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Abstract 

Markus Klinton (2014): The Rational and the Normal - on the Logic, Practice 
and Ethic of Wage Labor. Örebro Studies in Business 8. 

The subject of this thesis concerns the tense situation of the pregnant 
employee in Sweden. Drawing on the critical ontology of Michel Fou-
cault the situation is characterized as a specific problematization within 
a historical theme around procreation (as an eventuality). The purpose 
of the thesis is to explain the functioning of the current situation of the 
pregnant employee as an inherent conflict, but also to draw out the 
implications of this specific analysis in relation to general wage labor. 
First an objective analysis is out-lined on how free wage labor gradually 
develops into a) a rational way of “knowing” about wo/man, b) a nor-
mal (institutional) way of organizing this knowledge, and c) a normal-
ized subject position for the expectant individual. Second the investiga-
tion turns towards the subjective experience of this positioning. This 
analysis, drawing on the works of Iris Marion Young and Erving 
Goffman, focus on a) the conflicts logic b) its practical management and 
c) the situations’ ethical implications. The empirical material for the
second part consists of legal cases, diaries and discussion-threads from 
the Internet. The conclusions drawn suggest that the pregnant employee 
is a rather abstract problem but that this abstraction still is real enough 
to make her disqualified from the calculus regime of employment. The 
second conclusion states that the pregnant employee becomes temporar-
ily “closeted” and engaged in practices of concealment and tension 
management. Finally the ethics of this situation is analyzed, stating that 
the pregnant employee becomes positioned in a situation of structural 
shame which she has to relate to no matter her specific employment 
conditions. In the end the wider implications of the analysis is drawn 
out, stating that wage labor has developed into a biased categorization 
of individuals as proper or non-proper labor power. Rational discrimi-
nation has been normalized, just as the handling of oneself as more or 
less deviant from norms.   

Keywords: employment, labor, labor contract, wage labor, pregnancy, 
organization, rationalization, normalization, Foucault, Young, Goffman 

Markus Klinton, Handelshögskolan 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, markus.klinton@oru.se 



 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Tack ......................................................................................................... 11 

DEL I - INLEDNING ............................................................................... 15 
1. Inledning .............................................................................................. 17 

Kritik mot den barnafödande arbetstagarens situation ......................... 20 
Två motsägelser i lönearbetssamhället ................................................. 23 

2. Preciseringar ......................................................................................... 31 
En konflikt på marginalen .................................................................... 31 
Tidigare forskning om graviditet och arbetsliv ..................................... 36 
Den mödrande lönearbetaren ............................................................... 45 
Den mödrande lönearbetarens objektiva problematisering ................... 51 
Den mödrande lönearbetarens subjektiva problematisering ................. 54 
Avhandlingens frågeställningar och syfte ............................................. 58 
Dispositionen ....................................................................................... 59 

3. Källmaterial och metod ........................................................................ 61 
Vägen fram till det sammanhållna materialet ....................................... 62 
Mot en traditionell insamlingsstrategi .................................................. 63 
Fortsatt arbete med Internetmaterialet ................................................. 66 
En misslyckad rekryteringskampanj ..................................................... 68 
Internetdagböckerna ............................................................................ 69 
Diskussionstrådarna ............................................................................. 75 
DO:s förliknings- och domstolsärenden ............................................... 77 
Avslutande kommentar kring valet av material .................................... 79 

4. Den teoretiska referensramen ............................................................... 83 
Nuets historia och upplysningens ethos................................................ 83 
Foucaults kritiska ontologi ................................................................... 85 
Fokala erfarenhetspunkter ................................................................... 93 
Den mödrande lönearbetarens seriella positionering ............................ 96 
Serialitet ............................................................................................... 98 
Stigma och Stigma Management ........................................................ 104 
Stigma - avvikelsens logik .................................................................. 105 
Stigma Management - avvikelsens praktik ......................................... 107 

The Menstrual Closet ..................................................................... 110 
Moraliska erfarenheter - avvikelsens etik ........................................... 113 

Kategorisk skam under en rationell blick ....................................... 114 



Parrhêsia - sanningssägandets etik ................................................. 118 

DEL II - DEN OBJEKTIVA PROBLEMATISERINGEN ........................ 125 
5. Lönearbetets rationalisering ............................................................... 127

Weber och rationaliseringen ............................................................... 127 
Det rationella samhället och det fria lönearbetet ................................ 133 
Det fria lönearbetet ............................................................................ 139 

6. Lönearbetets normalisering ................................................................ 147
Canguilhem och normaliseringen ....................................................... 149 
Det normala samhället och arbetskontraktet...................................... 152 
Den tidiga arbetsrätten....................................................................... 154 
Den moderna arbetsrätten och arbetskontraktet ................................ 157 

Kommentar kring arbetsrättens homogenisering ............................ 159 
Den tidiga socialförsäkringens utbyggnad .......................................... 160 
Den moderna socialförsäkringens funktion ........................................ 164 
Det normaliserade fria lönearbetet ..................................................... 167 

7. Den mödrande lönearbetarens normalisering ..................................... 173
Det historiska temat ........................................................................... 173 
Juridiska inramningar kring den barnafödande lönearbetaren ........... 176 
Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott […] ..... 181 
Lag om förbud mot arbetstagares avskedanden [… ] ......................... 184 
Utvecklingen under efterkrigstiden ..................................................... 189 
1970-talets reformer........................................................................... 192 
Socialförsäkringens utveckling ........................................................... 194 

Graviditetspenningen och sjukskrivningens problematik ............... 202 
Det normaliserade mödrande lönearbetet........................................... 210 

DEL III - DEN SUBJEKTIVA PROBLEMATISERINGEN ..................... 215 
8. Från objekt till subjekt ....................................................................... 217

Den normalt förekommande mödrande lönearbetaren ....................... 217 
9. Den logiska problematiseringen ......................................................... 225

Det rationella mötet mellan arbetstagare och arbetsgivare ................. 226 
DO:s förliknings- och domstolsärenden ............................................. 229 
Ärenden till arbetsdomstolen ............................................................. 233 

Avbrutet rekryteringsförfarande..................................................... 234 
Avbrutet anställningsförfarande ..................................................... 237 
Missgynnande behandling under anställning .................................. 247 

Sanningsspelet kring två sociala identiteter ........................................ 256 



 

 

Lönearbetaren som virtuell social identitet......................................... 257 
Mödraren som virtuell social identitet ................................................ 259 
Mötet mellan mödrande och lönearbete ............................................. 260 

10. Den praktiska problematiseringen .................................................... 267 
Direkt och indirekt i-särhållande ........................................................ 268 
Graviditeten som en praktiskt hemlig och känslig information .......... 272 
Den rationella hemligheten ................................................................ 275 
Berätta eller inte ................................................................................. 275 
Hemlighetsmakeriet - döljandets praktiker......................................... 282 

Döljandets praktiker ...................................................................... 289 
Den normala spänningen ................................................................... 301 
Arbeta eller inte .................................................................................. 302 
Spänningshanteringen - nedtoningens praktiker ................................. 304 

Nedtoningens praktiker ................................................................. 305 
Garderoben och det mikrodisciplinära mönstret ................................ 318 

11. Den etiska problematiseringen ......................................................... 325 
Viljan till förnuft ................................................................................ 326 
”Vet ju om att min graviditet kommer att stoppa min karriär helt.” . 329 
Viljan till ärlighet ............................................................................... 337 
”Så jag vill ju vara schysst och berätta så fort som möjligt…” ........... 338 
Det rationella döljandets- och den normala nedtoningens etik ........... 341 
Den kategoriska skammen ................................................................. 342 
Sanningens nödvändighet ................................................................... 348 

Varför, när och hur bör man berätta? ............................................ 349 
Den farliga sanningen som måste utsägas ...................................... 354 

Sanningens rationella och normala form ............................................ 358 

DEL IV – AVSLUTNING ....................................................................... 363 
12. Avslutning ........................................................................................ 365 

Den mödrande lönearbetarens problematisering ................................ 365 
Den generella lönearbetarens situation ............................................... 372 
Humankapitalets selektering och formatering .................................... 375 
Slutord - hur talet om historiens död är synnerligen överdrivet .......... 384 

Summary ................................................................................................ 389 
Källor och litteratur ............................................................................... 395 

Ärenden till arbetsdomstolen: Fall 1-5 ............................................... 417 
Internetdagböckerna .......................................................................... 418 
Diskussionsinläggen ........................................................................... 419 



 

 

 
  



 

 

Tack 
Bland alla obetänksamheter som letat sig in i denna text hoppas jag 
att ni som söker, här och där, skall finna möjligheter. Använd dem 
väl. Med detta sagt finns det ett antal personer som jag vill rikta ett 
stort tack till. Till att börja med min livspartner Tina och våra barn 
Ella, Vilma och Alma. Utan ert engagemang, som möjlighet och be-
gränsning, skulle detta projekt aldrig tagit form. Nu har äntligen da-
gen kommit som vi alla längtat efter. 

Till min akademiska mentor och handledare de sista avgörande 
åren, Hans Hasselbladh. Utan dig hade vi inte hållit detta alster i 
handen. Mer än så behöver inte sägas. 

Till Anna Ragén och Sven Helin som tillsammans gjorde det möj-
ligt för mig att återvända till universitetet efter två år i exil. Er sup-
port har varit avgörande. Tack. Till Isabel Gunnarsson och Ulrika 
Thörn som möjliggjorde denna lika nödvändiga exil. Tack också Ma-
rie Hedlund. 

Tack till Johan Sandström, en gång min första riktiga handledare. 
Utan dig ingen Goffman. Tack Christine Roman som stöttat mig un-
der åren på forskarskolan Demokratins villkor. Tack också till Tomas 
Brante och Lisa Nilsson Yalcin som fångade upp mig och mitt projekt 
i intervjuerna till nämnda forskarskola. Särskilt tack till Zeki Yalcin, 
min vän och tidigare kollega, för att du alltid trott på mig, särskilt i 
stunder då jag själv tvivlat. Tack alla - forskare och doktorander - vid 
Demokratins villkor och ämnet företagsekonomi vid Handelshögsko-
lan, Örebro universitet. Det är många som, med engagemang och 
stöd, genom åren bidraget till detta projekt. Ett särskilt tack till Peter 
Berglez, Jenny Alsarve, Gabriella Wennblom och Helen Stockhult, 
vilka ofta ställt upp och lyssnat till mina märkliga idéer. Tack också 
Michael Allvin för din insats som opponent vid mitt slutseminarium. 

