott, det har varit 
en förhoppning. Och sen har gränsen flyttats fram, först tänkte jag att barn 
ska man ha innan man är trettio och sen innan man är trettiofem, och sen 
innan fyrtio. För mig blev fyrtiofem till slut gränsen.  

 
I detta citat berättar Lena alltså om att bli explicit ifrågasatt för att inte ha 
barn eller partner. Hon berättar också om att få den till synes harmlösa 
frågan om hon har barn, och om att hantera den på olika sätt i olika  
perioder. Petersons (2010b:289) kvinnliga intervjupersoner i studien om 
frivillig barnlöshet talade också om att få denna fråga och om hur de upp-
levde den som både privat och obekväm. Detta går att relatera till en  
diskussion som jag nämnt tidigare, nämligen den om att mödrar i lesbiska 
parrelationer tvingas ”komma ut” genom att förhålla sig till ytterst vanligt 
förekommande frågor om barnens relation till sina släktingar (Agigian, 
2004). Hos Gayle Letherby (1999) återfinns denna diskussion som en lik-
nelse. Intervjupersonerna i hennes undersökning om ”ofrivillig barnlöshet” 
jämförde hur frågor från omgivningen tvingar dem att vara öppna med sin 
”barnlöshet” och/eller infertilitet på samma sätt som människor som följd 
av frågor och antaganden tvingas komma ut som homosexuella (Letherby, 
1999:364). Att hantera frågan ”har du barn?” kan för många naturligtvis 
vara en öppning till en diskussion som varken väcker negativa eller obe-
kväma känslor. Problemet uppstår när svaret av någon anledning blir  
nekande eller på andra sätt normbrytande. Samtidigt som frågan i sig anses 
vara socialt harmlös är den i själva verket laddad med antaganden om hur 
livet bör levas60.    

Anita lyfter in en annan, relaterad aspekt. Hon talar inte om att tvingas 
svara på frågor, däremot om att få meddelanden om att barn är meningen 
med livet. I citatet nedan berättar hon om hur hon, genom andra männi-
skors upprepade kommentarer om att det biologiska föräldraskapet är 
”meningen med livet”, automatiskt placerades i ett för henne smärtsamt 
utanförskap. Hon beskriver att dessa ord påminde henne om att hon avvek 
från det förväntade moderskapet, vilket var särskilt smärtsamt under en 
period då hon förgäves försökte bli gravid:       

                                                      
60 Frågan ”har du barn i ditt liv?” eller dylikt skulle till exempel kunna vara ett öppnare och 
mer inkluderande alternativ, i situationer där frågan överhuvudtaget är relevant. Den skapar 
tydligare en öppenhet för tolkning och självdefinition. 
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Anita: Många säger att ”den dag du blir mamma själv, då förändras hela 
ditt liv” [...] Och vad jag kunde känna var en ledsamhet eller jag vet inte, 
kanske faktiskt lite kränkt, när man fick sms på sms genom de här åren där 
folk säger – när de har blivit föräldrar – så säger de så här att ”nu vet jag 
vad livet handlar om”, ”nu vet jag varför jag vill leva” och sådana där  
saker. Då kan jag känna så här att jag sitter där med min mobil och tänker 
så här att ”ja, men jag får väl ta livet av mig då, för jag har inget barn och 
då kan ju inte jag veta vad livet [går ut på]”. Förstår du? Alltså, jag förstår 
de som har blivit föräldrar, jag förstår det, men man måste tänka sig för [...] 
Det blir som ett slag i ansiktet på något sätt.  
 

Liksom Lenas beskrivning ovan lyfter Anita här fram att ytterst vanliga 
kommentarer kan leda till (smärtsamma) känslor av utanförskap och  
annorlundaskap för de som faller utanför det normativa. Meddelanden om 
att barn är meningen med livet kan vara uttalade, som i Anitas utsaga, men 
de kan också vara mindre uttalade genom en kulturell överenskommelse 
att barn och familj innebär normalitet. Med Ambjörnssons och Bromseths 
(2010:221) ord hör detta ihop med det heteronormativa livsmanuset, som 
är så tätt sammankopplat med kulturella föreställningar om att (biolo-
giska) barn är meningen med livet. Detta återkommer i Ahmeds (2010) 
begreppsapparat rörande konstruktioner av lycka. Hon menar att vi under 
ett liv förväntas uppnå vissa punkter – punkter som samlas på rad och blir 
till livslinjer som möjliggör ett gott liv. Enligt henne innebär det att vi för 
att vårt liv skall räknas som gott och lyckat bör följa dessa på förhand 
uppritade livslinjer, vilket samtidigt medför en hotbild om ett olyckligt liv:  

Happiness scripts could be thought of as straightening devices, ways of 
aligning bodies with what is already lined up. The points that accumulate as 
lines can be performatives: a point on a line can be a demand to stay in line. 
To deviate from the line is to be threatened with unhappiness (Ahmed, 
2010:91).   

Uppfattningen om normala livslopp sammankopplar Ahmed här med både 
konstruktionen av lycka och styrning av kroppar. Enligt henne består dessa 
vägledande linjer av både tankar och ageranden, och hon ser dem som 
performativa eftersom de är beroende av att konventioner upprepas (jfr 
Butler, 1990). På förväg utstakade vägar konstrueras och rekonstrueras 
alltså som en följd av denna upprepning (Ahmed, 2006:555). Ahmed lyfter 
fram föräldraskap som ett särskilt tydligt exempel på ett lyckat objekt som 
positiva känslor riktas mot, där att få barn betraktas som ”rätt väg” att gå 
(Ahmed, 2010:221). Här sätter hon ord på styrkan i det kulturellt veder-
tagna meddelandet om föräldraskap som meningen med livet, vilket yttrar 
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sig explicit i Anitas berättelse här ovan men som också manifesterar sig 
mer subtilt genom moderskapsnormativa antaganden.  

Mot bakgrund av det empiriska materialet som helhet är det viktigt att 
tillägga att människor kan ha flera olika linjer eller vägar att orientera sig 
inom, och att dessa kan både korsa och överlappa varandra. Så länge vissa 
följs kan andra säkerligen brytas utan att det nödvändigtvis leder till hot 
om ett olyckligt liv eller, med Butlers vokabulär, utan att leda till en  
osäkerhet över om våra liv fortfarande är värdefulla (Butler, 2004:206) 
eller begripliga (Butler, 1990). Men som konstruktioner och reflektioner av 
sociala och kulturella värderingar av ”normala liv” är de närvarande, och 
därför viktiga att se som en del av en narrativ repertoar utifrån vilka vi 
förstår våra liv (se Langellier, 1989:255ff; Lawler, 2002:242). Utifrån en 
sådan utgångspunkt är steget inte långt till synen på ”barnlöshet” som en 
negativ erfarenhet. 

När jag frågade Lena vad hon ansåg om begreppet ”barnlös” tog hon 
precis som Tanja bestämt avstånd från det. Hon svarade att hon tills väl-
digt nyligen alltid har tänkt att hon kommer bli biologisk mamma och att 
hon därför inte har betraktat sig själv som barnlös. Men hon framhävde 
särskilt att det dessutom är ett direkt felaktigt ord eftersom hon faktiskt 
inte lever utan barn. Hon har och kommer fortsätta ha betydelsefulla  
relationer med barn, må det vara som styvförälder, au-pair, kontaktfamilj, 
familjehem eller genom nära relationer med vänners och syskons barn och 
barnbarn. Lena ger en positiv mening till att inte vara förälder, något som 
alltså tenderar att osynliggöras med barnlöshetsbegreppets association till 
avsaknad av relationer till barn. Hon talar till och med om att det är på 
grund av att hon inte är förälder själv som hon kan ha betydelsefulla rela-
tioner med flera barn:   

 
Lena: Jag har i större delen av mitt liv levt själv och eftersom jag inte har 
egna barn så är jag [...] ju inte någon annans mamma utan jag är tillgänglig 
för dem.  
 

Det negativt laddade ordet ”barnlöshet” ges här alltså en annan innebörd 
än vad som vanligtvis finns representerat i litteraturen kring såväl ofrivillig 
som frivillig barnlöshet, men också i offentliga mediala narrativ (även om 
detta håller på att nyanseras). Det är tack vare att Lena inte är förälder 
som hon menar att hon har möjlighet att etablera betydelsefulla relationer 
med flera barn, vilket jag ser som ett välkommet bidrag till diskussionen. 
Som helhet ger Lenas berättande en inblick i vad det kan betyda att leva ett 
liv med barn utanför ramen för det normativa moderskapet. Jämsides med 
glädjen över dessa relationer berättar hon också om sorgen över att inte 
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kunna få biologiska barn. Hennes berättelse om att leva utan barn möter 
alltså den om ett liv med barn, något som avspeglar innehållet i vårt inter-
vjusamtal som helhet.  

Både Anita och Lena berättar som sagt om att de har gjort aktiva men 
misslyckade försök att bli biologiska mödrar, men också om erfarenheter 
av att leva med barn utanför gränsen för det förväntade biologiska moder-
skapet. Lena som ”extramamma”, ”förste barnvakt” och kontaktfamilj, 
och Anita som mamma och som moster. Tillsammans påminner deras  
berättelser om att moderskapsnormativitetens grundläggande tanke-
mönster om biologins betydelse överskrids i praktiken, något som kan 
fungera som en påminnelse om vikten av att skilja på moderskap som  
institution och som erfarenhet (Rich, 1976) eller på moderskap å ena sidan 
och modrande å den andra (Holm, 1993; DiQuinzio, 1999)61. Att proble-
matisera biologins betydelse för moderskap är nödvändigt inte minst för 
att kunna problematisera ideal, reglering och normalitet i relation till mo-
derskap utan att problematisera relationen mellan förälder och barn, eller 
andra betydelsefulla relationer. Samtidigt som det finns normativa förvänt-
ningar som vilar på biologiska antaganden är det alltså inte givet att 
modrande är sammankopplat med vare sig biologi eller moderskap. Att 
föra kritiska samtal kring moderskapsnormativitet skapar samtidigt ut-
rymme för att lyfta fram beskrivningar av erfarenheter av olika former av 
betydelsefulla relationer som annars riskerar att hamna i skymundan.  