Tack Mamma och Pappa. Utan ert oproblematiska och samtidigt 
självklara förhållningssätt hade inte det tänkande som ligger bakom 
detta projekt funnits. Tack också till mina svärföräldrar, Margareta 
och Hans Gösta, för ert stora stöd genom åren. Tack Rickard och 
Frances för er hjälp med det engelska korrekturet. Till sist, tack Fred-
rik Isaksson, min mångårige vän och första handledare i tänkandets 
praktik, långt innan jag blev doktorand.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap är en blå naivitet 

som ur ett tillmätt mått av tankesyn 

fått för sig att gåtan har struktur 

ur Aniara av Harry Martinsson 



 

 

  



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  15 
  

DEL I - INLEDNING 
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1. Inledning 
Är lärare och började i dagarna på nytt jobb. Jag visste inte om att jag var 
gravid när jag skrev på anställningsavtalet i våras utan fick veta det någon 
vecka efter och nu har jag dåligt samvete. Jag vet att jag inte ska ha det och 
att det är min fulla rätt att bli gravid när jag vill, men jag känner mig ändå 
som en stor bov. Min tjänst är ett vikariat som sträcker sig över ett läsår, 
men jag kan naturligtvis inte jobba hela den tiden utan det handlar mer om 
en termin. Jag ville vara ärlig med graviditeten redan från början och ringde 
chefen innan jag började och berättade idag för min klassföreståndarkol-
lega (som redan hade avslöjat mig, det syns tydligen mer än vad jag tror att 
det gör). Det är inte en hemlighet att de hade valt en annan sökande till 
tjänsten om min graviditet hade varit känd tidigare (det har mer eller 
mindre blivit sagt rakt ut). CemK1 

Barnafödande utgör en omvälvande händelse som förutom liv och känslo-
liv - födelse, glädje, sorg, hopp, oro, ilska, död - kan beröra frågor om 
självuppfattning och försörjning. Detta framträder särskilt tydligt i arbets-
livet där dessa frågor gärna skär in i varandra. För var och en med erfa-
renheter av barnafödande är det förmodligen bekant att denna händelse 
väcker en hel del kritiska frågor kring just lönearbete och anställning. Det 
inledande citatet ger en god bild av de spänningar som ofta visar sig i mö-
tet mellan den barnafödande individen och arbetsmarknaden. Läraren 
CemK berättar att hon just börjat ett nytt jobb och att hon under mellan-
perioden - från det ena jobbet till det andra - har fått reda på att hon är 
gravid, något hon inte var medveten om då hon skrev under anställnings-
avtalet. Den nya tjänsten är ett vikariat som sträcker sig över ett läsår och 
hon berättar nu om hur dåligt samvete hon har eftersom hon inte kommer 
att kunna arbeta tiden ut: ”Jag vet […] att det är min fulla rätt att bli gra-
vid när jag vill, men jag känner mig ändå som en stor bov.”. Eftersom 
CemK vill vara ärlig ringer hon till chefen innan hon börjar för att infor-
mera om läget; att hon väntar barn och inte kommer att kunna arbeta 
tiden ut. När hon sedan skall informera en kollega visar det sig att denne 
redan har avslöjat henne, varpå hon också inser att hennes nya chef och 
kollegor förmodligen inte är särskilt nöjda med hennes graviditet. Hon 
skriver: ”Det är inte en hemlighet att de hade valt en annan sökande till 

                                                      
1 CemK skriver på ett diskussionsforum. Alla utsagor från denna typ av källa re-
dovisas tydligt som (kursiverad) signatur i löptexten samt med respektive signatur 
(i bokstavsordning) längts bak i avhandlingens sammanställning av källmaterial 
under rubriken Diskussionsinläggen.   
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tjänsten om min graviditet hade varit känd tidigare …”. CemK förklarar 
därefter hur ”förbannad” hon blir på sig själv i denna situation - för att 
hon inte ”tänker som en man” och bara ”kör på som om ingenting” - och 
fortsätter: ”Jag kommer förhoppningsvis att vara fullt arbetsför ända fram 
till jul och hade egentligen ingen skyldighet att berätta ännu. Ändå har jag 
dåligt samvete.”. I den här typen av spända situationer, där normativa 
förväntningar ställs på sin spets, påverkas inte bara praktiska förehavan-
den och förhållanden (att dölja eller vara öppen med sin situation, att få 
eller inte få ett jobb). Människor tenderar också att utmanas i sin världs- 
och självuppfattning och genom förhandling komma ut som något annat 
än de var innan situationen uppstod. Signaturen CemK skriver själv lite 
längre fram: ”I vanliga fall är jag den som alltid peppar andra till att kvin-
nor har samma rättigheter och skyldigheter som män, men när det gäller 
mig själv verkar jag ha tappat bort detta helt.” Vi har här att göra med en 
karaktärsdanande situation; en individ som dels uppträder som något 
annat än hon förväntas vara i ett normerat sammanhang (gravid i förhål-
lande till en anställning) dels upptäcker sig själv som någon annan än hon 
förväntat sig själv att vara (som en individ medveten om att hon borde stå 
upp för sina rättigheter men som ändå skuldbelägger sig själv).  

Ett annat exempel på detta till synes ansträngda möte mellan arbetslivet 
och den gravida individen finner vi hos signaturen Redmilk som på ett 
diskussionsforum berättar om sina erfarenheter av att gå på anställnings-
intervjuer.  

[…] Jag var igår på arbetsintervju och hoppas få jobbet, vikarie på förskola 
med möjlighet till heltid. Jag nämnde inte att jag var gravid för vid min 
förra graviditet så var jag på anställningsintervju (då var jag i vecka 12) och 
fick jobbet... men jag ville vara ärlig och sa att jag var gravid. DÅ ändrade 
de sig direkt och beklagade och sa att jag inte fick jobbet. Så nu valde jag 
att tiga och ska försöka dölja magen så gott det går. Är redan svullen, ser 
ut att vara i vecka 16. Det känns tungt att behöva undanhålla min gravidi-
tet men får jag inget arbete nu så är min SGI helt körd och då får jag leva 
på lägsta föräldrapenningen, vilket vore katastrof. Usch..när man är gravid 
vill man kunna njuta av graviditeten, inte gå och oroa sig... […] Redmilk 

Redmilks inlägg kompletterar de spänningar i mötet mellan arbetslivet och 
den gravida individen som vi fann ovan hos CemK; känsloliv (njutning, 
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ångest och oro), försörjning (SGI2 och föräldrapenning), praktiker (ti-
gande, döljande och berättande), kroppslighet (synligt och osynligt), moral 
(skuld, skam och ärlighet). Vi finner att även Redmilk, kanske ännu tydli-
gare än CemK, tagit starkt intryck av situationen. Vis av erfarenheten från 
ett tidigare försök att få ett arbete väljer hon under denna intervju att inte 
berätta om sin graviditet. Vart CemK och Redmilk tog vägen med sig 
själva och sina erfarenheter efter dessa spända möten med arbetslivet vet 
vi inte. Deras inlägg följdes av två diskussionstrådar och därefter upphör 
spåren. Den här avhandlingen handlar dock om just detta möte - mellan 
den avvikande gravida individen och det normala arbetslivets förväntning-
ar. Den röda tråden, som också genomsyrat hela forskningsprojektet, ut-
görs av det systematiska arbetet med att försöka problematisera denna 
alldagliga men samtidigt tillspetsade situation som så väl framträder i 
inläggen. Det har inneburit ett komplext arbete med att historiskt, teore-
tiskt, empiriskt och analytiskt försöka både hålla isär och föra samman 
det inom försörjningssystemet (i.e. lönearbetet) institutionaliserade ”hem-
lighetsmakeriet” (välfärds- och socialförsäkringsarrangemangen) och det 
”privata” hemlighetsmakeriet (tystnad och döljande), vilka båda tenderar 
att dominera en graviditet. Det senare - dvs. frågan om det ”privata” - 
representerar också en ”pedagogisk utmaning” som tidigt blev en driv-
kraft i arbetet. I stort sett alla jag diskuterade frågan med - forskare som 
lekmän, kvinnor som män - försökte nämligen avdramatisera den arbets-
livsrelaterade problematiken; som om frågan om den barnafödande löne-
arbetarens hemlighetsmakeri vore blott en bi-effekt av det äkta hemlig-
hetsmakeriet, i.e. den gravida individens oro och ovisshet kring barnets 
vara eller icke-vara (civilstånd, missfall, abort etc.). Detta är förstås felakt-
igt, vilket de allra flesta torde inse vid närmare diskussion och eftertanke. 
De spänningar som inläggen ovan pekar ut är allt annat ”privata”. Det 
handlar om något offentligt orkestrerat och historiskt specifikt. Samtidigt 
är det, som ovan påpekat, ett förhållande som inte är helt lätt att reda ut. 
Låt oss därför nu börja. 

                                                      
2 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är den inkomst som Försäkringskassan 
fastställer utifrån beräknad årlig arbetsinkomst som underlag för utbetalning av 
t.ex. föräldrapenning. Detta förhållande grundar sig på den s.k. inkomstbortfalls-
principen. Om inkomst saknas utgår beräkningen ifrån en lägstanivå vilket 2013 
innebar knappt 9 000 kr i månaden (före skatt).  
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Kritik mot den barnafödande arbetstagarens situation 
Under början av 2000-talet genomförde Jämställdhetsombudsmannen 
(JämO, numera Diskrimineringsombudsmannen) en kartläggning och 
informationskampanj kring graviditet och arbetsliv (JämO, 2002a; JämO, 
2002b). Frågan om den gravida arbetstagarens ställning på arbetsmark-
naden hade redan några år tidigare uppmärksammats i en undersökning 
som publicerades i Arbetsförmedlingens tidning Platsjournalen3, där det 
bland annat framkom en tveksamhet bland arbetsgivare4 att anställa kvin-
nor som planerade att skaffa barn (Platsjournalen, 1996). JämO själva 
hade dessutom, i skiftet från 1990-talet till 2000-talet, noterat en ökning 
av antalet anmälningar om missgynnande i samband med graviditet 
och/eller föräldraskap (JämO, 2006). I sin kartläggning uppmärksammade 
JämO nu några av de situationer som kan uppstå i mötet mellan den gra-
vida lönearbetaren och arbetslivet: a) arbetssökande riskerar att sorteras 
bort i samband med anställningsintervjuer då det framkommer att de är 
gravida eller planerar att få barn; b) de som är anställda på visstid i form 
av vikariat, projekt- eller provanställningar riskerar att inte få förläng-
ningar eller fasta anställningar om de blir gravida; c) kvinnor med fast 
anställning som blir gravida riskerar att gå miste om förväntad vidareut-
bildning, befordran eller lönehöjning. Istället riskerar de i samband med 
att graviditeten blir känd att omplaceras till mindre kvalificerade arbets-
uppgifter och i värsta fall bli uppsagda med hänvisning till arbetsbrist 
(JämO, 2002a). Till att börja med pekar JämO alltså på den spänning som 
vi känner igen från fallen med CemK och Redmilk, dvs. det att som gravid 
ifrågasättas som potentiell arbetskraft. Jämo hävdar dock att den spända 
relationen inte bara tar sig uttryck i möjligheterna att få komma in, utan 
också i möjligheterna att få vara kvar samt i hur en pågående anställning 
hanteras. I en annan undersökning, från samma tidsperiod, av fackför-
bundet HTF5 (2001a; HTF, 2001b) bekräftas denna tveksamhet kring 
gravida kvinnor eller potentiellt gravida kvinnor som arbetskraft. Enligt 

                                                      
3 Platsjournalen hade ställt frågor till 100 slumpmässigt utvalda arbetsgivare ur 
länsarbetsnämndernas register kring barnafödande och arbetsliv. 
4 Framförallt mindre privata arbetsgivare. Något som också senare lyfts fram i en 
rapport från DO (DO, 2010, sid 41), även om de i andra sammanhang konstaterat 
att konflikten förefaller finnas över hela arbetsmarknaden (Diab, 2012). 
5 HTF (numera i fackförbundet Unionen) hade låtit Gallup genomföra en under-
sökning med 1000 av sina medlemmar mellan 19 och 39 om möjligheterna att 
kombinera arbete och föräldraskap (HTF, 2001a; HTF, 2001b). 
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HTF:s rapport var det t.ex. vanligt att kvinnor under anställningsinter-
vjuer fått frågan om de tänkte skaffa barn, upplevt sig tvingade att ljuga 
om en parrelation eller lova att inte skaffa barn. Somliga kvinnor upplevde 
också att de blivit särbehandlade i form av uppsägningar eller genom en 
svag löneutveckling på grund av sin graviditet.  