Här utesluter jag dock inte att moderskap (och modrande) i sig kan vara 
skillnadsskapande mellan kvinnor. Att vara eller inte vara förälder ser jag i 
enlighet med Letherby (1999:359), och utifrån deltagarnas berättelser, 
istället som just en potentiell skillnadsmarkör mellan kvinnor – i en kon-
text där moderskap är ett starkt normativt ideal. Detta är något som Tanja 
uttryckligen refererar till när hon berättar om det utanförskap hon kände 
när vännerna skaffade barn. I hennes beskrivning framkommer en bild av 
en tydlig åtskillnad mellan de som har barn och de som inte har barn:  

 
Tanja: Jag tror att de flesta av oss som inte hade barn kände oss väldigt  
åsidosatta. För det var liksom ”nu är vi 30 plus, nu har man barn och  
familj, det är det som gäller nu” [...] Det bara var så. Det var normen,  
liksom [...] För oss som inte har [barn] finns det inte så mycket plats i de 
personernas liv, om inte vi också tycker att det ska vara en huvudprioritet 
för oss. Fast vi inte har barn. Jag vet inte, det är det jag menar med det här 

                                                      
61 Andra möjliga uppdelningar här skulle kunna vara den mellan moderskap och moderskaps-
praktiker, mellan (det normativa) moderskapet och föräldraskap eller mellan moderskaps-
normativitet och moderskap/modrande/föräldrande/moderskapspraktiker/omsorgspraktiker.   
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familjeprojektet, det blir så stort! Att om man inte har barn själv så finns det 
liksom inget utrymme för en, om man inte helt omfamnar den idén.  
 

För att mötas krävs det från Tanjas perspektiv alltså att de som inte har 
barn omfamnar sina vänners familjeprojekt. Här lyfter hon en problematik 
som kan förstås utifrån ett moderskapsnormativt ramverk, men som inte är 
särskilt synliggjort som sådant. Trots att den feministiska forskningen och 
praktiken sedan länge har haft ett stort intresse för att uppmärksamma 
skillnader mellan kvinnor, och tidigare också för moderskap, har denna 
diskussion inte väckt något särskilt intresse ens där (se Letherby, 2002b: 
285f). Men att utgå ifrån barnlöshet- eller barnfrihetsbegreppen i en sådan 
diskussion är inte nödvändigtvis det mest fruktbara. Genom tydliga gräns-
dragningar mellan moderskap å ena sidan och barnlöshet å andra finns 
också risken att en specifik form av moderskap förblir ”det normala”, och 
övriga former annorlundagörs.  

Därför menar jag att en problematisering av moderskapsnormativitet 
tillsammans med ett betonande av vikten att synliggöra och värdera olika 
livsformer och relationer, inklusive en variation av betydelsefulla relationer 
mellan barn och vuxna, är ytterst angeläget. För att göra det är det av vikt 
att problematisera de för givet tagna binära paren moderskap/barnlöshet 
och frivillig barnlöshet/ofrivillig barnlöshet.   

 
9.1.3 Utmana konstruerade motsatspar  
Binära par består av två konstruerade grupper som var för sig anses ha 
något väsentligt gemensamt och som dessutom ställs emot varandra. 
Man/kvinna, heterosexuell/homosexuell – och, hävdar jag, föräldrar/barn-
lösa liksom frivilligt barnlösa/ofrivilligt barnlösa – är identiteter som kon-
strueras och upprätthålls som binära. Detta dels genom deras beroende av 
varandra och dels genom att det skapas tystnader, tomrum och tabun kring 
det som faller utanför ramarna för denna uppdelning (se Mattsson, 2010: 
37ff). Sociala kategorier tenderar dessutom att fyllas med stereotypa bilder 
som riskerar att förminska den komplexitet som både enskilda och grupper 
bär på (Madison, 2012:119). Med utgångspunkt i Anitas, Lenas, Tanjas 
och Signes berättelser lyfter jag här fram några kritiska punkter i fråga om 
dessa konstruerade motpoler. 

För att inleda med Lenas berättande blir det tydligt att det inte alltid går 
att dra en tydlig skiljelinje mellan å ena sidan frivillig och å andra sidan 
ofrivillig. Inte heller mellan moderskap och ”barnlöshet”. Efter att hon sett 
annonsen där jag sökte efter intervjupersoner på en hemsida skrev hon ett 
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mail till mig för att visa sitt intresse för att medverka62. Här har jag valt att 
citera ett utdrag ur brevet eftersom det är särskilt illustrativt för problemet 
med att reducera människors identiteter till antingen förälder eller ”barn-
lös”. I det välformulerade brevet åskådliggör Lena också en annan dubbel-
het, en som jag redan nämnt, nämligen den av att ha en positiv erfarenhet 
av modrande utanför moderskapets gränser men samtidigt kunna känna en 
sorg eller besvikelse över att inte ha fått biologiska barn:  

 
Tyvärr har det inte blivit några biologiska barn alls, men väl många andra. 
Förutom att vara engagerad och alltid ”förste barnvakt” hos vänner och 
familj har jag varit kontaktfamilj i omgångar genom åren, och är fort-
farande, [och] jag har varit au-pair [...] Jag har försökt få barn genom  
insemination som singel, men tyvärr lyckades jag inte innan jag blev ”för 
gammal”. Jag har ganska väl accepterat det faktum att jag inte kommer få 
egna barn, men mitt hjärta brinner för alla underbara barn och jag är glad 
och tacksam för alla som jag har fått vara en ”extra mamma” för och som 
har givit mig så oerhört mycket. Det finns några av dem som anser sig ha tre 
föräldrar: en mamma, en pappa och en Lena (ur brev från Lena).  

 
Positiva erfarenheter av vuxen-barnrelationer för människor som av olika 
anledningar inte är föräldrar, är som jag nämnt tidigare ett relativt  
outforskat område i familjeforskningen såväl som i forskning om ”barn-
löshet”. Det är i mina ögon dock ett viktigt och tacksamt ämne, om  
utgångspunkten är att vidare utforska överskridanden av gränsen mellan 
moderskap och ”barnlöshet” och att belysa utrymmet däremellan. Lenas 
berättelse består av exempel på erfarenheter som jag menar förtjänar att 
synliggöras, i såväl forskning som i andra offentliga sammanhang.  

Även Tanja problematiserar i sitt berättande konstruktionen av frivillig 
och ofrivillig barnlöshet som två väsensskilda kategorier. I hennes berät-
telse blir förhållningssättet till moderskap tydligt en föränderlig process, då 
hon över tid har intagit flera olika positioner. Hennes berättande, liksom 
flera av de andras, karaktäriseras av rörelser mellan kategorier och  
flytande erfarenheter snarare än fasta grupptillhörigheter. Också Signe ger 
uttryck för komplexiteter. Här är det i första hand inte motsatsparen  
moderskap/barnlöshet och frivillig/ofrivillig som problematiseras, utan 
snarare själva moderskapsnormativiteten. Som jag nämnt tidigare ger hon 
en tydlig bild av att inte har gjort ett aktivt val att inte bli förälder, utan att 
hon helt enkelt inte har börjat vilja. Dessutom vänder hon på frågan och 

                                                      
62 Hon upprepade brevets innehåll i intervjusamtalet och därför hanterar jag den utvalda 
delen ur brevet som något hon tydligt önskar lyfta fram genom sitt medverkande. För en 
beskrivning av hemsidorna där hon fann min förfrågan, se metodkapitlet.   
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undrar – varför vill människor ha barn? När jag frågar henne om hon har 
ställt den frågan till någon svarar hon att hon inte gjort det eftersom det 
skulle kunna låta som en anklagelse. Tanja berättar att hon har ställt  
frågan och hon säger så här:  

  
Tanja: jag frågade så där: ”Varför ville du skaffa barn?” Det är väl en helt 
legitim fråga men det blev som ett angrepp. 
 

Erfarenheten av att ställa frågan, och oviljan att ställa frågan, bär alltså på 
en medvetenhet om att det skulle kunna uppfattas som mer än en fråga – 
som ett ifrågasättande. Och detta måste ställas i relation till de frågor och 
ifrågasättanden som möter människor som viker av från det för givet 
tagna. Att det är det som anses avvika från det förväntade som kräver en 
förklaring känns bland annat igen från diskussioner kring heteronorma-
tivitet (se t ex. Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2002). Här kastar Signe 
och Tanja ljus på en form av reproduktion av normalitet utifrån perspek-
tivet att befinna sig utanför (jfr Fahlgren m.fl., 2011:9).   

I det här kapitlet har jag hittills diskuterat hur Tanja, Lena, Anita och 
Signe berättar om att bemötas med aktiva ifrågasättanden, och om mer 
subtila meddelanden om annorlundaskap som följd av att stå på ”fel sida” 
av gränsdragningen mellan moderskap och ”barnlöshet”. Tillsammans 
åskådliggör de alltså att uppdelningen mellan moderskap/barnlöshet och 
frivillig/ofrivillig barnlöshet inte nödvändigtvis är så kategoriska som de 
vanligtvis framställs. Gränsen mellan att inte vara förälder som följd av ett 
aktivt beslut att avstå från moderskap och att inte vara förälder på grund 
av omständigheter som hindrat moderskap, kan vara betydligt mer fly-
tande än vad de etablerade binära paren visar. Syftet med dessa begrepp är 
antagligen att tydligt skilja dessa erfarenheter åt eftersom de antas se fun-
damentalt olika ut. Genom att göra dessa åtskillnader skapas dock en bild 
där val, beslut och frihet ställs mot förlust och sjukdom. I vissa fall stäm-
mer såklart denna uppdelning överens med människors upplevelser, vilket 
medför att det kan vara av relevans att begreppsligt på något sätt skilja 
dessa erfarenheter åt. Då möjliggörs också en identitetspolitisk grund för 
att både motverka specifika stigmatiserade positioner och möjliggöra stär-
kande, och för att utöva individuellt och kollektivt förändringsarbete.   

Att identifiera sig med en viss grupp eller kategori och att därigenom 
skapa utrymme för både identifikation med andra och politiskt motstånd 
kan naturligtvis vara viktigt och ibland avgörande för både igenkänning 
och förändring. Som inte minst queer- och postkoloniala forskare har po-
ängterat leder dock konstruerandet av binära kategorier till att vissa män-
niskor och erfarenheter inkluderas samtidigt som andra exkluderas. Denna 
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typ av åtskillnad mellan grupper riskerar också att osynliggöra likheter och 
skillnader inom och mellan grupper, och mellanrummen osynliggörs. Det 
kan till exempel vara stor skillnad på att vara ”ofrivilligt barnlös” och att 
vara infertil, då medicinsk infertilitet inte automatiskt behöver betyda ett 
liv utan barn. Som Letherby skriver kan vissa kvinnor som är infertila bli 
(biologiska) mödrar, inte minst genom äggdonationer och IVF, och kvin-
nor som är ”ofrivilligt barnlösa” behöver inte nödvändigtvis vara infertila 
(Letherby, 2002b:227f). Dessutom kan båda naturligvis ha erfarenheter av 
modrande. Och även om en kvinna har valt att aktivt avstå från att bli 
förälder kan hon i perioder känna en osäkerhet, smärta och sorg inför sitt 
beslut likväl som även hon kan ha nära relationer till barn i sin omgivning 
(Morell, 2000:316f).  

Sådana diskussioner om variationer och förändringar stämmer som jag 
har visat väl överens med kvinnornas berättelser i den här studien. Och 
utan att förminska betydelsen av gruppbaserad gemenskap menar jag att 
en strävan mot inkludering och mot en ökad förståelse för skillnader, lik-
heter och förändringar skulle tjäna på att tydligare kompletteras med en 
diskussion som uttryckligen poängterar moderskapsidealets normativa 
ställning – utifrån olika perspektiv. Det är i samma anda också viktigt att 
synliggöra fler relationer och omsorgspraktiker än de som ryms inom ett 
moderskapsnormativt ramverk.  

 

9.2 Omsorgsrelationer i periferin 
I föregående avsnitt belyste jag utifrån olika perspektiv brott mot det  
obligatoriska (essentialistiska) moderskapet. Här lyfter jag särskilt fram 
omsorgsrelationer som på olika grunder tenderar att hamna på en särskilt 
undangömd plats i skuggan av det normativa moderskapet. Dessa margina-
liseras i det offentliga samtalet och i forskningen om såväl moderskap som 
”barnlöshet”, även om de är en betydande del i människors vardagsliv. 
Uppmärksamheten riktas med andra ord mot det tomrum som skapas 
kring det som faller utanför ramarna för den kategoriska uppdelningen 
mellan moderskap och barnlöshet (jfr Mattsson, 2010:37ff). Tidigare har 
jag diskuterat hur moderskapsnormativitetens biogenetiska grundanta-
gande marginaliserar många betydelsefulla relationer och praktiker, och 
jag föreslår att detsamma gäller när binära par inte problematiseras som 
socialt konstruerade kategorier. Jag förflyttar här exempel på sådana rela-
tioner och praktiker från marginalen till centrum, med utgångspunkt i de 
deltagande kvinnornas berättelser. För detta vänder jag mig framförallt till 
familj- och släktskapsforskare som har ett kritiskt förhållningssätt till kärn-
familjsidealets begränsande syn på familjen som en biogenetisk enhet be-
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stående av en man, en kvinna och deras gemensamma barn. Jag har  
inspirerats av forskare som på olika sätt laborerar med familjebegreppet 
för att söka inkludera fler relationer än de som bygger på biogenetiska 
band och där olika former av omsorgspraktiker ingår.  

9.2.1 Modranderelationer utan namn 
Styvfamiljer är vanliga inslag i människors vardag samtidigt som de saknar 
institutionell status i samhället, inte bara juridiskt utan också språkligt. 
Den amerikanska sociologen Andrew Cherlins (1978) artikel om styv-
familjen som ofullständig institution är fortfarande en vanlig referens inom 
forskning om styvfamiljer, trots att över trettiofem år har gått sen den  
publicerades. Den har delvis också inspirerat denna diskussion om om-
sorgsrelationer som saknar etablerade benämningar, eller där namnen som 
finns är otillräckliga. Som exempel på den språkliga aspekten beskriver 
Cherlin att begreppet ”styvförälder” historiskt sett inte var menat som en 
benämning på ytterligare föräldrar och betydelsefulla vuxna i barns liv 
utan som en benämning på en person som ”ersätter” en förälder som inte 
längre är närvarande, oftast på grund av dödsfall (Cherlin, 1978:643). Mot 
den bakgrunden menar han att styvförälder är ett bristfälligt begrepp, och 
särskilt kritisk är han till ”styvmamma” eftersom det historiskt sett bär på 
en negativ innebörd. Som kategorier menar han att dessa osynliggör skill-
nader mellan olika relationer som bär samma namn. Idag och i Sverige är 
styvförälder ett etablerat begrepp för vuxna i så kallade ombildade famil-
jer, som tillfälligt eller långvarigt intar en föräldraposition och som utför 
eller föräldrapraktiker. Här är också ”bonusmamma/pappa” och ”plast-
pappa/mamma” relativt vanliga som vardagliga komplement. Liksom alla 
kategorier inkluderar dessa vissa personer och relationer samtidigt som de 
utesluter andra63. Var går idag gränsen för ett styvförälderskap och vilka 
hamnar utanför? Hur benämns de som faller utanför gränsen?  

Cherlin (1978) antar att begreppet styvförälder trots sina tillkorta-
kommanden används på grund av att det helt enkelt saknas andra mer  
passande benämningar. Bortsett från sin kritik ser han en viktig fördel med 
begreppet, nämligen att det trots allt benämner och följaktligen synliggör 
vuxna som spelar en betydelsefull roll i barns liv. Det finns många andra 
relationer som är betydligt mindre etablerade och i ännu större behov av 
lämpliga benämningar, skriver Cherlin (1978:643f). Detta är också utgång-

                                                      
63 Sedan Cherlins (1978) artikel publicerades har styvfamiljer möjligtvis fått en mer ”institut-
ionaliserad” betydelse utifrån ett socialt perspektiv, men styvföräldrar som grupp saknar 
fortfarande juridisk status. I den här diskussionen står det språkliga i centrum, för en diskuss-
ion om juridiska aspekter i relation till erfarenheter av styvförälderskap se ovan (se 8.2.2 Styv-
förälderskap på gränsen).  
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släget för diskussionen här. Jag inleder med ett exempel på hur brist på 
passande benämningar på flera sätt finns med i de deltagande kvinnornas 
tal om relationer med barn utanför etablerade moderskapsramar. Ett  
exempel, som direkt relaterar till resonemanget om styvfamiljen som språk-
ligt bristfällig, finns i Saras och Åsas beskrivning av hur Saras son från en 
tidigare relation har experimenterat med olika rollbeteckningar för Åsa. De 
berättar att han har haft olika perioder där han växelvis har kallat henne 
för Åsa, för mamma och för mamma-Åsa:   

 
Sara: När vi träffades och Mattias och Åsa successivt lärde känna varandra 
märkte man ju på Mattias att han efter ett tag också började laborera med 
olika … rollbeteckningar och så. För att först var det ”Åsa”, bara. Och även 
om han gillade dig så var det så klart lite kluvet, för du var samtidigt lite 
”den onda” i det här dramat. Men sen så kom det in-, och det kunde man 
betrakta lite så där att nu håller han på att kolla liksom, vad kan vara en 
lämplig beteckning på dig så där. Eller roll för honom, och vad var okej för 
oss? Och då testade han olika-, Han började kalla dig för mamma  
emellanåt, och sa ”har jag två mammor?” Alltså, man märkte att han  
jobbade lite med det här med begreppsapparaten.  
Åsa: Ja, mamma-Åsa och så [...] Sen när man har testat det här så kan man 
ju lite släppa det sen. Att lite ”nej, men okej, det är safe här, hon verkar inte 
sticka någonstans, hon verkar fortfarande vara kvar oavsett om jag kallar 
henne mamma eller inte”.  

 
Här belyses att trots att styvförälder är ett etablerat begrepp finns det inte 
automatiskt ett självklart namn i det vardagliga tilltalet mellan vuxen och 
barn (jfr Cherlin, 1978:643)64. Denna typ av experimenterande med namn 
på relationer som faller utanför det biogenetiska moderskapet återkommer 
också i både Anitas och Lenas berättelser. Under sin svåra process med 
sjukhusvistelser och diverse problem med fertilitetsvården berättar Anita 
att hennes syster fick sitt första barn, och att Anita och barnet utvecklade 
en nära relation. Som följd av detta säger hon att systerns son hade en 
period då han kallade också henne för mamma: 

 
 
 

                                                      
64 Som en kommentar vill jag här lyfta in de amerikanska forskarna Kelley Halls och Gay 
Kitsons diskussion. De menar att det i samkönade styvfamiljer finns en ännu större otydlighet 
vad gäller benämningar än i heterosexuella, vilket gör den lesbiska styvfamiljeformen än 
mindre institutionaliserad (Hall & Kitson, 2000:37). Enligt dem beror detta på att hetero-
normativitet även språkligt spelar in i marginaliseringen av denna familjeform.   
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Anita: [E]ftersom vi är så nära varandra, de första åren kallade han mig 
mamma också [...] Om min syster hade varit traditionell så hade hon ju sagt 
till honom att ”nej, du måste [säga moster]” liksom. Men det gjorde hon 
inte, hon lät honom hålla på hur mycket han ville och sen valde han själv att 
säga moster.  
 