Vad är då problemet i denna situation? Som JämO (2002a) påpekat kan 
vi till att börja med konstatera att det inte förefaller vara graviditeten i sig 
som utgör problemet, utan snarare de föreställningar och förväntningar 
som inte sällan omgärdar kvinnor (i allmänhet och i en viss ålder i synner-
het) avseende deras relation till arbetslivet. Det flesta arbetsgivare - dvs. 
denna (vanligen) juridiska figurs representanter - känner förmodligen till 
att kvinnor står för lejonparten av småbarnsårens uttag av föräldradagar, 
vård av sjuka barn och det enligt lag påbjudna deltidsarbetet6. Priorite-
ringar som alla, i en eller annan mening, innebär ett brott med arbetslivets 
grundläggande förväntningar om närvaro och aktivitet. Det handlar såle-
des om ett rationellt mål-medel-tänkande från arbetsgivarsidan, där indi-
vider som arbetskraft kalkyleras utifrån föreställningar om deras framtida 
status. Detta kan också sägas bli bekräftat från arbetsgivarhåll när Svenskt 
Näringslivs (dåvarande) chefsekonom i en intervju 2011 okomplicerat 
konstaterar: ”Det vi kallar statistisk diskriminering bygger på en rationell 
kalkyl av arbetsgivaren som vet att en hel del kvinnor inte bara är föräld-
ralediga utan även arbetar deltid under lång tid.” (Stefan Fölster, Nyckeln 
till jämställdhet 2011). Riktigheten i statistiken, dvs. kalkylens ponerade 
bas, är svår att ifrågasätta eftersom det just är kvinnor som ansvarar för 
majoriteten av samhällets föräldrarelaterade frånvaro från arbete. Under 
2012 tog t.ex. kvinnor ut 76% av det totala antalet föräldrapenningdagar 
och 64 % av de tillfälliga föräldrapenningdagarna (Försäkringskassan, 
2013). Det är också väsentligt vanligare att kvinnor arbetar deltid i jämfö-
relse med män. Enligt SCB:s På tal om kvinnor och män 2012 arbetade 
mellan cirka 40 och 50 % av alla sysselsatta kvinnor med barn i åldern 1-
10 år deltid år 2011. För männen var motsvarande siffra mellan cirka 6 

6 Deltidsarbete fram till ett barn fyller 8 år regleras i Föräldraledighetslagen (SFS 
1995:584). En förälder har enligt §3 fjärde stycket, rätt att förkorta sin normala 
arbetstid med upp till en fjärdedel utan att begära/ta ut föräldrapenning. 
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och 10 % (SCB, 2012, s 55).7 I frågan om ”rätt eller fel”, dvs. kalkylens 
såväl moraliska som ekonomiska hållbarhet, är det svårare att säga någon-
ting med sådan säkerhet. Konsekvenserna av den sannolikt8 utbredda 
särbehandlingen av graviditet och barnafödande på arbetsmarknaden är 
dock problematiska, menar JämO, då det dels medför att alla ”… kvinnor, 
även de som aldrig får barn, riskerar att bli diskriminerade...” dels kan 
innebära att yngre kvinnor betraktas som en ”… riskgrupp som när som 
helst kan bli gravida.” (JämO, 2002a). Som Ulrika Lorentzi skriver i en 
debattbok om graviditet: ”Eftersom normerna och förväntningarna runt 
barnafödande är så starka blir graviditet ett drama även för de kvinnor 
som antingen inte kan bli gravida eller väljer att inte blir det. Alla kvin-
nors arbetsliv påverkas av att majoriteten kvinnor får barn och tar huvud-
ansvaret för dem…” (Lorentzi, 2008, s 8f). I förlängningen kan det, mer 
konkret, leda till att yngre kvinnor får svårare att ta sig in och etablera sig 
på arbetsmarknaden. Särskilt problematiskt blir det förstås för de som inte 
har ett arbete eller de som har visstidsanställningar där anställningstrygg-
heten och skyddet mot diskriminering är relativt svagt. De som har en mer 
stabil anställningsform löper å sin sida risk att halka efter karriär- och 
lönemässigt genom särbehandling hos en befintlig arbetsgivare. Somliga 
individer kan därtill tänkas uppleva svårigheter att byta arbete (när de 
exempelvis önskar nya utmaningar eller lider av vantrivsel) eftersom 
barnafödandet kan göra sådana växlingar av arbetsgivare svårare och mer 
riskfyllda. Sammantaget kan denna situation också komma att påverka 
människors val kring barnafödande, vilket JämO kallar för ett ingrepp i 
”livets villkor” och skriver att den ”… yttersta konsekvensen är att själva 

7 I en artikel från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärde-
ring (IFAU) visar Angelov et al. att ca 44 % av kvinnorna i ålderspannet 25-44 år 
arbetat deltid (mindre än 35 timmar per vecka) medan motsvarande siffran är 
10% bland männen. Det är också i denna grupp vi kan föreställa oss att de flesta 
kvinnor/män som fått barn återfinns (Angelov, Johansson, & Lindahl, 2013, s 5). 
8 Vi har ingen svensk statistik riktad mot just särbehandling/diskriminering relate-
rad till graviditet i arbetslivet varför det kan vara svårt att uttala sig mer exakt. 
Den löpande rapporteringen från bl.a. JämO, DO och fackförbund talar dock för 
att det i vart fall inte rör sig om en ringa fråga. SCB (2003) kunde också i en 
undersökning från början av 2000-talet (med vissa reservationer) se en tendens till 
att kvinnor (och delvis män) som väntar sitt första barn löper en signifikant större 
risk för framtida arbetslöshet i jämförelse med de som inte är blivande föräldrar. 



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  23 
  

viljan att skaffa barn påverkas.” (2002a).9 Detta ”livets villkor” är nu 
även samhällets villkor, dvs. samhället är i högsta grad beroende av be-
folkningens engagemang i barnalstring och barnomsorg. Denna situation 
pekar alltså mot en om inte paradoxal så i vart fall motsägelsefull situat-
ion.  

Två motsägelser i lönearbetssamhället 
Som framgick av kritiken ovan handlar konflikten inte bara om de faktiskt 
gravida individer som söker arbete, som i de inledande fallen med CemK 
och Redmilk, utan även om de arbetssökande som inte är gravida och då 
alldeles oberoende av om de önskar eller kan bli det. Det tenderar därtill 
att handla om de som redan är i arbete och även i detta fall oberoende av 
om de faktiskt är gravida. Konflikten och spänningen mellan arbetsliv och 
barnafödande tenderar alltså att bli en förhållandevis abstrakt fråga och 
handla om en situation präglad av sk guilt by association, dvs. om en mot 
kategorin kvinnor allmänt riktad projicering av de eventuella spänningar 
och problem som barnafödande och föräldraskap kan skapa i en anställ-
ningsrelation. Denna allmänna spänning handlar nu, trots sin vardagliga 
precision, inte bara om de enskilda individerna utan är ett konfliktområde 
som kan sägas skära djupt ner i det s.k. lönearbetssamhällets principiella 
konstruktion och funktion. Den tyske sociologen Ulrich Beck (1998) me-
nar t.ex. att det moderna ”könsrollsmönstret” - som vi ovan kunde se 
uttryckas i fördelningen mellan kvinnors respektive mäns uttag av föräld-
radagar och utnyttjande av möjligheten till deltidsarbete under småbarnså-
ren - utgör en grundförutsättning för industrisamhällets funktionalitet10. 

                                                      
9 Det senare pekar på en farhåga, befogad eller inte, som i t.ex. Sverige varit åter-
kommande i politisk debatt och utredningsväsende, i synnerhet under perioder 
med svagare nativitetsutveckling. Se t.ex. Befolkningskommissionen 1935-1938, 
Befolkningsutredningen 1941-1946, Arbetsgruppen kring Ds 2001:57 Barnafö-
dandet i fokus. Frågan om ”folket” - dess mängd och utveckling - har över tid 
varit av intresse för makthavare och administratörer vilket gjort barnafödandet - 
liksom moderskapet - till en statsangelägenhet (Dribe & Stanfors, 2005, s 5f; 
Jónasdóttir, 2003, s 188; jfr Johannisson, 1988).  
10 Vilket enligt Beck - med dennes ”tyska” perspektiv - främst uttrycks under 
1900-talet genom etableringen av en ”hemmafruepok” - män lönearbetar och 
kvinnor svarar för reproduktionen. Om vi kan tala om en ”hemmafruperiod” i 
Sverige kan den koncentreras till 1950-talet, med enligt folkräkningen ca 1,4 mil-
joner ”hemmafruar” (Ahrne, Roman, & Franzén, 2000, s 78; Hedenborg & Wi-
kander, 2003, s 150; se även Nyberg, 2000, s 17).  
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Mönstret är etablerat kring en föreställning om en manlig produktionssfär 
och en kvinnlig reproduktionssfär: ”Å ena sidan förutsätter förvärvsarbete 
hushållsarbete, liksom marknadsförmedlad produktion förutsätter den 
traditionella kärnfamiljen.” (Beck, 1998, s 183). I denna mening har det 
moderna lönearbetsamhället byggts kring en halv exploatering av arbets-
kraften eftersom en hel vore omöjlig (jfr med Acker, 1990, s 1029). Å 
andra sidan innebär det att det också sker en exploatering av vad vi skulle 
kunna kalla för reproduktionskraft (Jfr Jónasdóttirs begrepp kärlekskraft, 
2003). Tillsammans, organiserade kring lönearbetet som norm, synes detta 
förhållande snarast uttrycka en (politiskt) etablerad ”allmänning” 
(Ostrom 2009) kring en principiell samhällsresurs, arbetskraften. En re-
surs som inte bara kontinuerligt förbrukas (lönearbete, uttryckt som pro-
duktion) utan också kräver en kontinuerlig förnyelse, uttryckt som repro-
duktion (barnalstring och omsorg).  

Mot bakgrund av arbetslivets och lönearbetets principiella ställning i 
det moderna samhället; dels som organiserande princip för produktion 
och resursfördelning (jfr Christensen, 1983; Henning, 1984), dels som för 
givet tagen subjektposition för den generella medborgaren (enskild för-
sörjning och identitetsutveckling); synes spänningsförhållandet barnafö-
dande visavi arbetsliv peka mot två samhälleliga motsägelser. Till att börja 
med kan vi konstatera att lönearbetssamhället (för sin överlevnad) har två 
primära behov, dels i form av en kontinuerligt lönearbetande befolkning 
(en hög sysselsättningsgrad) dels i form av ett kontinuerligt återskapande 
av samma befolkning (i huvudsak genom en positiv födelsefrekvens av 
framtida lönearbetare). De två funktioner - lönearbetaren respektive föräl-
dern - som skall svara upp mot dessa två behov sammanfaller ofta hos en 
och samma individ - ”vuxenmedborgaren” - vilken förväntas bidra med 
såväl eget lönearbete (produktion) som engagemang i barnafödande och 
omsorg (reproduktion) av den kommande generationens lönearbetare. Om 
samhället genom dess arbetsgivare (privata som offentliga) inte riktigt vill 
kännas vid de praktiker som reproduktionen av arbetskraften kräver utan 
istället tenderar att behandla de lönearbetare som står för reproduktionen 
(såväl män som kvinnor) som problematiska, innebär det en situation där 
det långsiktiga behovet (av fler lönearbetare) ställs mot både det allmänna 
behovet av den samlade vuxna befolkningens mangranna deltagande i 
arbetslivet (produktion genom lönearbete) liksom det enskilda behovet av 
självförsörjning (genom lönearbete). Det kan t.ex. innebära, som JämO 
antyder i sin formulering kring ”livets villkor”, att den enskilda/-e med-
borgaren tar avstånd från eller prioriterar ned dels barnafödandet i sig dels 
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omsorgen om redan födda barn till förmån för sitt ”eget” individuella 
engagemang (försörjning och identitetsutveckling) i lönearbete. Detta är 
den första motsägelsen - mellan lönearbetet som samhällsorganiserande 
princip visavi reproduktionen av befolkningen som samhällsförutsättning - 
vilken har följt med under i stort sett hela 1900-talets utveckling av det 
moderna lönearbetssamhället. Vi kan i mångt och mycket se utvecklingen 
av centrala delar i den moderna välfärdsstatens institutionella arrange-
mang som försök till gensvar (men inte upplösning) riktat mot denna mot-
sägelse.11 Dessa tar succesivt formen av sociala innovationer inom t.ex. 
socialförsäkringssystemet (moderskapsförsäkring som blir föräldraförsäk-
ring), genom lagstiftning (förbud att avskeda kvinnor som blir föräldrale-
dighetslagen), samt i form av praktiska arrangemang (såsom förskoleverk-
samhet). En utveckling som å ena sidan handlat om att kategorin kvinna 
formellt flyttats in i arbetslivet, i samklang med bildandet av ett generellt 
medborgarideal centrerat kring lönearbetaren, och å den andra om att 
kategorin mannen flyttats in omsorgsbärandet, i samklang med bildandet 
av en annan prisma i det nya medborgaridealet (i form av föräldern).12 
Den första rörelsen uttrycks tidigt genom 1939 års lagstiftning som för-
bjuder arbetsgivare att avskeda kvinnor som gifter sig, blir trolovande eller 
havande. Den andra rörelsen uttrycks främst genom den könsneutrala 
föräldraförsäkring som 1974 ersätter den gamla moderskapsförsäkringen. 
Resultatet är en föreställt könsneutral medborgare som kännetecknas och 
organiseras kring två subjektpositioner - lönearbetaren respektive föräl-
dern.  

Det leder in oss på den andra motsägelsen vilken rör det faktum att det 
specifika fenomenet barnafödande även pekar mot ett synnerligen all-
mängiltigt förhållande, dvs. ett inslag av återkommande periodisk otill-
gänglighet (genom födelse-liv-död) för den typ av närvaro-aktivitet som 

                                                      
11 Jämför med (Malmberg 2010, s 34f): ”Såväl samhället i stort som företagen har 
ett långsiktigt intresse av att framförallt kvinnor kan kombinera arbete med famil-
jeansvar och därigenom underlätta för ett rimligt högt barnafödande och ökat 
arbetskraftsutbud. […] Ett syfte med föräldraledighetslagen kan därför sägas vara 
just att bidra till att i för[e]tagandet delvis internalisera den typ av sociala kostna-
der som är förknippade med föräldraskap.” 
12 Jfr med Roger Klinth som skriver: ”Den politiska utgångspunkten kan beskrivas 
som kamp på två fronter […] stärka kvinnors position i yrkes- och samhällslivet 
[och] stärka männens ansvar och engagemang i barnavård och hemarbete. Denna 
målsättning har sedan 1970-talets inledning haft en bred politisk förankring.” 
(Klinth, 2005, s 207f). 
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arbetslivet kräver. Utöver graviditet och barnafödande som ”arbetsmark-
nadsrisk” och underlag för kalkyler kan vi räkna upp en smått oöverskåd-
lig mängd andra potentiellt otillgängliggörande företeelser av varierande 
karaktär - såsom sömn- och näringsbehov, hälsotillstånd att hänföra till 
sjukdom eller skada, samt omsorg (för andra än barn t.ex. åldrande för-
äldrar), vilka rimligtvis också torde göra arbetskraften ”osäker”. I för-
längningen innebär detta förhållande en situation där hela befolkningslag-
ret kan anses utgöra en risk; där de lyckligt lottade blir de som kan för-
väntas uttrycka förgänglighet i minsta mån och därmed kan gå vinnande 
ur kampen om jobben - dvs. för en tid, tills döden skiljer även de till synes 
mest tillgängliga från arbetet. Detta är den andra motsägelsen, mellan 
lönearbetets premisser och individens ofullkomlighet, som även den följt 
med under hela 1900-talet och vars hantering sökts genom olika reformer 
(arbetsrätt/socialförsäkring) men knappast heller kan sägas blivit upplöst.  

I lönearbetssamhället ställs alltså reproduktion och produktion i ett 
allmänt motsägelsefullt förhållande till varandra. På samhällsnivå handlar 
det om en funktionell spänning - som uttrycks genom välfärdstatens pro-
blemlösningar (lagstiftning och socialförsäkring). På medborgarnivå ver-
kar spänningen produktivt genom att sortera och engagera kategorier av 
människor, i synnerhet män och kvinnor, i olika aktiviteter. Samtidigt, 
som Beck ovan påtalar, synes denna sortering hamna i konflikt med de 
jämlikhetsideal som samhället samtidigt ställer upp kring en universell 
individ vars livs- och valmöjligheter inte skall bestämmas utifrån exempel-
vis kön. Det är alltså särskilt intressant att notera att den individuella kon-
flikten barnafödande/barnomsorg visavis arbetsliv också pekar mot ett 
mer allmänt spänningsförhållande mellan individen och lönearbetet. Vi 
kan därmed konstatera att den första motsägelsen kring mötet mellan den 
barnafödande individen och arbetslivet går på djupet i det moderna väl-
färdssamhället (reproduktion-produktion) medan den andra snarare indi-
kerar en breddning av konflikten mellan individ och lönearbetets allmänna 
normativitet (tillgänglighetens norm - otillgänglighetens normalitet). Det 
problematiska mötet mellan den gravida individen och arbetslivet - som 
inledningsvis illustrerades med två citat - utgör här inget (alltför) konkret 
undantag utan förtydligar snarare lönearbetets allmändisciplinära karak-
tär. Alldeles oavsett dess specificitet är barnafödandet inte något enskilt, 
privat eller marginellt, utan snarast ett paradexempel på något mer grund-
läggande i individens relation till lönearbetet. I det normaliserade lönear-
betssamhället synes alla vara avvikande, somliga blott mer än andra.  
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Det är här värt att notera att individen som en abstrakt, flexibel och 
sålunda ersättlig arbetskraftresurs - som en av flera ”råvaror” - var själva 
finessen med det fria lönearbetet som social innovation (jfr Weber, 1978) 
och en anledning till dess framgångsrika spridning under 1800-talet (i de 
samhällen som befann sig i eller stod inför industrialisering). Till en början 
låg betoningen på det kapitalistiska företagets möjligheter att kalkylera 
kring arbetskraften som resurs. I ett senare skede när detta ”fria utbyte” 
mellan arbetsgivare och arbetstagare - genom först industrisamhällets 
framväxt och arbetsrättens formalisering och senare välfärdstatens ex-
pansion och socialförsäkringarnas utbyggnad - utvecklas till en allmänning 
för lönearbete kommer betoningen i lika hög grad att ligga på arbetsgivar-
nas (dvs. de såväl ”privata” som ”offentliga” företagen) kalkylerande på 
individerna som anställningsbara liksom på individernas eget kalkylerande 
kring sig själva som risker. Detta anknyter till tidigare refererade Beck 
(1998, s 193) och dennes diskussion kring relationen mellan individerna 
inom familjen (som reproduktsområde) visavi arbetslivet (som produkt-
ionsområde). Han konstaterar här att det moderna samhället avkräver en 
”familjeintern” förhandling visavi arbetsmarknaden som implicerar en 
riskfördelning avseende möjligheterna att stå till marknadens förfogande 
eller, med ett mer samtida uttryck, kunna uppvisa ”anställningsbarhet”. 
Även om Becks diskussion här koncentreras till individernas relation inom 
familjen pekar den även mot en mer allmän riskkalkylering på individnivå: 
”Alla måste vara självständiga och stå till marknadens förfogande för att 
kunna trygga sin ekonomi. Marknadssubjektet är till syvende och sist den 
ensamstående individen som inte är ’handikappad’ av vare sig partner, 
äktenskap eller familj.” (Beck, 1998, s 193). Vi kan även ställa detta i 
relation till Michel Foucaults identifikation av den senmoderna individen 
som ett marknadsobjekt, ett “entreprenöriellt själv”. Han skriver: ”… the 
true economic subject is not the man of exchange, the consumer or pro-
ducer, but the enterprise [as] a way of behaving in the economic field - in 
the form of competition in terms of plans and projects, and with objec-
tives, tactics…” (Foucault, 2008, s 175). I takt med att rättsordningen i 
detta ”företagssamhälle” utvidgar individernas möjligheter att ”bete sig” 
inom det ”fria företagets form” och ju fler olika dynamiska former vi ser 
av denna ”företagsenhet” kommer vi även, menar Foucault, att se en ex-
pansion av friktionsytan mellan dessa olika enheter. Här anknyter 
Foucault till ett erkänt problem inom den tidiga utvecklingen av det fria 
lönearbetet och dess fria arbetsmarknad, i form av den ojämna fördelning-
en av möjligheter mellan arbetsgivaren och arbetstagare. Detta förhållande 
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fick t.ex. en av det framväxande samhällets skarpaste uttolkare, Max We-
ber (1978), att i sammanhanget använda begreppet ”frihet” med stark 
ironi. Partifieringen av arbetsmarknaden, dvs. sammanslutningen av först 
arbetstagare och därefter arbetsgivare för kollektiva möten vid förhand-
lingsbordet, kan ses som ett svar riktat mot denna tidiga obalans, liksom 
senare (i Sverige) arbetsrättens utveckling under fr.a. 1970-talet. Den sen-
moderna lönearbetarindividualisering som Beck tecknar och den utveckl-
ing av det entreprenöriella självet13 som Foucault beskriver skulle i denna 
mening kunna sägas handla om en återetablering av ett mer ”naturligt” 
marknadsmässigt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. I en 
senmodern tappning torde dock den ojämna maktbalansen mellan de två 
historiska figurerna att bli en fråga om kapital och risk. De stora ”risker-
na” i ett sådant samhälle, fyllt med mindre och större ”företag”, synes vila 
hos dem vars kapital är förhållandevis litet, dvs. de enskilda, mer eller 
mindre anställningsbara, ”företagsindividerna”. Individens förmåga att 
uppvisa närvaro-aktivitet liksom kontrollerbarhet-lydnad inom ramen för 
ett arbetskontrakt blir här synnerligen bestämmande för hens kapitalbe-
stämning, dvs. hens värde. Brister i denna ”förmåga” synes här represen-
tera former av ”kapitalförstöring”. Ett förhållande - i.e. löpande värdering 
i förhållande till en norm (arbetskontraktet) - som tenderar att verka redu-
cerande kring specifika individkategoriers livschanser, t.ex. barnafödare.  

Avhandlingens överordnade intresse ligger vid denna lönearbetets och 
lönearbetssamhällets inneboende normativitet. Mer precist kommer jag att 
koncentrera mig på en systematisk analys av den konflikt och de specifika 
spänningar som illustrerades i de inledande citaten från CemK och 
Redmilk. Jag kommer alltså att särskilt intressera mig för den barnafö-
dande lönearbetarens situation under lönearbetets normativitet. I förläng-
ningen är det dock min förhoppning att denna precisa analys även skall 
kunna bidra till vår förståelse av den generella lönearbetarens situation, 
dvs. mötet mellan den mer eller mindre konkret tillgängliga individen och 
det abstrakta lönearbetets absoluta krav på närvaro och aktivitet. För att 
kunna genomföra denna systematiska analys förefaller tidigare nämnda 
Michel Foucault vara en lämplig utgångspunkt. I hans arbeten, mer speci-

13 I sammanhanget kan vi konstatera att Centernpartiet i riksdagen drivit frågan 
om ett införande av F-skattesedel till alla barn vid födseln: ”För att uppmuntra 
företagsamheten föreslås […] att alla vid födseln bör erhålla en F-skattsedel som 
sedan skall kunna aktiveras av de personer som vid uppnådd myndighetsålder 
önskar starta eget företag…"(Skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU35).  
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fikt hans kritiska ontologi, finner vi en väl utvecklad begreppsapparat som 
synes kunna fånga det rationella vetande (kunskap), den normativa orga-
nisering (makt) och den individuella positionering (subjekt) som gör löne-
arbetets samhälleliga dominans möjlig. Med en utgångspunkt i den kri-
tiska ontologin kommer undersökningen således kunna ta hänsyn till det 
såväl objektiva som subjektiva hos den situation som uttrycktes i de två 
inledande citaten (CemK och Redmilk) och hjälpa oss att förstå det för-
ment enskilda och specifika som något mer generellt och genomsyrande i 
lönearbetssamhället. 

I det kapitel som nu följer kommer jag att fortsätta argumentationen 
kring forskningsfrågan (specifikt den barnafödande lönearbetarens situat-
ion) och valet av teoretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med att jag 
presenterar avhandlingens preciserade frågeställningar och syfte.  
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2. Preciseringar 
I detta kapitel kommer jag att utveckla problematiseringen av forsknings-
frågan från det föregående kapitlet, introducera min teoretiska referens-
ram samt presentera undersökningens frågeställningar och syfte. Uppläg-
get är som följer. Jag inleder med en allmän introduktion kring mina ti-
diga utmaningar och försök att utveckla graviditet och lönearbetet som ett 
forskningsproblem. Efter det följer en presentation av tidigare forskning 
som också haft detta specifika intresse. Mot denna bakgrund kommer jag 
sedan att stegvis precisera mitt eget val av teoretiskt perspektiv och an-
greppssätt. Denna stegvisa diskussion innebär även en etablering av det 
specifika undersökningsobjektet - den mödrande lönearbetaren - samt en 
introduktion till avhandlingens två övergripande analysteman; den möd-
rande lönearbetarens objektiva respektive subjektiva problematisering.  