Begreppet mamma kan här förstås som en nära och betydelsefull omsorgs-
relation snarare än en specifik identitet eller koppling mellan vuxen och 
barn, men det kan också utmana moderskapsnormativa idéer om vad  
moderskap är och vem som är mamma. Detta står i direkt relation till  
Butlers (1992) diskussion om att dekonstruera normativa begrepp genom 
att använda dem subversivt snarare än att sluta använda dem:  

To deconstruct the concept of matter or that of bodies is not to negate or  
refuse the term. [It] means, rather, to continue to use them, to repeat them, 
to repeat them subversively, and to displace them from the contexts in 
which they have been deployed as instruments of oppressive power (Butler, 
1992:17).  

Att dekonstruera normativa begrepp är alltså inte bara ett teoretiskt ställ-
ningstagande. Utifrån deltagarnas diskussioner är det utifrån flera perspek-
tiv också empiriskt relevant. Lena berättar till exempel om barn som står 
henne nära som har laborerat med olika benämningar för att sätta ord på 
hennes position och på deras relation, och även de har delvis använt 
mamma-begreppet. I citatet nedan berättar hon om tre olika situationer 
där det blivit tydligt att det saknas etablerade benämningar. Lena inleder 
med att berätta om hur hennes väns dotter, som hon hade vardagligt om-
sorgsansvar för mycket tidigt, begreppsmässigt förhöll sig till henne: 

 
Lena: När hon började prata och så… du vet det var andra barn, så frågade 
hon dem: ”Var är din Lena?” För alla har väl en mamma, en pappa och en 
Lena? Du vet, man kan ha en mormor och en farmor, en moster och en 
Lena. Vad är skillnaden? Det trodde hon, att det var något som alla hade.  
[…] 
[Ett annat barn] sa så här till mig i somras: ”Vet du vad du är? Du är … du 
är nog en ”mamma-syster”. Hon skulle liksom komma på något. ”Vet du 
vad det är?” sa hon. ”Nej, det får du berätta” sa jag. ”Det är en sån som 
har väldigt många barn som de tycker väldigt mycket om, och känner”. Det 
var väl vad hon kom på just då. Men det var liksom som att hon behövde 
hitta en definition på det. Jag har en annan definition också, för jag har 
några kusiners barn [...] [som sa så här:] ”Lena, vad är du till oss egent-
ligen?” och så säger den ena så här ”Alva är min moster, men vad är du?”, 
”Ja, det finns ju inget namn, jag är era mammors kusin”. ”Ja, men om 
mammas syster heter moster, då måste ju mammas kusin heta mamkus”.  
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Här beskriver Lena hur barnen utan vägledning eller förebilder försöker 
hitta rätt ord för att sätta en passande benämning på en roll och relation. 
Detta återkommer även i Åsas och Saras berättande. Förutom förnamnet 
förekommer i dessa utsagor alltså olika versioner på ”mamma”. Barnen 
använder i exemplen inte etablerade benämningar som styvförälder, släk-
ting eller kompis utan enligt kvinnorna laborerar de med försök att synlig-
göra just det släktskapsband och den närhet som de etablerade namnen 
inte erbjuder.  

9.2.2 Modrande och omsorgspraktiker  
I den feministiska diskussionen om modrande erbjuds inga särskilda namn 
på de som utför modranderelationer, vilket också är syftet. Här ställs själva 
görandet i centrum och fokus läggs inte på någon specifik relation eller 
identitet utan istället på faktiska aktiviteter av att skydda, ge omsorg och 
uppfostra barn (se Ruddick, 1989:22; Holm, 1993). Därmed är modrande 
ett könsneutralt begrepp som inte är förbehållet biologiska mödrar. Män 
liksom kvinnor, adoptivföräldrar, styvföräldrar och andra betydelsefulla 
personer modrar. Detta är inte bara ett inkluderande perspektiv, det öpp-
nar också upp för vikten av att synliggöra att flera personer kan vara in-
volverade i modranderelationer (även om de saknar benämning). Modran-
debegreppets inriktning mot det relationella görandet och vardagliga prak-
tiker gör det jämförbart med begreppet familjepraktiker. Morgan (1996) 
började använda det med publiceringen av boken Family Connections, som 
en kritik mot att ”familjen” oproblematiskt användes synonymt med den 
heterosexuella kärnfamiljen. Istället ville han vända perspektivet från 
denna förgivettagna enhet av familjemedlemmar till att se till faktiska 
handlanden i familjelivet (se Morgan, 2011:3). Likheten mellan modrande 
och familjepraktiker som jag här vill betona handlar om själva görandet, 
om omsorgspraktikerna, vilket även Smart (2007) förhåller sig till i  
Personal Life. Här ställer även hon görandet i centrum och skapar öpp-
ningar för att se till personliga, relationella och strukturella aspekter bor-
tom ”familjen”. I mitt empiriska material finns fler beskrivningar än de 
som redan diskuterats, av mer eller mindre osynliggjorda omsorgspraktiker 
eller modranden utanför moderskapets gränser.   

Lenas berättande innehåller flera sådana exempel. Hon framstår överlag 
som en aktiv barnomsorgsgivare och som en betydelsefull person för flera 
barn. Som helhet innehåller hennes utsagor sällsynta element och banbry-
tande poänger vad gäller modrande- och omsorgsrelationer. För att  
illustrera detta har jag valt att återge ett citat där hon berättar om hur hon 
i fyrtioårsåldern åkte till USA för att arbeta som au-pair till nyfödda tvil-
lingar och stannade i åtta månader:    
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Lena: Det var en väldigt, väldigt stark upplevelse att få ha de här barnen. 
Det var min föräldraledighet brukar jag säga. Och de var åtta månader när 
jag åkte [därifrån]. Du vet, det var så här: tio timmar per dygn hade jag 
dem, så nära mig [...] Men också det här med att separera. Tack och lov  
insåg jag att jag på något sätt måste trappa ner, så de sista sex veckorna såg 
jag till att aldrig vara hemma när jag inte jobbade. Utan jag var där och sen 
stängde jag verkligen av så att de fick mer och mer tid med föräldrarna. Jag 
slussade över så för att jag skulle överleva. Barnen överlevde, det visste jag.  
Monica: Vad nära du måste ha kommit dem.  
Lena: Ja, det var ju mina barn. [...] [Föräldrarna] var inte nära barnen, inte 
någon av dem, det var jag som var det. Vilket ju gjorde att det var jag som 
fick den här nära kontakten med dem [...] [Att lämna dem] var det hemsk-
aste jag gjort i hela mitt liv.  

 
Här framgår det tydligt att för Lena innebar omsorgsansvaret för de ny-
födda tvillingarna en position av att vara tillfällig mamma till barnen, och 
hon beskriver separationen från dem åtta månader senare som djupt smärt-
sam. Den här typen av beskrivningar av närhet, distans och smärta i 
modranderelationer är ovanliga i forskningen om tillfälligt omsorgsarbete 
med barn. Samtidigt som omsorgsarbetare har en framträdande roll i barns 
vardag har de en undanskymd plats i den sociologiska, feministiska och 
socialpolitiska familjeforskningen (Macdonald, 2010:4f). Detsamma gäller 
för barnlöshetslitteraturen. Även där är komplexa erfarenheter av om-
sorgsrelationer frånvarande. Innan jag fördjupar diskussionen om semi-
professionellt omsorgsarbete med barn något vill jag här närmast ge en 
kortare kommentar angående så kallade barnlösa kvinnors erfarenheter av 
relationer med barn.   

hooks (1984) diskussion om ”revolutionärt föräldraskap” hänvisar till 
att kvinnor som väljer att inte bli föräldrar kan välja att eller vilja vara 
delaktiga i vardaglig omsorg om barn. Samtidigt kan de stöta på både  
motstånd och misstänksamhet för detta. Hon menar att det finns en före-
ställning om att kvinnor som inte är föräldrar inte heller tycker om barn, 
vilket riskerar att osynliggöra deras eventuella intresse för barnomsorgs-
praktiker (hooks, 2000[1984]:146). Vad hooks pekar på är att det finns 
gränser för ett sådant emotionellt och praktiskt engagemang, vilket gör 
praktikerna ”revolutionära” genom att de är både ovanliga och normbryt-
ande. Lena beskriver inte att hon har blivit misstänkt bemött i sitt  
engagemang eller intresse för barn, utan mer att hon har blivit erkänd som 
betydelsefull av såväl barn som av deras föräldrar. Men jag menar att  
hennes praktik, i ett samhälle som kopplar samman kvinna med mamma, 
och mamma med biologisk mamma, kan betraktas som både alternativ och 
radikal.  
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I samband med Lenas berättande om att vara tillfällig mamma till de  
nyfödda tvillingarna, som hon hade huvudsakligt omsorgsansvar för i åtta 
månader, vill jag lyfta in Cameron Lynne Macdonalds (2010) forskning 
om omsorgsarbete i en nordamerikansk kontext. Hon är en av de få som 
utgår ifrån så kallade barnflickor och au-pairs perspektiv när hon studerar 
deras roll i omsorgsarbetet. Hon liknar deras praktik med de biologiska 
mödrarnas och lyfter på ett intressant sätt in begreppet moderskapsarbete 
för att beskriva och tydliggöra det gemensamma i deras modrande. För 
Macdonald innefattar detta moderskapsarbete den vardagliga omsorgen 
om små barn i form av att ge mat, byta blöja, bada, leka, disciplinera, men 
också mer emotionella aspekter såsom tröstande och den fysiska kontakt 
som är en del av den vardagliga praktiken med små barn (Macdonald, 
2010:9f). Även om denna praktik skiljer sig från moderskapets sociala roll 
eller identitet menar hon alltså att mödrarna och omsorgsarbetarna har 
detta engagemang – detta modrande – gemensamt. Den stora skillnaden är 
dock att omsorgsarbetarna tvingas förhålla sig till barnen med en distanse-
rad närhet65. Kvinnorna förväntas älska och ta hand om barnen som om de 
vore deras, samtidigt som de måste bevara en emotionell distans som för-
beredelse för den separation som väntar. Distansen ses också som nödvän-
dig för att inte överta moderns roll som primär förälder (ibid:114). Denna 
dubbelhet återfinns i Lenas beskrivning av att i relationen med tvillingarna 
modra dem både praktiskt och emotionellt, samtidigt som det slutligen 
krävdes en aktiv distans för att kunna separera sig från dem när anställ-
ningen tog slut.  