En konflikt på marginalen 
Jag har inledningsvis redogjort för mötet mellan barnafödande och arbets-
liv som en relevant problematik: en tydlig konflikt, en förhållandevis pre-
cis kritik från myndigheter och fackförbund samt ett antal centrala sam-
hälleliga spänningar. Det kan nu ändå vara på sin plats att lite mer utför-
ligt kommentera mina motiv till undersökningen och argumentera för hur 
detta till synes mycket speciella område - barnafödande - kan vara intres-
sant för en företagsekonomisk, mer specifikt organisationsteoretisk, av-
handling? Just detta är en fråga som jag återkommande konfronterats med 
under arbetets gång och som inte sällan kompletterats med följdfrågor 
som: Sörjer inte redan den svenska välfärdstaten, genom en väl utbyggd 
arbetsrätt och inte minst socialförsäkring, för att de gravida och de som 
får barn skall klara sin försörjning och inte hindras eller bli missgynnade 
på arbetsmarknaden? och (i det fall konflikten eller spänningen skulle 
erkännas) Representerar inte detta ett förhållandevis marginellt område 
och kortvarigt fenomen - dvs. blir inte detta något av ett (visserligen be-
hjärtansvärt) försök att göra en höna av en fjäder? 

Låt oss börja med frågan om den redan lösta konflikten. Barnafödande 
och arbetsliv (liksom föräldraskap och arbetsliv) är ett område som tydligt 
visar hur ”lagens kraft” kan vara ganska begränsad. Vi har i Sverige sedan 
mitten av 1970-talet en i stort sett könsneutraliserad arbetsrätt och föräld-
raförsäkring och därmed en i formell mening jämlik arbetsmarknad (för-
modligen den mest utvecklade i världen i detta avseende). Vi har därefter 
sett en fortsatt tillväxt av lagstiftning och reformer med syfte att å ena 
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sidan underlätta kombinationen arbetsliv och föräldraskap och å den 
andra försvåra diskriminering (t.ex. i form av jämställdhetslagen och infö-
randet av en havandeskapspenning, numera graviditetspenning). I prakti-
ken har dock dessa statliga interventioner inte kunnat omsättas fullt ut i 
arbetslivets vardag, vilket kommer till uttryck på ett tydligt sätt inom om-
rådet barnafödande-lönearbete.  

Om vi sätter barnafödandets villkor i arbetslivet i förbindelse med för-
äldraskapets dito, vilket förstås är rimligt, kan vi med Jenny Votinius 
(2008, s 103f; jfr 2007) säga att föräldraskapets möjligheter och praktik 
inom det svenska arbetslivet normeras utifrån tre föreställningar vilka kan 
formuleras som föräldraskapets norm, moderskapets norm och normen 
om ett begränsat omsorgsansvar. Föräldraskapsnormen, som bl.a. uttrycks 
genom föräldraledighetslagen, innebär att omsorgsansvaret om barn dels 
är någonting som angår såväl män som kvinnor i egenskap av föräldrar, 
dels är någonting som skall vara möjligt att förena med arbetslivet. Mo-
derskapsnormen, som inte längre har något stöd i lagstiftningen utan istäl-
let uttrycks i föreställningar kring vardagslivet14 (och i statistiken över 
faktiskt genomförda val och handlingar), innebär å sin sida att omsorgen 
om barn i första hand är någonting som angår kvinnor. Normen om ett 
begränsat omsorgsansvar, som starkast kommer till uttryck genom arbets-
livets praktiker och organisering innebär att en anställnings konkreta krav 
på produktiv närvaro och aktivitet sätts framför föräldraintresset, dvs. att 
eventuella föräldraskapsrelaterade åtaganden inte skall påverka eller in-
kräkta på den anställdes arbetsprestation. Alla dessa tre normer uttrycks 
och verkar inom en mångfald av samhällets områden, t.ex. i familjer, sko-
lor, vården, universitet, arbetsplatser, arbetstagar- och arbetsgivarorgani-
sationer, tidningar och television osv. Normerna verkar alltså både i före-
ställningsvärlden; t.ex. i samtalet vid fikabordet på en arbetsplats eller i 
hemmet; och i den praktiskt uttryckta världen; genom val och handlingar 
kring t.ex. uttag av föräldraledighet (vilka i ett senare skede bildar den 
nationella statistiken). Normerna verkar därtill genom lagstiftningen och 
rättens tillämpning15, samt genom de privata och offentliga organisation-

14 Jfr t.ex. med Alsarve & Boye (2012) som undersökt (normativa) förhandlingar 
mellan föräldrar som väntar barn kring bl.a. föräldraledighet och omsorgsansvar. 
Se också Ahrne et al. (2000, s 127f). 
15 Vilka i någon mening bildar en kodifiering av föreställningsvärlden men i detta 
avseende också kan vara i otakt med människors föreställningar och vardag liksom 
innehålla motsättningar mellan olika normer, jfr med Votinius (2008). 
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erna - företagen och myndigheterna - som kommer i kontakt med arbetsli-
vets och föräldraskapets områden, t.ex. genom regelverk och sätt att styra 
och organisera verksamheter, liksom i det formella verkställandet (eller 
inte) av policys och riktlinjer. Enligt Julén Votinius uttrycker spänningen 
en samhälleligt genomsyrande konflikt kring huruvida lönearbete skall 
kunna förenas med föräldraskap. Motsättningen mellan föräldra-
skapsnormen och moderskapsnormen rör organiseringen av omsorg och 
familjeliv medan motsättningen mellan föräldraskapsnormen och normen 
om begränsats omsorgsansvar rör prioriteringen mellan föräldraskapets 
och arbetslivets respektive villkor och krav (Votinius, 2008, s 104; jfr 
2007). Konflikten barnomsorg-lönearbete har alltså på intet sätt upplösts 
av föräldraförsäkringens införande och arbetsrättens utveckling. Snarare 
kan vi konstatera att konflikten i sin senmoderna tappning härigenom 
etablerats och institutionaliserats; genom en accentuering av den snarast 
sekellånga konflikt som stått mellan ett å ena sidan konkret omsorgsbehov 
för barn, starkt förknippat med kvinnor som mödrar, och ett å den andra 
kontinuerligt och utbrett deltagandet av kvinnor på arbetsmarknaden.  

Den diskursiva och praktiska konflikt som Votinius identifierar inom 
området föräldraskap-arbetsliv synes även ha bäring på området för 
barnafödande-arbetsliv, som snarast kan sägas utgöra ett varsel om vad 
som komma skall (vilket i mångt och mycket också varit arbetslivsforsk-
ningens utgångspunkt). Således; inte nog med att en graviditet i sig kan 
medföra en direkt konflikt i relation till arbetskontraktets kvalifikations-
krav om närvaro och aktivitet, den innebär också ett varsel om den kon-
flikt som sannolikt väntar mellan ett föräldraskap med omsorgsansvar och 
den inom arbetsorganiseringens värld förhärskande normen om begränsat 
omsorgsansvar. Med detta sagt bör vi kunna vederlägga påståendet om att 
frågan barnafödande-arbetsliv utgör ett genom välfärdstaten redan löst 
problem och därför inte kräver närmare undersökning.  

Det för oss över till det andra påståendet. Även om vi nu erkänner exi-
stensen av konflikten barnafödande-arbetsliv skulle den ändå kunna be-
traktas som något alltför specifikt och alldagligt för att utgöra ett intres-
sant forskningsproblem. Även här vill jag hävda motsatsen. Det finns en-
ligt min mening något i denna relation som sannolikt kan bidra till vår 
förståelse av den mer allmänna relationen människa-lönearbete och den 
samhällsform vi utvecklat för organiseringen av den såväl gemensamma 
som enskilda produktionen och försörjningen. Somliga av de vanligaste 
brotten eller rubbningarna av lönearbetets förutsättning - arbetskontraktet 
- är nämligen i sin trivialitet i mångt och mycket ofrånkomliga, ja vi skulle 
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rent av kunna säga normala eller naturligt förekommande; t.ex. i form av 
sjukdomar, skador, sorg, depressioner, kroniska förslitningsskador, om-
sorgsbehov kring barn eller andra anhöriga, och som här graviditet. Ge-
nom att närma oss lönearbetet från en av dessa förment vardagliga och 
återkommande företeelser - som ett fönster - är det sannolikt möjligt att 
kunna bidra till inte bara förståelsen för det specifika exemplet utan också 
till vår kunskap av förhållanden som vi skulle kunna betrakta som mer 
eller mindre allmängiltiga i arbetslivet.  

Detta innebär, sett från arbetslivs-, management- och organisations-
forskningens huvudfåra, ett anammande av vad som skulle kunna kallas 
för ett underifrånperspektiv, vilket av somliga forskare har lyfts fram som 
en alternativ ansats för att förstå det mer utbredda och accepterade. Den 
brittisk-amerikanska samhällsteoretikern Carol Pateman (1988) har t.ex. 
påpekat att samhällsanalysen alltför ofta tar fasta på det offentliga med 
undermeningen att det privata kommer att ge sig självt när det först-
nämnda klarlagts. Kanske, framhåller hon, är det precis tvärtom; dvs. att 
en utvecklad förståelse för det förment privata kommer att kunna öka 
våra möjligheter att kasta ljus över det offentliga – dvs. det som allmängil-
tiggjorts och normaliserats. Vi finner en liknande uppmaning om att börja 
”underifrån” hos organisationsforskaren David M Boje som föreslår stu-
dier av de vanliga människorna i arbetsorganisationer, som exempelvis de 
tillfälligt anställda, sekreterare och vaktmästare. Till skillnad mot den 
ensidiga analysen av ”elitens berättelser” kommer denna inriktning, med 
Boje, göra det möjligt att komma åt alternativa ”kosmologier”16 på ar-
betsplatser och i organisationer (Boje, 2001, sid 54). Två andra organisat-
ionsforskare, Stephen R Barley och Gideon Kunda (2001) anknyter till 
Bojes underförstådda kritik av organisationsforskningens tendens att fo-
kusera managementperspektivet, när de hävdar att just arbetet fallit i 
glömska hos organisationsteorins utövare, vilka istället kommit att ägna 
sitt huvudsakliga intresse åt exempelvis strategier, strukturer och omgiv-
ningsfaktorer, vilket just tenderar att bli synonymt med elitens perspektiv. 
Enligt Barley & Kunda riskerar denna ensidighet, inklusive förbiseendet av 
arbetet, att utvecklas till ett allvarligt problem för forskningsområdet. Vi 
karaktäriserar t.ex. ofta det moderna samhället som ett organisationssam-
hälle (Presthus 1978; Bolman & Deal 1995; Jaffee 2001; Ahrne & Hed-
ström 1999; Perrow 2002; Scott 2003), vilket är befogat. Det är dock 

16 Vilket här snarast bör förstås som de ”meningssammanhang” inom vilka männi-
skor praktiskt/faktiskt erfar och rättfärdigar sina liv.  
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viktigt att komma ihåg att detta samhälle också förutsätter lönearbetet 
eller lönearbetssamhället (se t.ex. Hansen & Orbán, 2002). Alla organisat-
ionsteorier har nämligen en direkt eller indirekt länk till konkreta mänsk-
lig aktiviteter vilket i det moderna samhället i huvudsak handlar om just 
lönearbete. Vi kan rent av slå fast att det moderna organisationssamhället 
inte skulle varit (eller vara) möjligt utan det fria lönearbetet som social 
innovation; sprungen ur den industriella revolutionen. Att inte ta hänsyn 
till arbetets utveckling, exempelvis dess inkludering av nya grupper, till-
komsten av nya arbetsformer och positioner, riskerar, med Barley & 
Kunda (2001), att leda till en ohållbar situation för kunskapsutvecklingen 
inom organisationsteoriområdet. I förlängningen kan vi t.ex. föreställa oss 
att det innebär (eller rent av inneburit) att forskningen och kunskapen om 
organisationer inte har någonting med människors vardag och verklighet 
att göra.17 I denna mening avsäger sig forskningsfältet också varje möjlig-
het att faktiskt kunna påverka och bidra till organisationsforskningens 
utveckling för det allmännas bästa (vilket torde vara en förhållandevis 
oprovocerade tanke för ett vetenskapsområde18).  