Som jag har beskrivit i den inledande delen använder också Mulinari 
(1995) begreppet moderskapsarbete (motherwork) på ett sätt som proble-
matiserar distinktionen mellan arbete och modrande. I sin studie om möd-
rar som deltog i den sandinistiska revolutionen framkommer att kvinnorna 
inkluderade såväl det politiska arbetet som lönearbetet i modrandet. De 
skiljde alltså inte på arbete och modrande såsom feminister och familje-
forskare då och nu tenderar att göra. Utifrån olika perspektiv och i olika 
kontexter förstår alltså både Macdonald (2010) och Mulinari (1995) 
modrande på ett sätt som överskrider dualismerna arbete/familj och pri-
vat/offentligt. Modrande blir inte en privat omsorgspraktik skild från of-
fentligt arbete. Även om dessa diskussioner utgår ifrån en annan kontext 

                                                      
65 Hur barnen förhåller sig är tyvärr inget som diskuteras i boken. 
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ser jag dem som öppningar för vidare forskning om förutsättningar för och 
förväntningar på modrande också i Sverige66.  

Som avslutning på den här diskussionen är en annan form av modrande-
relation eller omsorgspraktik värd att nämna, nämligen den som sker barn 
emellan. Sara Eldén (2014) diskuterar omsorgsarbete utifrån barns pers-
pektiv och hon visar att barnen hon intervjuat förhåller sig till omsorg inte 
bara i förhållande till föräldern/föräldrarna utan också till andra vuxna, till 
sig själva och till andra barn. De beskriver att syskon och vänner ger och 
tar emot både praktiskt och emotionell omsorg. I relation till detta berättar 
Caroline om sitt tidiga omsorgsansvar för sina syskon då hon, med egna 
ord, ”delade på moderskapet” med sin mamma:  

  
Caroline: Jag fick ta en modersroll ganska tidigt, för dem. [Mamma] var ju 
också aktiv mamma men den första perioden så jobbade hon och då fick jag 
hjälpa till och hämta på dagis och lägga och sånt där. Och sen [...] hjälptes 
vi åt, men det var mer som att vi delade på moderskapet [...]  
Monica: Då var du bara tio-tolv år?  
Caroline: Ja, men jag tyckte jag var så stor. Jag tyckte att det var mina små 
bäbisar [...] Och sen växer man och skaffar sig ett eget liv [men jag har  
samtidigt] den här mammaidentiteten för mina småsyskon. Det är väldigt 
svårt att släppa den och gå tillbaka till en vanlig systerroll.  
 

Här berättar Caroline om att hon hade en modersroll för sina småsyskon 
när hon själv var barn. Hon beskriver denna tidiga omsorgspraktik med 
begrepp som ”mammaidentitet”, ”moderskap” och ”modersroll”, vilket 
hon skiljer från den systerroll hon menar att hon förväntas ha för syskonen 
idag. Både Eldéns intervjupersoner och Carolines beskrivning här utmanar 
den utbredda föreställningen om barn som passiva mottagare av omsorg 
som ges av vuxna enbart. Vad Eldén (2014) uppmärksammar i sin artikel 
är den mångfald av omsorgsrelationer som broderas ut i barnens berättel-
ser, där vissa personer framstår som relativt perifera medan andra anses 
vara direkt avgörande för barnets välmående. Här utmanas med andra ord 
(den kontextuella) idén om att omsorg om barn är avgränsat till en relation 
mellan barn och förälder/föräldrar, vilket i sin tur utmanar själva kärn-
familjsidealet. Också idén om att barnomsorgspraktiker – eller modrande – 
är enbart en vuxen-barnrelation. Här har jag lyft fram relationer mellan 
barn, nedan följer en avslutande diskussion om omsorgsrelationer mellan 
vuxna.  

                                                      
66 Moderskapsarbete menar jag är ett relevant utgångsläge för att studera professionell och 
semi-professionell barnomsorg, såväl i hemmiljö (det vill säga så kallade dagmammor, au-
pairs och barnflickor) som i den offentliga miljö som är särskilt utmärkande för barnomsorg i 
Sverige. 
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Vänskap och andra engagemang  
I intervjusamtalen kom också andra omsorgsrelationer och omsorgsprak-
tiker att diskuteras, inklusive vänskapsband mellan vuxna. Till exempel 
berättar Tanja, i samband med att vi pratar om begreppen ”barnlöshet” 
och ”barnfrihet”, att livet utan barn för henne möjliggör ett brott mot de 
förväntade traditioner som hon upplever att moderskap för med sig. Hon 
understryker att genom att inte vara förälder fylls hennes liv med andra 
betydelsefulla relationer och engagemang, och som en del i detta beskriver 
hon sina vänner som sin familj: 
 

Tanja: Jag har ju mina vänner, som är min familj [...] jag har vänskapsrela-
tioner som jag har haft sen jag var åtta år [...] Det är som att partnern-,  
kärleksrelationen är den som man blir lärd att man ska satsa allt på.  
Kärleksrelationen och barnen. Men det är som att – om man är ”barnlös” 
då, eller ”barnfri” – att man har all den här tiden att ligga och läsa. Men 
man bygger ju relationer, andra relationer, på den tiden [...] [Och] jag  
känner att jag kan ta ett stort politiskt ansvar för att jag inte har [barn]. 
Alltså, den tiden kan jag lägga in i andra engagemang. 

 
Här berättar Tanja att hon uppfattar att det finns en idé om att människor 
som inte är föräldrar automatiskt har mycket fritid, vilket hon ställer emot 
den tid hon lägger i betydelsefulla vänskapsrelationer och i ett politiskt 
engagemang. Enligt henne osynliggörs sådana relationer och praktiker när 
fokus ligger på traditionella familjerelationer. Att ha tid för vänner och för 
politisk aktivism är för Tanja en positiv följd av att inte vara förälder. 
Detta är en diskussion hon har mer gemensamt med den tidiga kritiska 
feministiska moderskapsdebatten än med dagens diskussioner om moder-
skap och ”barnlöshet”. Då poängterades att ett avståndstagande från mo-
derskap skulle kunna vara en av flera möjliga vägar till kvinnors frigörelse, 
bland annat genom att kvinnor skulle få mer tid för varandra (se  
t ex. de Beauvoir, 1949; Friedan, 1963; Firestone, 1970). Här lyftes från ett 
annat perspektiv också fram att moderskap inte nödvändigtvis behövde 
hindra djupa vänskapsrelationer och politiskt engagemang, inte minst  
eftersom modrande inte måste begränsas till det privata. Ett kollektivt  
ansvar för barn möjliggör för mödrar att inte begränsas till sitt modrande 
(se t ex. hooks, 1984; Hill Collins, 1990).  

Tanja belyser i sin beskrivning att positivt relationsarbete med vänner 
och andra engagemang marginaliseras när tonvikten ligger på den avgrän-
sade relationen mellan föräldrar och barn. Hon lyfter som sagt också fram 
vänner som familj, ett tema som förutom hos de tidiga postkoloniala  
feministerna framförallt återfinns i den kritiska antropologiska släktskaps-
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forskningen och i den nutida inkluderande familjesociologin. Där talar 
forskarna liksom Tanja om betydelsen av vänskap och av valda släktskaps-
band och familjer (se t ex. Weston, 1991; Weeks m.fl., 2001; Davies, 2011; 
Mason, 2011). Ett annat exempel som berör vänskap och släktskap är det 
som Anita återkommer till, nämligen relationen hon har med sin syster. På 
flera olika sätt beskriver Anita deras relation som en emotionellt nära  
relation:   

Anita: Min syster står mig extremt nära, närmare än någon annan på  
jorden, och det skiljer bara elva månader mellan oss. Hon och jag var alltid 
tillsammans när vi växte upp, vi var tvillingsjälar. Och vi har bott tillsam-
mans länge, och när vi inte har bott ihop har vi varit grannar. Så har det  
alltid varit.  
 

I Anitas berättande suddas gränsen mellan vänskap och syskonskap/familj 
ut. Denna uppdelning mellan vänskap och familj utmanas som sagt av 
Tanjas diskussion om vänner som familj men här också av Anitas beskriv-
ning om familj som vänner. Sammanfattningsvis har jag i detta resonemang 
belyst aspekter av vad Smart (2007) och andra brittiska familjeforskare i 
hennes fotspår hänvisar till som ”personal life”. Som begrepp saknas här 
någon bra svensk översättning, men som jag tidigare har beskrivit innebär 
det en relationell syn och ett förhållningssätt till betydelsefulla personar 
och relationer som vanligtvis inte ingår i den familjesociologiska repertoa-
ren.  

Som en avslutning på den här diskussionen vill jag påminna om Meads 
(1969) ”signifikanta andra” som en möjlig samlad benämning för att  
förkroppsliga olika betydelsefulla relationer utanför det normativa moder-
skapets ram. Som jag nämnde i det teoretiska ramverket har detta begrepp 
inte fått ett särskilt stort genomslag i familjeforskningen. Men jag ser det 
som ett användbart samlingsnamn för betydelsefulla personer i interperso-
nella relationer, inklusive emotionellt nära relationer mellan vuxna och 
barn, som kan men inte nödvändigtvis måste ha kopplingar till biologi och 
släktskap (jfr Smart, 2007:46; Eldén, 2014). Detta kan relatera tillbaka till 
så kallade valda släktskapsband och familjer, men också till andra betydel-
sefulla relationer än de mellan biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar 
och deras barn, som till exempel utvidgade familjerelationer, transnation-
ella familjeformer, styvfamiljer, olika former av kollektivt föräldraansvar 
samt vänskap mellan barn och mellan vuxna (se t ex. Weston, 1991; 
Weeks m.fl., 2002; Cherlin, 1978; Umut, 2002; Hill Collins, 1990; hooks, 
1984; Davies, 2011; Killick & Desai, 2010).  
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Genom att tala om signifikanta andra, relationspraktiker och omsorgs-
praktiker namnges också det onämnda. Därigenom uttalas det offentligt 
lågt värderade men personligt betydelsefulla och relationer inkluderas utan 
att begränsas till kategorier.  

 
* 
 

Det har tydligt framgått i narrativen och i de här tre kapitlen att de delta-
gande kvinnorna förhåller sig till kulturella representationer och förvänt-
ningar på moderskap, grundade i både sociala och biologiska antaganden. 
Utifrån olika perspektiv lyfter de också fram kritiska diskussioner och ut-
manar ideal och gränsdragningar. Jag har i det här kapitlet lyft fram exem-
pel som problematiserar grundläggande föreställningar utifrån perspektivet 
att falla utanför moderskapets mest normativa gränser. Där det finns ideal 
och kategorier som inkluderar och exkluderar finns också aktörskap, 
komplexiteter och en variation av överträdelser. Mellan inkludering och 
exkludering finns utrymme för såväl smärta och utanförskap som styrka, 
kreativitet och gemenskap. Normativa begränsningar möter med andra ord 
möjligheter till motstånd och förändring.  
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10. Moderskapets skugga i centrum 
 
Aktuell och problematiserande moderskapsforskning har ett begränsat 
utrymme inom svensk feministisk sociologi. Diskussioner om moderskap 
och moderskapsideal tenderar där att ingå som en del i ett vidare utforsk-
ande om jämställdhet och arbete, och då särskilt relationen däremellan. 
Den här avhandlingen bidrar med ett hittills relativt outforskat tema på 
området, och med en analys som utgår ifrån varierande perspektiv i det 
normativa moderskapsidealets marginaler. Moderskapsideal berör natur-
ligtvis det som faller både utanför och innanför gränsen för det biogene-
tiska moderskapet i en heterosexuell kärnfamiljeform, men i den här stu-
dien har jag särskilt riktat uppmärksamheten mot det som faller utanför. 
Detta framgår redan i avhandlingens titel I moderskapets skugga där mo-
derskapet refererar till normativa moderskapsideal, på samma sätt som 
familjen historiskt sett har tenderat att signalera en reproduktion av det 
normativa kärnfamiljsidealet. I skuggan av dessa begränsande ideal ryms 
en variation av erfarenheter och praktiker och berättelserna i den här av-
handlingen har kastat ljus på några av dem. I detta avslutande kapitel lyf-
ter jag fram studiens huvudsakliga teoretiska och metodologiska bidrag. 
Jag summerar också några centrala teman som har vuxit fram i analysen 
och som skär tvärs över de tre empiriska kapitlen, och slutligen argumente-
rar jag för behov av vidare debatt och forskning.   
 
Moderskapsnormativitet och vardagliga omsorgspraktiker  
Avhandlingen rör sig mellan tre forskningsfält, samtliga med starkt inflyt-
ande från feministisk teoribildning: moderskapsforskning, inkluderande 
familjeforskning och kritiska heterosexualitetsstudier. Genom att samman-
föra dessa ansatser och relatera dem till det empiriska materialet har jag 
utforskat relationen mellan obligatoriskt moderskap, heterosexuell norma-
tivitet och olika former av nära relationer. Att väva samman de olika de-
larna har resulterat i begreppen moderskapsnormativitet, omsorgspraktiker 
och signifikanta/betydelsefulla andra som analytiska verktyg för att fånga 
dessa dimensioner. Begreppet moderskapsnormativitet länkar samman 
queerteoretiska förståelser av normativitet med den feministiska sociologis-
ka utgångspunkten i att skilja på moderskap som institution och som erfa-
renhet. Moderskapsnormativa antaganden förstås här som uppburna av 
principerna om det heterosexuella reproduktiva paret, vikten av biologiska 
band och förväntningar på kvinnor som grupp att (vilja och kunna) bli 
föräldrar. Samtidigt som normativa moderskapsideal skapar föreställningar 
och förväntningar på hur kvinnor och mödrar bör känna och agera, margi-
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naliseras också erfarenheter, praktiker och relationer som av olika anled-
ningar hamnar utanför de moderskapsnormativa ramarna. I avhandlingen 
hänvisar jag sådana alternativa praktiker framförallt till de varierande 
erfarenheter av omsorgsarbete som deltagarna beskriver. Som en öppen 
ram varifrån dessa kan förstås har jag kommit att använda två samman-
länkade analytiska verktyg: omsorgspraktiker för att fånga vardagliga erfa-
renheter av omsorg och relationsarbete, och signifikanta eller betydelsefulla 
andra som ett möjligt sätt att förkroppsliga dessa praktiker. Genom dessa 
begrepp skapas utrymme för att namnge det onämnda. Det offentligt lågt 
värderade men personligt betydelsefulla uttalas och relationer inkluderas 
utan att begränsas till fasta kategorier.  
 
Intervjupersonernas närvaro och berättelsernas mångsidighet  
Intervjupersonernas närvaro och det narrativa materialets karaktär är  
troligtvis det mest utmärkande för den här avhandlingen. Åtta kvinnor har 
med stor generositet delat med sig av sina erfarenheter och sin kunskap om 
moderskap och moderskapsideal. De har gemensamt att de inte är biogene-
tiska mödrar inom en heterosexuell kärnfamiljeform. Några av dem identi-
fierar sig som föräldrar, andra inte, och de skiljer sig åt även vad gäller 
sexuell identitet och ålder. Att utforska en variation av marginaliserade 
perspektiv har möjliggjort ett mångsidigt och heterogent empiriskt material 
som har behandlats på två olika sätt. Först presenteras de deltagande kvin-
nornas berättande i form av fristående narrativ i avhandlingens mitt. Där 
ges utrymme åt det personliga och specifika i varje utsaga. I konstruktion-
en av dessa narrativ har jag sett det som viktigt att inte bara få med helhet-
en i kvinnornas associationer och argument under vårt intervjusamtal, utan 
också bevara den nyanserade karaktären i deras berättande. Efter denna 
presentation återvänder jag till intervjumaterialet för att analysera deltag-
arnas berättande i samspel med det teoretiska ramverket och till de analy-
tiska verktygen. Här lyfts kollektiva aspekter av de enskilda erfarenhets-
utsagorna fram, med illustrativa exempel i form av citat.  

Delar av utsagorna innehåller starka emotionella beskrivningar. Det har 
varit viktigt för mig att respektera kvinnornas integritet och därför har jag 
valt att inte fördjupa mig i de allra mest emotionella frågorna i de empi-
riska kapitlen. Där har jag istället dragits mer åt de analytiska diskussion-
erna i berättelserna. Här är det värt att understryka att kvinnorna som har 
valt att medverka är relativt resursstarka och motståndskraftiga, och de 
har både velat och kunnat artikulera sina beslut, sin smärta och sina  
erfarenheter. I den här avhandlingen ligger fokus därmed inte på de allra 
mest exkluderade erfarenheterna i relation till moderskapsnormativitet. För 
att inkludera fler perspektiv behövs vidare forskning.  
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Kategori, biologi och periferi 
Utifrån det narrativa materialet blir det tydligt att moderskap måste förstås 
som kontextberoende, inte minst i relation till att positioner, perspektiv 
och erfarenheter förändras över tid. I varierande former och i olika kombi-
nationer utmanar berättelserna i den här studien heteronormativa föreställ-
ningar om att föräldraskap följer på sammanblandningen av en ”mam-
mas” och en ”pappas” genetiska material. De utmanar också den norma-
tiva länken mellan biogenetiska band och ”riktigt” moderskap, såväl som 
grundläggande antaganden om att alla kvinnor vill, bör och kan få barn – 
det vill säga idén om moderskap som obligatoriskt (och naturligt) för  
kvinnor som grupp. Nedan lyfter jag fram tre övergripande teman från 
analysen som rör sig över samtliga kapitel och berättelser, nämligen vikten 
av att 1) problematisera fasta kategorier, 2) lyfta fram spänningar mellan 
moderskapsideal och vardagliga erfarenheter och 3) belysa erfarenheter i 
utrymmet mellan inkludering och exkludering.  

1) Det narrativa materialet har belyst vikten av att problematisera fasta 
kategorier. Utifrån olika perspektiv står intervjupersonernas berättelser 
som en skarp kontrast till de vanligt förekommande motsatsparen hetero-
sexuell/homosexuell, biologisk/icke-biologisk, förälder/barnlös och frivil-
ligt/ofrivilligt barnlös. Kvinnorna beskriver istället ett spektrum av erfaren-
heter, identiteter och relationer som belyser både variation och förändring. 
I vissa berättelser belyses att under en och samma livshistoria är det möjligt 
att vara både innanför och utanför moderskapsnormativa och heteronor-
mativa imperativ. I andra skildras betydelsefulla omsorgsrelationer som 
tenderar att utelämnas från dessa fasta kategoriseringar och som därmed 
undervärderas eller till och med osynliggörs. Jag menar att deltagarnas 
berättelser tydligt illustrerar att det är lätt att hamna i marginalen, att det 
inte är långt dit eftersom det moderskapsnormativa ramverket är så be-
gränsat. Därför betonar jag vikten av en diskussion som utifrån olika  
perspektiv problematiserar moderskapetsidealets normativa ställning och 
som lyfter fram möjliga konsekvenser. Detta för att skapa förståelse för 
likheter och skillnader inom och mellan grupper, men också för att möjlig-
göra en plattform utifrån vilken såväl individuellt som kollektivt motstånd 
mot begränsande ideal kan uttryckas.  