Sammantaget kan vi alltså säga att jag försöker ta fasta på olika upp-
maningar till studier av lönearbetets organisering som en mer vardaglig 
företeelse och erfarenhet - i mitt fall i form av en studie av barnafödande i 
arbetslivet (vilket t.ex. torde ses som en marginell företeelse sett ur vad 
Boje kallade för ”elitens perspektiv” på livet i organisationer). Avsikten är 
att genom antagandet av ett slags marginalperspektiv i analysen av löne-

                                                      
17 Ett sätt att motverka driften mot teoretiskt nonsens kan vara att flytta teoretiska 
frågeställningar in i konkreta empiriska ramar. Som Maria Jansson skriver i sin 
avhandling: ”By combining empirical findings with theoretical reasoning, it is 
possible to reach general insights from factors that appear particularistic on first 
sight.” (Jansson, 2001, s 296). I sin avhandling väljer hon själv att flytta in den 
teoretiska frågeställningen om kvinnors underordning i lönearbetssamhället i det 
konkreta fall där aktiviteten barnomsorg hos en grupp medborgare (förskoleper-
sonal) kombineras som å ena sidan lönearbete och å den andra moderskap. I mitt 
eget fall handlar det om att konkretisera den teoretiska spänningen lönearbete-
människa genom att placera det i det sammanhang då lönearbetaren individ väntar 
barn. En specifik aktivitet som ingår i det som Ulla M Holm (1993) teoretiskt 
formulerat som mödrande, vilket är att särskilja från aktiviteten ”barnomsorg”, 
vilket hon kallar för modrande. En distinktion jag återkommer till om en stund. 
18 Det kan rent av ses som en av akademins centrala uppgifter; att öppna upp och 
understödja ett bredare tänkande, som kanske inte alltid uppmuntras inom vare sig 
myndigheter, företag och arbetsliv (eller traditionell teoretisk utbildning). Jfr Mats 
Alvessons förord till Fiona Wilsons (2000) Organisation, arbete och ledning. 
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arbetets organisering - den gravida lönearbetarens situation - också kunna 
bidra till den kritiska analysen och kunskapen kring lönearbetet som en 
generaliserad subjektposition och samhällsfunktion.  

Jag kommer nu, innan jag går över till att precisera avhandlingens syfte, 
att redogöra för min tolkning av den tidigare forskning som bedrivits 
kring det mer precisa mötet mellan graviditet och arbetsliv. Till att börja 
med kan vi här konstatera att mitt sökande efter ”den gravida lönearbeta-
ren” i svensk arbetslivsforskning inneburit något av ett detektivarbete. Det 
har varit svårt att hitta undersökningar som detaljerat problematiserar 
graviditet och arbetsliv. Överlag synes den svenska arbetslivsforskningen 
präglas av ett intresse vid frågan om moder-/föräldraskapets relation till 
arbetslivet. Blickar vi utanför Sveriges gränser finner vi en något större 
flora av forskning med det mer precisa intresset graviditet-arbetsliv. Det 
vore dock en överdrift att påstå att det utgör ett omfattande forsknings-
område. Vi får snarare tillstå att det är ett fält som tilldrar sig ett ökande 
intresse (se t.ex. Gatrell, 2011a; Gatrell, 2011b). Mot denna bakgrund 
kommer behandlingen av den tidigare forskningen utgå ifrån delar av den 
internationella (främst anglosaxiska) forskning som jag kunnat identifiera. 
Jag kommer dock att lyfta ett par artiklar från den svenska kontexten där 
den ena visar ett direkt och den andra ett mer indirekt intresse vid frågan 
om graviditet och arbetsliv. Jag inleder med en genomgång av tidigare 
undersökningar och pekar på några centrala slutsatser. Därefter kommer 
jag i tre rubriker; a) Den mödrande lönearbetaren, b) Den mödrande lö-
nearbetarens objektiva problematisering och c) Den mödrande lönearbeta-
rens subjektiva problematisering; att diskutera mig fram till mitt mer pre-
cisa perspektiv och intresse. Dessa tre rubriker sammanfaller även med 
avhandlingens identifierade undersökningsobjekt (a) respektive analysom-
råden (b & c). Efter denna genomgång kommer jag att vara redo att, som 
avslutning på kapitlet, presentera avhandlingens frågeställningar och syfte.  

Tidigare forskning om graviditet och arbetsliv 
I en intervjustudie kring erfarenheter av graviditet konstaterar de brittiska 
forskarna Samantha Warren och Joanna Brewis (2004) att deras respon-
denter betraktade graviditet som någonting utöver det vanliga, bortom 
vardagen. Graviditeten blev i denna mening en ”livs-fas” i vilken kroppen 
mer eller mindre oväntat ”släppte ankar” och ”vägrade lyda” subjektet. 
Deras respondenter argumenterade kring detta på framförallt två sätt. 
Några av dem beskriver, snarast i negativ mening, en känsla av att ha 
blivit ockuperade eller stå utanför sin egna gravida kropp. Andra intar 
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istället en mer positiv inställning till förändringen (och somliga menade att 
de upplevde det på båda sätten). Det som enligt Warren & Brewis binder 
samman respondenternas uppfattningar handlar om hur de karaktäriserar 
graviditeten som någonting oförutsägbart, eller som ”... a series of biolo-
gical transitions over which the mother-to-be has little control, a period 
during which matter literally takes over from mind and the phenomeno-
logy of the body becomes the focus of attention.” (2004, s 222). Denna 
allmänna beskrivning av graviditet som en period av minskad kontroll 
över kroppen tar Warren och Brewis som ett tecken på att graviditet utgör 
en särskild ”kropps-” eller ”livsepisod”, som kännetecknas av förändring-
ar som individerna inte kunde kontrollera eller styra över. Respondenterna 
argumenterade t.ex. för att de innan graviditeten kunde ”hantera sina 
kroppar” men att denna händelse förde upp det kroppsliga jaget till ytan 
på ett mer direkt sätt. Den mer vardagliga uppfattningen om den ”hanter-
liga kroppen” kom helt enkelt att utmanas i deras nya situation som gra-
vida. Enligt Warren & Brewis finner vi anledningen till denna spänning i 
det faktum att den västerländska kulturen ofta lägger vikt vid en särskild 
attityd till kroppen som kontrollerbar - i.e. att vi skall arbeta med och 
forma våra kroppar i relation till våra abstrakta idéer om vilka vi vill vara. 
Deras studie visar således hur idén om kroppskontroll kommer att utma-
nas under en graviditet; dels i relation till det gravida subjektets förmåga 
att fortsätta leva och arbeta som tidigare dels i relation till omgivningens 
förväntningar på deras kapacitet. Det senare pekar även två amerikanska 
forskare (Buzzanell & Liu, 2005) på när de i en artikel argumenterar för 
att den professionella identiteten hos anställda tenderar att sättas åt sidan 
under en graviditet. Istället för att betraktas som medarbetare blir de istäl-
let i första hand betraktade som gravida eller mammor i blivande. De 
skriver:  

Participants were both drawn to and repelled by the crafting of their identi-
ties […] as pregnant workers […]. Their former promotable worker identi-
ties receded into the background as they became pregnant […] Some wom-
en argued that they were the same (workers) and different (pregnant) but 
masculine performance evaluation systems and ideal worker standards 
shifted attention to only one pole of the seemingly dichotomous ideas… 
(Buzzanell & Liu, 2005, s 11) 

I anslutning till detta konstaterande menar en annan brittisk forskare, 
Lucy Bailey (2000), att gravida kvinnor upplever att de ”hanteras an-
norlunda” inom en arbetslivskontext. Särskilt upplevde hennes responden-
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ter att de inte längre betraktades som de produktiva medarbetare de upp-
fattades som innan graviditeten. Hon skriver: 

The women’s bodily experiences during pregnancy posed a threat to this 
[working] identity.  […] pregnancy ‘pollutes’ the workplace with home. 
The pregnancy pointed to a woman’s gender and prevented her from being 
seen as an ’honorary man’ […]. Several women spoke about wanting to 
conceal the pregnancy in working spaces lest it undermine their ’profes-
sional image’ […] (Bailey, 2000, sid 65) 

Utifrån den svenska kontexten har Kristina Eriksson (2009) genomfört 
en etnografisk undersökning av ”den gravida kroppen” vid ett svenskt 
sjukhus. De kvinnliga läkare som Eriksson följde i sin studie beskriver hur 
de talar, rör sig och klär sig för att smälta in som professionella läkare. 
Som en av hennes respondenter beskriver det: ”… You can drape it in 
black, so to speak, but … I don’t know if you draw the attention from the 
overheads […] It’s just, kind of, it’s inappropriate. Yeah, it’s as if it dis-
turbs the picture…” (Eriksson, 2009, s 97). Eriksson respondenter beskri-
ver även en upplevelse av obehag och ibland skam när de misslyckas i att 
smälta in. Detta, menar Eriksson, indikerar en medvetenhet om att den 
kvinnliga kroppen är ett problem som måste tonas ned i den professionella 
kontexten. Hon konstaterar här (som Bailey ovan) att flera av hennes 
respondenter t.ex. upplevde ett behov av att dölja sin graviditet. Som tidi-
gare refererade forskare lägger alltså Eriksson tonvikt vid den profession-
ella kroppen och skriver kring en av hennes respondenters upplevelser: 

Anna’s worries and anxiety of being “provocative”, pregnant and “big”, 
and her various attempts to conceal her growing belly […] the experience 
of having and being a problematic body, a provocative body out of control, 
taking up (too much) space, literally and professionally – a marked body 
trying to conform to “the organization’s disciplined bodily basis” to 
be(come) an un-marked professional body. (Eriksson, 2009, s 98) 

Den gravida kroppen hotar, menar Eriksson, delningen mellan det per-
sonliga och det professionella, eller privata och offentliga livet, vilket tidi-
gare refererade Bailey formulerat i en annan artikel som att en graviditet 
kan fungera som en markör för någonting utanför arbetsplatsen: 

For women in middle-class occupations, where employment is constructed 
as an opportunity for expression of the self, this [pregnancy] operated as a 
potential challenge to their working identity. […] The pregnant worker is 
perhaps gendered more clearly than the non-pregnant worker. Professional 
women workers may have advanced in their careers as surrogate men, an 
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identity which pregnancy may force them to abandon. (Bailey, 1999, sid 
341f) 

Detta med graviditeten som en indikation på något ”annat” (en mar-
kör) - som påverkar andras uppfattning om individen - har även uppmärk-
sammats av de brittiska forskarna Harriet Gross och Helen Pattison. De 
menar att graviditeten som en synlighet fungerar som en representation för 
en fertilitet och sexualitet som bryter med gränserna för hem (privat) och 
arbete (offentligt): ”This blurring of the private/public boundary can make 
pregnancy appear inappropriate, embarrassing, or even offensive in the 
workplace. […] Pregnancy is perceived as a signal that women are no 
longer effective workers, or as committed to their jobs…” (Gross & Pat-
tison, 2001, s 512). Detta anknyter till en mängd forskning kring kropps-
lighet och det sociala sammanhanget i allmänhet. Hos Iris Marion Young 
(2005) hittar vi exempelvis en diskussion om de spänningar som omger 
företeelser (eventualiteter) som det att ha bröst eller att menstruera, liksom 
det att vara gravid. Spänningen mellan kroppslighet och det offentliga 
rummet är också, i någon mening, kärnan i den franska filosofen Luce 
Irigarays (1994) kritik av det upplysta kapitalistiska samhället. Irigaray 
påpekar att denna samhällsform utgör en kultur som endast känner ett 
subjekt vilket historiskt begripits utifrån en manlig kroppslighet men som 
ändå framräder som universellt och neutralt könlöst. Den amerikanska 
antropologen Emily Martin formulerar det lite mer rättframt: ”… the 
woman trying to sneak a tampon from the classroom into the bath-room 
and the woman who cannot tell her boss what is the matter are both being 
asked to do the impossible: conceal and control their bodily functions in 
institutions whose organization of time and space take little cognizance of 
them.” (2001, s 94). Detta kan också jämföras med Youngs konstaterande 
att kvinnor har gjort entré på den offentliga arenan under villkor om att 
anpassa sig till de standards som från början satts upp för män och före-
ställningen om en generell manlig kropp. Denna ”normativa humanism”, 
skriver Young (2005, s 113), innebär att ”avvikande fakta” - menstruat-
ion och graviditet - måste undertryckas. Tidigare citerade Bailey pekar 
även hon mot sammanhang där kvinnor försöker dölja kroppsliga proces-
ser och konstaterar att ett behov av döljande särskilt kan uppstå i relation 
till de disciplinära krav på kroppen som traditionella organisationsideal 
ofta baseras på (jfr Acker, 1990; Trethewey, 1999; Dale, 2001). När det 
gäller det specifika fallet graviditet skriver tidigare refererade Martin: 
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Pregnancy, of course, cannot be concealed for long, and anyone who has 
looked for a job or continued one while pregnant cannot help but see the 
clash with which the two worlds, meant to be kept ideologically separate, 
collide. A pregnant working woman is an embarrassment, an offense. She is 
threatened with loss of job or career, or it is assumed she will quit; she is 
told she never would have been hired if her supervisor had been warned, 
she is told she cannot have it both ways. (Martin, 2001, s 197) 

Den gravida (eller potentiellt gravida) kroppen riskerar, enligt Martin, 
med sin oförutsägbarhet att skapa osäkerhet i mötet med det offentliga, 
t.ex. arbetslivet, där förväntansbilden är det motsatta, dvs. en visserligen 
relativ men samtidigt inramad stabilitet och förutsägbarhet - ett normali-
serat oavbrutet arbetande. Mot denna bakgrund kan en företeelse som 
graviditet komma att kräva subjektets aktiva arbete och hantering av sig 
själv kring en given anställnings ramar (som döljande och/eller nedtoning). 
Låt mig nu som avslutning på denna genomgång redogöra för en mycket 
aktiv forskare som även försökt bidra till utveckling av ett mer ordnat 
forskningsprogram kring graviditet och arbetsliv.  