2) Analysen av det empiriska materialet identifierar dessutom en rad 
spänningar mellan liv som levs och kulturella ideal, gränser och villkor som 
omger dessa liv. Här syftar jag framförallt på att kvinnornas berättelser 
åskådliggör ett fortsatt fokus på biologins betydelse, där den normativa 
länken till biologi fortfarande är grundläggande i kulturella föreställningar 
om önskvärt moderskap. Även om det långsamt sker vissa förändringar 
som följd av det politiska arbete som drivs, inte minst av sociala rörelser, 
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läggs det dessutom fortfarande stor vikt vid biologiskt föräldraskap (i en 
tvåsam relation) i den svenska lagstiftningen. Detta trots ett ökat samhälle-
ligt erkännandet av variation av familjeformer. Här belyses en ojämn relat-
ion mellan institutioner och praktiker, något som i materialet särskilt  
avspeglas i beskrivningar av diskrepanser mellan offentliga och personliga 
narrativ.  

Talet om reproduktionsteknologins möjligheter belyser en sådan diskre-
pans när det jämförs med beskrivningar av negativa erfarenheter, misslyck-
ade försök och juridiska hinder för vissa grupper. Ett annat exempel är den 
offentliga beskrivningen av att lesbiska par på samma villkor som hetero-
sexuella par har rätt till assisterad befruktning på svenska sjukhus. Det står 
nämligen i kontrast till att samkönade par i praktiken möter särskilda vill-
kor, i vilket jag räknar in att de som grupp riskerar heteronormativa  
bemötanden i fertilitetsvården. Dessutom kontrasterar synen på moderskap 
som en ”naturlig” del i kvinnors livsförlopp med sociala och juridiska 
gränser för vad som betraktas som ”riktigt” moderskap. Och slutligen: en 
ökad acceptans för att kvinnor väljer bort moderskap går stick i stäv med 
erfarenheter av både utanförskap och ifrågasättande som möter kvinnor 
som inte är föräldrar. Denna spänning mellan moderskapsideal och levda 
erfarenheter, som i berättelserna manifesterar sig på flera olika sätt, belyser 
ihållande idéer om vad som uppfattas som normalt, naturligt och önskvärt 
i relation till moderskap.    

3) En tredje fråga som framkommer i analysen är ett synliggörande av 
utrymmet mellan inkludering och exkludering. Intervjupersonernas berät-
telser kastar ljus på specifika erfarenheter i detta mellanrum, där såväl 
utanförskap och annorlundaskap som tillhörighet och gemenskap lyfts 
fram. Kulturella moderskapsideal spelar på olika sätt roll i kvinnornas 
beskrivningar, inte minst i förhållande till hur dessa hanteras av vänner, 
familjemedlemmar och bekanta samt anställda i välfärdsstatliga institution-
er. Kvinnorna beskriver vad jag uppfattar som kontextuell exkludering och 
villkorad inkludering, och för att fånga sådana dubbla positioner har jag 
bland annat knutit an till idén om ”outsider within”. I mellanrummet mel-
lan inkludering och exkludering finns utrymme för att både förstärka och 
utmana gränser. Där skapas också möjligheter för alternativa praktiker och 
förändring.  
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Individuella och kollektiva motståndspraktiker 
I den här studien har jag betonat normkritik snarare än organiserade  
former av motstånd, vilket framförallt beror på att intervjupersonerna i 
sina berättelser överlag inte förhåller sig till organiserat politiskt arbete 
mot moderskapsideal. Däremot är individuella och kollektiva motstånds-
praktiker en del i hur de omtolkar och erbjuder alternativa berättelser och 
normkritiska perspektiv. Det saknas i nuläget i Sverige ett tydligt avgränsat 
och organiserat feministiskt/queerpolitiskt förändringsarbete som tar sin 
utgångspunkt i ett problematiserande av moderskapsnormativa perspektiv. 
Diverse sociala rörelser och politiska aktörer har dock på olika sätt politi-
serat frågor som rör föräldraskap och heterosexuell normativitet, och som 
följd av detta har en rad förändringar i lagstiftningen drivits igenom.  

Aktuellt och relevant för den här studien är till exempel avskaffandet av 
lagen om tvångssterilisering vid byte av juridiskt kön, samt lagändringarna 
som har gjort det möjligt för samkönade par att ansöka om adoption och 
som har möjliggjort för lesbiska par att få tillgång till assisterad befrukt-
ning på svenska sjukhus. Det förs även politiska diskussioner om att upp-
häva förbudet för ensamstående kvinnor att få hjälp med assisterad  
befruktning, liksom förbudet mot samtliga former av surrogatmödraskap. 
Dessa lagändringar och politiska debatter belyser vissa förskjutningar av 
normalitetens gränser. Jag har visat att detta till exempel framgår i diskuss-
ionen om hur lagen om samkönade pars rätt till insemination både norma-
liserar (vissa) lesbiska relationer och föräldraskap, och erbjuder argument 
mot fördomar och okunskap: ”Det är lag, man får göra det”, som en av 
intervjupersonerna säger. Lagstiftning kan med andra ord både befästa 
normalitetens gränser och bidra till att dessa gränser förflyttas.    
 
Moderskap mellan kropp, erfarenhet och konstruktion  
Att frikoppla både moderskap och modrande från essentialistiska utgångs-
punkter möjliggör en variation av perspektiv och associationer, vilket mitt 
narrativa material tydligt visar. Jag har belyst några kvinnors berättelser av 
både moderskapsnormativitet och modrande, där modrande blir en om-
sorgspraktik och ett relationsarbete som inte behöver länkas till föräldra-
skap och som kan vara både individuell och kollektiv. Denna praktik be-
höver inte heller nödvändigtvis hänvisa till relationen mellan vuxen och 
barn utan kan också gälla relationer mellan barn och mellan vuxna. Jag 
har också diskuterat skillnader mellan kvinnor i relation till moderskap – 
en viktig utgångspunkt i ett problematiserande av moderskapsnormativa 
antaganden, som bygger på idéer om likhet.     
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Här vill jag avsluta med en länk till den feministiska teorins långa tradi-
tion av att resonera kring spänningen mellan likhet och skillnad, som är 
särskilt tydlig i forskning och debatt om moderskap. I avhandlingen har 
denna spänning återaktualiserats i diskussionen om moderskapsideal och 
alternativa praktiker. Den har också fått betydelse i skärningspunkten  
mellan kritiken av den svenska jämställdhetsdiskursens fokus på likhet och 
den poststrukturalistiska tendensen att tona ned betydelsen av erfarenheter 
och kroppsliga aspekter. Som jag skrev i det andra bakgrundskapitlet har 
den svenska välfärdsstaten genomgått ett tydligt retoriskt skifte från  
moderskap till föräldraskap, med inriktning mot likhet och på delat barn-
omsorgsansvar för kvinnor och män. En följd av denna betoning blir ett 
osynliggörande av skillnader, trots att skillnader baserat på antaganden om 
kön för många som positioneras som kvinnor manifesterar sig i diverse 
erfarenheter, bemötanden och förväntningar på just moderskap.  

Den poststrukturalistiska forskningstraditionen, i vilken delar av mitt 
teoretiska ramverk ingår, tenderar att rikta uppmärksamheten på flexibili-
tet och förändring. Jag argumenterar här inte för att det skulle vara irrele-
vant eller oviktigt att med fokus på moderskap diskutera betydelsen av 
kontext och att visa på förändringsmöjligheter. Det är i själva verket 
grundläggande för innebörden av moderskapsnormativitet och en av av-
handlingens huvudpoänger. Utifrån det narrativa materialet vill jag dock 
samtidigt betona betydelsen av kroppsliga erfarenheter. Detta dels för att 
problematisera moderskapsnormativa gränser och föreställningar som 
många på olika sätt tvingas förhålla sig till i och med att de kategoriseras 
som kvinnor, och dels för att synliggöra konkreta erfarenheter som inte 
bör negligeras.  

Personer som identifierar sig som och/eller blir positionerade som kvin-
nor hävdar jag är en fortsatt viktig kategori för forskningen. Detta av flera 
skäl: det empiriska materialet innehåller beskrivningar om kroppsliga 
aspekter som är specifika för biologiska kvinnor, såsom hormonella sjuk-
domar, missfall, graviditet, fertilitetsbehandlingar liksom erfarenheter av 
att inte kunna nå en graviditet. Materialet innehåller också berättelser som 
vittnar om fortsatta sociala förväntningar som innebär att kvinnor som 
kollektiv tvingas förhålla sig till specifika antaganden om moderskap i all-
mänhet och premierandet av biologiska band i synnerhet. Att sammanfoga 
betydelsen av kropp, kontext och förändring ser jag mot denna bakgrund 
som nödvändigt för att på samma gång möjliggöra ett synliggörande av 
dominerande och begränsande ideal och av alternativa praktiker. Det är 
viktigt också för att artikulera dessa variationer och alternativ som en form 
av motstånd mot begränsningar av olika livsformer.  
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Med utgångspunkt i det narrativa materialet vill jag här avsluta med att 
markera behovet av fortsatt teoretiskt och empiriskt utforskande av spänn-
ingen mellan kropp, erfarenhet och konstruktion i frågor om moderskap. 
Jag ser det som av vikt att utifrån olika perspektiv vidare utforska bio-
logins betydelse för konstruktionen av moderskap och normalitet i den 
svenska välfärdsstaten, liksom barns betydelse för konstruktionen av  
familj. För att återvända till avhandlingens utgångsläge – tystnad – vill jag 
också poängtera att avsaknaden av diskussioner som till exempelvis relate-
rar till ras/etnicitet, klass/ekonomi, funktionsförmåga och variationer av 
könsidentiteter här kan fungera som en språngbräda för vidare forskning 
om moderskapsnormativitet i en svensk kontext. Berättelsen tar inte slut 
här.   

 
* 

 
Det övergripande målet med den här avhandlingen har varit att rikta ljuset 
på ett sådant sätt att analysen av det som finns i skuggan byter plats med 
det annars framträdande. Min förhoppning när jag nu sätter punkt för den 
här studien är att fler perspektiv med utgångspunkt i marginalen ges större 
utrymme i den svenska feministiska (familje)sociologins centrum.  
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Summary 
 
In the shadow of Motherhood:  
Narratives about normative ideals and alternative practices  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gender scholars argue that motherhood is fundamental to the construction 
of femininity and to women’s identities as women. Life course research and 
childlessness studies have identified how motherhood is created as a  
‘natural’ part of women’s lives. Additionally, feminist research has demon-
strated that the regulation of motherhood has serious effects for women 
who are recognised as mothers as well as for women who are not. The 
relationship between motherhood and nationhood, and the connection 
between heterosexuality and the ‘right’ to be a mother, has also been 
 explored. Recently, alternatives to biogenetic motherhood which trans-
cend the heterosexual nuclear family have been on the public agenda in 
Sweden. While these debates have been the focus of some sociological  
attention, the practices at the core of the debates have been poorly theo-
rised and insufficiently empirically studied. Thus, an analysis of women’s 
experiences at the margins of hegemonic discourses of motherhood illumi-
nates a relatively unexplored topic.  

The aim of the thesis is to explore the relationship between normative 
ideals of motherhood and heterosexual normativity, and to shift alternative 
experiences from the margins of sociology of family and gender to its  
centre – a necessary shift if institutional changes concerning family and 
motherhood are to be grasped. The following research questions have 
guided the project: Which ideals and experiences appear in the participat-
ing women’s narratives about motherhood? What are their reflections and 
which strategies do they use to relate to, negotiate with and/or challenge 
normative ideals of motherhood and heterosexuality? Which contexts, 
experiences and practices are presented and reflected upon in the narra-
tives?  
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Disposition 
This dissertation consists of three sections. The five chapters of section one 
outline the contextual, theoretical and methodological frameworks  
employed in the study. The first chapter is an introduction, including a 
presentation of the aim of the study and the research questions. Chapter 
two contextualises the research questions by providing a historical back-
ground of motherhood in the Swedish welfare state. In the third chapter 
previous findings in feminist motherhood research, as well as childlessness 
and reproductive technology research relevant for the study, are presented. 
Chapter four consist of the theoretical framework in which three theoreti-
cal nodes are explored: motherhood as institution and experience, norma-
tive heterosexuality, and relationships beyond the heterosexual nuclear 
family ideal. This chapter introduces and critically reflects on the central 
analytical tools. In chapter five, I turn to the epistemological and methodo-
logical starting points and the choice of methods. Here, feminist standpoint 
theories meet narrative analysis and these approaches as well as concrete 
courses of action are described.    

Section two, chapter six, can be viewed as a separate room in which the 
eight participating women’s individual narratives are presented. I briefly 
introduce the participants before the space is given to the narratives, with-
out interference. Consistent with the aim of the study these are placed at 
the centre of the book, and they are written in a comprehensive yet  
approachable manner.  

In Section three I analyse the empirical material in dialogue with the 
theoretical frame. Three main themes are explored and reflected in each 
empirical chapter before conclusions from the thesis as a whole are drawn. 
Chapter seven provides an overview of different approaches and reflections 
of normative ideals of motherhood. In chapter eight the focus turns  
towards the women’s concrete experiences in relation to different aspects 
of Swedish welfare state institutions, including an extended discussion of 
two alternative paths to motherhood, i.e. through surrogacy and step-
parenting. The final empirical chapter, chapter nine, give emphasis to  
challenges and resistance. First, the idea of obligatory motherhood is  
confronted by narrated experiences of not being mothers and second,  
attention is drawn to various marginalised mothering practices. Following 
this comprehensive thematic discussion, chapter ten provides concluding 
remarks that summarise the central topics evolving from the empirical 
material, as well as argues for the need of further theoretical debate of the 
tension between equality and difference at the core of different feminist 
positions on motherhood.  
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Theoretical frame  
The theoretical frame is inspired by feminist contributions in several fields. 
One is gender scholar’s contribution to the analysis of the institution of the 
family in different nation-state regimes. While researchers have identified 
the state as a central actor in reinforcing patriarchal relations, they have 
also illuminated the role of the (welfare) state in developing woman-
friendly policies in the Scandinavian countries. However, feminist sociolo-
gists have identified a gap between the discourse of gender equality and 
women’s experiences of the double burden of being both mother and 
worker in a context in which men (as a group) remain marginal to repro-
ductive work.  

Another important tradition in feminist theory takes motherhood as  
discourse and practice as its point of departure to identify the institutional 
regulatory processes that recreates women’s subordination through  
mothering. Central to this debate is the work of Adrienne Rich, which 
differentiates between the institution of motherhood (sanctioned mother-
hood) and mothering as a lived experience. A further development here is 
the work of feminist philosophers such as Sara Ruddick and Ulla Holm, 
aiming at naming the practice of mothering (in Swedish modrande) as an 
analytical category that transcends notions of motherhood connected to 
the female biological body. It challenges cultural understandings of ‘blood/ 
genetic ties’ as a necessary link between mothers and children, while also 
accentuating the social aspects of caring for children.  

The theoretical framework also includes the contributions of sociologists 
and queer scholars that critically scrutinise heterosexual normativity, post-
colonial scholars that focus on the relationship between discourses of 
mothering and discourses of nationhood, as well as critical discussions of 
constructions of family. Notions of what a family is and who is a mother 
(or father), have globally been transformed over the past half century. My 
research aims to grasp both continuities and changes, particularly in  
exploring how cultural notions of mothers and families are reproduced and 
contested.  
 
Methodology 
The methodological frame of the study is located at the crossroads between 
narrative analysis and feminist standpoint theory. Narrative analysis  
departs from an acknowledgement of how the social is created and acted 
upon through narration. ‘Stories’ and ‘story-telling’ are the nodal points 
through which identities are created and through which meaning is 
achieved. Feminist standpoint theory provides a vital analysis of power 
over whose stories are recognised; it especially explores the relationship 
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between marginalised groups and knowledge production. The concept of 
situated knowledge underlines an understanding that scientific production 
is located within specific historical, cultural and political contexts and that 
these locations demand cautious and systematic reflection.  
    I suggest that combining narrative and standpoint methodological 
frameworks is productive. The focus in the first is the narrative itself,  
especially its inter subjective dimension, while the focus of the second is 
epistemological and lies between localisation in the world and the 
knowledge evolving from this location. In my research, the nodal point is 
the story-telling of the eight women who so generously shared their experi-
ences and knowledge. The women differ in a number of ways: their age 
(ranging from thirty to fifty), their sexual identity (lesbian, bisexual and 
heterosexual), and their family form at the time of the interview. Addition-
ally, some identify as mothers while others do not. A central commonality 
among them, however, is that they are not biogenetic mothers within a 
heterosexual relationship and therefore share a powerful experience of 
being outside of the hegemonic discourse of motherhood. Their narrated 
experiences of marginalisation are at the centre of the analysis.     
    The empirical material is presented in two different ways. First, each 
woman’s story-telling is presented in narrative form in a separate chapter. 
The intention here is to grasp not only the richness of the stories but also 
to capture the uniqueness of the individual narrated experience. While their 
individual narratives are edited, they follow the content of the conversa-
tions we had during the interview. This chapter identifies not only the  
diversity of perspectives among the women but also the diversity and 
changes within each woman’s story. Second, in the three empirical chapters 
that follow I return to the interviews and use quotes as illustrations. Three 
central themes are identified and developed from the empirical material in 
a critical dialogue with the theoretical frame and the analytical categories 
that are central to the analysis. These topics highlight the collective and 
gendered aspects of the experiences told.  
     
Central topics 
The reflections and arguments presented in this book draw upon an analy-
sis of the interviews, scholarly literature and contexts in which the  
women’s stories were told. Influenced by feminist standpoint theory and 
narrative analysis, the stories are not understood as solely individual  
accounts; but also as expressions of the collective and the contextual as 
well as of dominant and marginal discourses of motherhood.  
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I made the methodological decision not to interview a particular catego-
ry but talk to women with different perspectives on motherhood, with the 
one commonality that they were not biogenetic mothers within a hetero-
sexual relationship. This provided narratives that highlights complexities 
and variations that does not fit within a (hetero)normative framework of 
motherhood. The analysis has led me to three overriding results. One is 
related to the considerable variation in experiences, identities and relation-
ships, particularly over time. These narrated experiences cannot be reduced 
to binary categories such as heterosexual/lesbian, biological/non-biological, 
mother/childless or voluntary/involuntary childlessness. The women draw 
attention to everyday experiences of caring for children, of mothering  
practices and various significant relationships that are often marginalised 
or devalued within a normative framework of motherhood and heterosex-
uality.         

Another conclusion is the perseverance of a normative connection  
between biology and mother(ing) in the Swedish context. Despite common 
knowledge of and cultural acceptance towards family variation, ideas of 
what is considered normal, natural and desirable in terms of mothering 
persists. Institutionalised social expectations as well as juridical regulations 
where motherhood is strongly associated with biology continue to exist. 
This demonstrates deep tensions between ideologies of motherhood and 
lived experiences of caring for children. Furthermore, from the standpoint 
of the participating women, boundaries between inclusion and exclusion 
both reinforce and challenge each other and create spaces for individual 
and collective resistance. These three empirical themes illustrate the  
centrality of not only cultural representations of motherhood, but also how 
these are acted upon by welfare state employees (such as nurses and social 
workers). These experiences are impossible to understand outside of the 
Swedish welfare state and its institutions, which both enable the practice of 
mothering (e.g., through assisted insemination) and hinder it (legally and 
socially).  
 
Concluding reflections 
In empirically examining the relationship between motherhood as obliga-
tory, heterosexual normativity and diverse forms of mothering, I have 
come to suggest that the concept motherhood normativity (moderskaps-
normativitet) is analytically fruitful. It bridges feminist sociologists under-
standing of motherhood as institution and experience with queer theorising 
of normativity. To provide an open frame from which to understand  
various caring experiences, two interrelated concepts have been used: care 
practices (omsorgspraktiker) to capture everyday experiences of care and 
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care work at the core of the relationships between adults and children, and 
significant others (signifikanta/betydelsefulla andra) to identify and illumi-
nate the embodiment of these practices. The study emphasises the need to 
shift the location of the experiences expressed by the women from the 
margins to the centre not only in sociological research of family and  
gender, but also within feminist sociology. 
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