Den brittiska forskaren Caroline Gatrell har under senare år i ett flertal 
artiklar rapporterat om sina undersökningar och analyser av gravida löne-
arbetares situation; där hon just intresserat sig för de, som ovan, döljande 
praktiker som gravida lönearbetare tenderar att anamma. I en artikel från 
2011 (Gatrell, 2011b) konstaterar hon dels att graviditet förefaller vara ett 
tabu-belagt område inom vissa arbetsorganisationer dels att gravida kvin-
nor i lönearbete tenderar att anta olika strategier för att hantera sin situat-
ion: hemlighetsmakeri (secrecy), tystnad (silence) och överpresterande 
(supra-performance). Mot bakgrund av en analys av hur den gravida 
kroppen understryker skillnaden19 mot den framhävda manligt definierade 
kroppen lyfter också Gatrell fram hur kvinnorna i hennes undersökning 
kom att betraktas som avvikande och som hot mot normativa föreställ-
ningar: ”… the materiality of the pregnant body in workplaces brings to 
the surface sinister and outdated attitudes to the relationship between 
women’s bodies and paid work, or productive labour.” (2011b, s 178). 
Här anknyter hon alltså till tidigare konstateranden kring den gravida 
lönearbetarens situation. Hennes bidrag är dock att utveckla en mer prak-
tiskt orienterad förståelse kring den gravida arbetstagarens situation; i 

19 I anknytning till diskussionen om den ”läckande” och ”oförutsägbara” kroppen 
(jfr Grosz, 1994; Shildrick, 2002); i.e. graviditet kan vara något som är svårt att 
undanhålla pga. exempelvis tilltagande synlighet, illamående trötthet etc. 
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form av ett hemlighetsmakeri, en tystnad och ett överpresterande. Hem-
lighetsmakeriet och tystnaden tar sig, enligt Gatrell, uttryck i en rädsla och 
försiktighet som handlar om att a) inte berätta om en graviditet på arbets-
platsen och b) när den är känd inte tala om den. Gatrell skriver: ”In order 
to keep secret their pregnancy, women were thus attempting to conceal 
both bodily changes and physical symptoms such as nausea and exhaus-
tion.” (2011b, s 171). Överpresterandet handlar å sin sida om krav på att 
prestera mer än ”normalt” och då inte bara i form av de krav som gravida 
kan rikta mot sig själva utan därtill om krav från t.ex. chefer: ”Expectant 
mothers felt under scrutiny at work and most appeared to feel pressured 
into achieving a level of supraperformance in which they carried on wor-
king, though feeling tired and unwell.” (Gatrell, 2011b, s 175). Det senare 
knyter an till en annan av hennes undersökningar där hon konstaterade: 
”… some pregnant workers remain so afraid of being labeled unreliable 
and inferior that they remain at work even when seriously ill.” (Gatrell, 
2011). Detta i motsats till den kanske gängse uppfattningen att individer 
skulle vara mer benägna att t.ex. ta ut mer sjukledighet under en gravidi-
tet.20 Gatrell menar sammanfattningsvis att de strategier som hon identifi-
erat bland lönearbetande gravida individer (döljande, tystnad, överprestat-
ion) kan förstås som sätt att skyla över deras avvikelse gentemot normer 
och att praktikerna därmed indirekt backar upp de uppfattningar som 
säger att kroppar som ”läcker” eller ”svämmar över” inte passar i arbets-
organisatoriska miljöer, varför den bör döljas och tystas ned (2011b, s 
178).  

Gatrell har i ett par artiklar även försökt att bidra till etableringen och 
samordningen av det specifika forskningsområdet graviditet och arbetsliv. 
I en genomgång av tidigare forskning (2011a) från en mängd olika disci-
pliner försöker hon analysera och sammanfatta forskningsläget - slutsat-
ser, begrepp och fortsatta utvecklingsområden - kring vad hon kallar för 

                                                      
20 Jfr här också med en norsk studie som konstaterar att gravida kvinnor synes 
benägna att anstränga sig i arbetslivet på ett sådant sätt att deras hälsa riskeras 
(Fredriksen, Harris, Moland, & Sundby, 2010). Vi kan i sammanhanget notera att 
utnyttjandet av socialförsäkringarna i Sverige varierar bland de som väntar barn 
varje år (Riksförsäkringsverket, 2003, s 20). En majoritetet av de kvinnor som 
varje år är gravida utnyttjar dock, under framförallt graviditetens sista tredjedel, 
socialförskringens olika möjligheter (sjukskrivning, havandeskapspenning, föräld-
rapenning) men också andra möjligheter (t.ex. gå ner tid, ta ut semester, komple-
dighet) att arbeta mindre. Vi återkommer till frågan i Kapitel 7 & 8. 
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”the maternal body”21 och anställning. Den generella observation hon gör 
gäller hur arbetsgivare enligt de flesta studier synes koppla samman mo-
derskap (maternity) med svag prestationsförmåga i arbetslivet, låg arbets-
orientering, problematisk hälsosituation, opålitlighet, potentiellt ”läckage” 
och ”opassande” krav från småbarn. I denna mening borgar barnafödan-
det som händelse för en nedvärderande effekt av den kvinnliga anställda 
kroppen. Hon föreslår här tre kategorier av forskning som hon menar 
borde utvecklas inom fältet: 1) undersökningar av gravida individers hälsa 
och arbetsgivares attityder gentemot den gravida kroppen, 2) socio-
kulturella undersökningar av kvinnors erfarenheter av att vara gravida i 
arbetslivet, och 3) analyser av vad det betyder att vara en ”newly maternal 
body” på arbetsplatsen. I en senare publicerad artikel föreslår hon också 
”the maternal body work” som ett nytt teoretiskt begrepp med syfte att 
artikulera gränserna mellan reproduktion och arbete; i.e. det ”privata” 
och det ”offentliga”. Hon identifierar här två kontrasterande former av 
”maternal body work” som engagerar ”professionellt” anställda gra-
vida/nyförlösta kvinnor: dels goda mödrar vilket innebär en prioritering av 
den gravida kroppen och fostret; dels goda anställda vilket innebär en 
anpassning till de normer som gäller för professionellt anställda.22 Det 
senare tenderar att innebära att graviditet/moderskap inte passar in i bil-
den (Gatrell, 2013).  

Mot bakgrund av ovan samt den från arbetsgivare till synes utbredda 
tveksamma eller negativa inställning till gravida individer som arbetskraft 
(som diskuterades i inledningskapitlet) vill jag som avslutning på genom-
gången av tidigare forskning anknyta till en undersökning som (under 
svenska förhållanden) mer intresserat sig för arbetstagarnas syn på mötet 
barnafödande/föräldraskap och arbetsliv. I en studie kring unga individers 
(män/kvinnor) föreställningar om barnafödande och föräldraskap visar 
kulturantropologen Clarissa Kugelberg (2004) hur männen i undersök-
ningen inte trodde att barn skulle påverka deras eget arbetsliv i nämnvärd 
utsträckning, medan kvinnorna å sin sida föreföll relativt medvetna om 

                                                      
21 Maternal är ett något problematiskt begrepp att översätta. Även i engelskan kan 
det framstå som problematiskt då det, som hos t.ex. Gatrell, sammanblandar det 
som filosofen Ulla M Holm söker hålla isär analytiskt genom sitt begreppspar 
mödrande och modrande. Diskussionen utvecklas nedan. 
22 Noteras kan att denna teoriprövning diskuterades i Sverige under 1980–90-talet, 
kring begreppet karriärorientering (jfr t.ex. Roman, 1992; Friberg 1990). 
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den situation som ovan påtalats.23 Kvinnorna uttryckte därmed ett behov 
av att planera för att kunna förena ett framtida moderskap och arbetsliv. 
Det gällde t.ex. att utbilda sig och/eller få ett fast jobb samt att komma en 
bit i karriären innan de gick in i barnafödandet (jfr DS 2001:57 Barnafö-
dandet i fokus). Man kan alltså säga, konstaterar Kugelberg, att kvin-
norna ”… förberedde sig för ett könsdiskriminerande arbetsliv” (2004, s 
96). I anslutning till tidigare refererade kritik från DO och olika fackför-
bund kan vi därtill konstatera att nästan alla de kvinnor som deltog i 
Kugelbergs undersökning och sökt arbete fått frågor kring barn och fram-
tida barnafödande (2004, 103f). Ingen av männen hade fått motsvarande 
frågor. Däremot hade männen, liksom kvinnorna, hört talas om kvinnor 
som nekats jobb eller blivit av med ett jobb i samband med graviditet. 
Kugelberg menar mot denna bakgrund att ”… föreställningar om diskri-
minering av kvinnor vid rekrytering formade kvinnornas syn på framtiden, 
och omvandlades till en medveten framförhållning.” (2004, s 104). Om 
motiven till detta medvetna strategiska tänkande skriver Kugelberg vidare: 
”Ett fast jobb sågs som ett villkor för att bli mor, eftersom det gav rätten 
att behålla arbetet efter föräldraledighet, liksom rätt till deltid och ledighet 
för vård av sjukt barn.” (2004, s 104).24   

I anknytning till förväntningarna om diskriminering/särbehandling no-
terar Kugelberg att kvinnorna i undersökningen även uttryckte förhopp-
ningar om att faktiskt kunna få mycket tid med sina barn, genom just 
deltidsarbete och föräldraledighet (2004, s 100). Kugelberg konstaterar 
här att kvinnornas (positiva) förväntningar och önskan om att arbeta del-
tid och ta huvuddelen av ansvaret för barnen finner en motsvarighet i 
arbetslivets (negativa) förväntningar om att kvinnor faktiskt kommer att 
vara frånvarande - i form av föräldraledighet, vård av sjuka barn och del-
tidsarbete (2004, s 104f). Noterbart i detta sammanhang är att hon även 
fann att kvinnorna talade lite om diskriminering och företagens ansvar, 

                                                      
23 Noterbart är att även männen utgick från att gravida kvinnor/mödrar diskrimi-
neras vid t.ex. rekrytering, vilket även SCB noterar i en rapport: ”… männen i 
större utsträckning än kvinnorna tror att deras partners möjligheter på arbetsplat-
sen skulle försämras. Av kvinnorna har nästan alla svarat att de tror att deras 
partners [sannolikt man] situation varken skulle bli bättre eller sämre. Mönstret 
gäller både för kvinnor och män med och utan barn.”(SCB, 2009, s 39). 
24 Kugelberg konstaterar här att det förefaller finnas skillnader mellan kvinnor som 
är eller inte är i arbete liksom mellan de med eller utan yrkesutbildning. För de i 
arbete/utbildning sågs föräldraskap som något naturligt, medan de arbetslösa 
kvinnorna mer såg det som något osäkert och svåråtkomligt. 
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för att istället mer lägga skulden på sig själva. Särbehandlingen sågs snar-
ast som ”rättvis” utifrån företagens behov och kvinnors benägenhet att ta 
huvudansvar för barnen. I denna mening uttryckte de alltså en artikulerad 
förståelse för att företag/arbetsgivare inte skulle vilja anställa någon som 
t.ex. skulle komma att begära föräldraledigt. Kugelberg menar dock att vi 
kunde skönja en viss spänning här, genom att deltagarna faktiskt önskade 
ett åtagande för barnen samtidigt som de såg sig tvungna till detta ef-
tersom männen inte förväntades åta sig det (2004, s 105f). I denna mening 
lyfte respondenterna samtidigt fram en underliggande spänning mellan 
arbetsgivarnas förväntningar och reproduktionens villkor och ojämna 
fördelning mellan könen. Kugelberg menar här att föreställningen om 
småbarnsmödrar som ”… problematiska och förlustskapande för företa-
get tycks internaliserad i kvinnors tänkande, liksom omsorgen ses som 
föräldrars egen ensak att lösa och något som inte får påverka företagen.” 
(2004, s 110; jfr tidigare Votinius 2007; 2008). Frånvaro från arbetet sågs 
som något problematiskt i förhållande till arbetsgivarnas logik och något 
som man snarast behövde respektera. Ifrågasättandet kom därmed att 
inriktas på kvinnorna själva och deras beteenden. De såg sin egen ”roll” 
som problematisk vilket i förlängningen innebar att ansvaret delvis lades 
på dem själva att ändra dessa förhållanden genom att ta efter männens 
beteenden (Kugelberg, 2004, s 110). Sammanfattningsvis konstaterar 
Kugelberg att: ”Reproduktionens behov och värde underordnades den 
ekonomiska diskursens ramar i de unga människornas tolkningar…” och 
att ”… det ekonomiska tänkandet framställdes som en för-givet-tagen 
utgångspunkt.” (2004, s 113).  

Mot bakgrund av Kugelbergs (mer indirekta) undersökning kan vi kon-
statera att den ramar in det spänningsförhållande som den (potentiellt eller 
faktiskt) gravida lönearbetaren synes befinna sig i. Till att börja med visar 
den hur graviditeten verkar som ett logiskt underliggande hot mot arbets-
kontraktets premisser (närvaro-aktivitet). För det andra fångar den det 
inslag av (rationell) självförhandling som situationen synes generera. För 
det tredje kan vi här också ana hur denna situation sätter etiken i spel; i.e. 
känslan och självuppfattningen kring duglighet som arbetskraft. Dessa 
frågor kommer löpande att aktualiseras men framförallt i den senare delen 
av undersökningen (kapitel 9-12).  

Jag kommer nu stegvis diskutera och värdera några centrala punkter i 
ovanstående genomgång. Det innebär till att börja med en etablering av 
det specifika kritiska objekt som jag identifierat och kommer att arbeta 
med - i e den mödrande lönearbetaren. Det innebär för det andra en intro-
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duktion till den teoretiska referensram som mer utförligt kommer att be-
skrivas (Kapitel 4). Denna introduktion görs i två steg under rubrikerna 
Den mödrande lönearbetarens objektiva problematisering respektive Den 
mödrande lönearbetarens subjektiva problematisering. Avslutningsvis 
presenterar jag avhandlingens preciserade frågeställningar och syfte. 

Den mödrande lönearbetaren 
Som tidigare konstaterats förefaller det, med få undantag, saknas svenska 
undersökningar kring de mer precisa erfarenheterna av graviditet och ar-
betsliv. De studier och forskningsområden där frågan kan beröras lägger 
istället tonvikten vid moderskapet och/eller föräldraskapet alternativt re-
lationen mellan könen, barnen och arbetslivet (t.ex. Nordenmark, 2004; 
Friberg, 1990; Björnberg, 1992; Roman, 1994; Tyrkkö, 1999; 2001; Bek-
kengen, 2002). Det finns även en mängd övergripande litteratur rörande 
fördelning av ”arbetsuppgifter” på samhällelig nivå som nämner eller 
berör graviditet i relation till arbetsliv och arbetsmarknad. Ett exempel 
bland många kan vara Hirdman (2003) och diskussionen om ett ”köns-
kontrakt”. Det rör sig dock i dessa sammanhang inte om någon fördjupad 
analys av den konkreta och praktiska relationen graviditet-arbetsliv (som 
vi sett exempel på ovan). Graviditen nämns vanligtvis i förbigående.25 Det 
är mot denna bakgrund intressant att notera att möjligheten att kombi-
nera barnafödande och lönearbete synes varit starkt politiskt prioriterad i 
den svenska välfärdstatens uppbyggnad samtidigt som vi nog måste tillstå 
att forskningen kring den praktiska erfarenheten av graviditet i förhål-
lande till arbetslivet förefaller ha varit av mer marginellt intresse.26 Fokus 
har, som tidigare påpekats, vanligen riktats mot det som komma skall, 
dvs. moderskap/föräldraskap och möjligheterna att förena omsorg med 
arbetsliv (jfr Björnberg, 1992, s 170). Därmed har den specifika erfaren-

                                                      
25 Det finns visserligen en hel del andra studier som fokuserar mer direkt på erfa-
renheter av barnafödande/övergången till moderskap (t.ex. Fagerberg, 2000; 
Nylund Skog, 2002; Hellmark Lindgren, 2006) men även här saknas ett mer direkt 
fokus vid arbetslivet. Se även ”internationella” undersökningar, t.ex. Martin 
(2001) samt Pollock (1999) vilka har ett samtida amerikanskt perspektiv. Se även 
Dudens (1993) och Hansons (2004) historiska analyser samt Johannisson (1994) 
för svenska förhållanden. Trots att denna forskning inte fokuserar arbetslivet 
(undantaget Martin) utan mer lägger tonvikten vid erfarenheten av barnafödande i 
vid mening, utgör den en viktig bakgrundsläsning till undersökningen.  
26 Då bortser jag från den forskning som handlar om hälsorisker/faror i samband 
med arbete och graviditet. Ett område som faller utanför denna undersökning. 
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heten av graviditet och arbetsliv, åtminstone indirekt, skjutits mot margi-
nalen. Det kan nu möjligen finnas goda skäl till detta. Ett motiv kan vara 
att en graviditet upptar en kortare period av en individs liv medan ett för-
äldraskap handlar om ett avsevärt längre åtagande, vilket medför att 
”friktionsytan” i relation till arbetslivet i det senare fallet expanderar. Av 
detta följer månhända antagandet att om man löser det ena (omsorgens 
konflikt med arbetslivet) så löses även det andra (barnafödandets konflikt 
med arbetslivet). Det finns dock, i huvudsak, två problem med en sådan 
inställning, vilket motiverar en närmare undersökning kring den utveckl-
ing och aktuella situation som etablerar graviditet-arbetsliv som en logisk, 
praktisk och moralisk erfarenhet i en svensk kontext.  

För det första är barnafödande någonting mycket vanligt och utbrett i 
det senmoderna Sverige; där nära 90% av alla kvinnor lär föda minst ett 
barn under den barnafödande åldern27 (SCB 2011). Till detta faktum bör 
läggas att många av dessa kvinnor (drygt 80 %) dessutom kommer att 
uppleva fler graviditeter, ofta under ett relativt sammanhållet antal år. För 
dessa individer är det knappast tal om en begränsad eller pausad del av 
livet utan snarare en omfattande och intensiv period där arbetslivet skall 
samsas med graviditet(er).  

För det andra tenderar en sådan inställning att även reducera den gra-
vida individen till något annat, bortom det normala, dvs. som någon i 
väntan på att återgå till det normala. Den gravida individen framstår där-
med som något pausat (jfr Young, 2005, s 54) vilket snarast pekar mot en 
absurd ontologisk föreställning28; som i att den gravida individen skulle 
vara mindre (eller mer) mänsklig för en tid och därmed inte att räkna med 
(eller räkna med enligt en annan skala) inom det vardagliga (till vilket 
lönearbetet onekligen hör). Här bör framhållas att om forskningen inte 
uppmärksammar och tar det specifika på allvar, genom att direkt eller 
indirekt betrakta graviditeten som en slags övergångsperiod, riskerar den 

                                                      
27 Ett statistiskt mått på ett åldersspann som tar slut vid en ålder på 45 år. 
28 Graviditet är inte bara någonting vanligt utan bör rimligen betraktas som all-
mänmänskligt. Med det inte sagt att det ligger ett allmänmänskligt bör i barnafö-
dande som potential, tvärtom. Tidigare refererade Eriksson (2009, s 88) noterar 
dock att graviditeten ibland haft en problematisk status inom den feministiska 
forskningen/kritiken eftersom den så starkt signalerar skillnaden mellan könen 
liksom kvinnors relation till moderskap. I själva verket, menar hon, bildar dessa 
förutsättningar argument för att inte bortse ifrån utan snarare integrera det kon-
kret kroppsliga som erfarenhet i forskningen, dvs. som integrerat med inte separe-
rat från subjektivitet (se även Young 2005, s 6ff för denna argumentation).   
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att bidra till vidmakthållandet av mycket vanliga företeelser, praktiker och 
erfarenheter som avvikande. Om t.ex. graviditet framställs som blott en 
transportsträcka fram till den punkt då det verkliga forskningsintresset 
uppstår, dvs. den period då kvinnor (och män) blir (arbetande) föräldrar, 
bidrar forskningen indirekt till etableringen barnafödande som något 
mycket specifikt och måhända problematiskt. Vi kan mot denna bakgrund 
betrakta avsaknaden av svenska fokuserade studier kring erfarenheten av 
graviditet och arbetsliv som en tendens till att inte ta den gravida individen 
på allvar. Kanske kan detta nu ses som någonting som går hand i hand 
med den moderna sociala ordningen/arbetslivet, eftersom barnafödande så 
tydligt hotar lönearbetets premisser i form av närvaro-aktivitet och kon-
trollerbarhet-lydnad. Det är med andra ord lätt att inte ta gravida indivi-
der seriöst i en värld där det seriösa definieras på andra grunder.29  

Som ovan framkommit har nu den specifika konflikten uppmärksam-
mats på andra håll, t.ex. i den i huvudsak anglosaxiska forskning som jag 
refererat till. Även om det finns en hel del saker som jag tagit fasta på i 
denna finner jag två utmaningar med (åtminstone delar av) denna forsk-
ning. Detta relaterar sig förstås sig till att mitt intresse ligger vid ”den 
svenska situationen”. Till att börja med kan vi mot bakgrund av Caroline 
Gatrells framställning av forskningsområdet barnafödande och arbetsliv 
(och dess framtid) säga att det här blir tydligt vilken roll ”kontexten” 
spelar för ett områdes möjligheter till problematisering. Rent allmänt upp-
visar området barnafödande och arbetsliv stora likheter mellan t.ex. Eng-
land och Sverige; i.e. det rör sig om samma kapitalbyråkratiska system och 
organiseringen av lönearbete sker genom arbetskontrakt. Samtidigt skiljer 
sig den institutionella inramningen väsentligt. I någon mening kan vi säga 
att Gatrell skriver från en position där det svenska arbetslivet (t.ex. social-
försäkringsmässigt men även juridiskt vad det gäller rätten till föräldrale-
dighet samt i form av offentligt finansierad barnomsorg) befann sig för 
några decennier sedan. I Gatrells försök att relatera området till manage-

                                                      
29 Det är kanske övermaga att säga att det finns ett indirekt samförstånd (politik, 
arbetsmarknad och forskning) kring att gravida individer inte är den lämpligaste 
av arbetskraft (vilket däremot mödrar kan/borde vara). En vidare problematisering 
av detta möjliga förhållande bär som tidigare ett dilemma; i.e. upphöjning av 
barnafödande ”riskerar” en starkare identifikation mellan ”barnafödande” och 
”kvinnlighet” vilket i ett samhälle där identitet och frigörelse förenats kring löne-
arbetet blir till ett hot mot ”friheten” (jfr Jansson, 2001, s 293; se även Björnberg, 
1992, s 170). Hur detta skall hanteras är således en öppen men komplex fråga - 
där upptrampade stigar ofta är svåra att hantera/utmana. 
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mentforskningen i stort argumenterar hon, snarast utifrån ett kombinerat 
rättvise- och effektivitetsperspektiv. Argumentet utgår ifrån att barnafö-
dande och moderskap borde utgöra en självklar del av arbetslivet och att 
en tydligare uppmärksamhet kring detta skulle gynna såväl anställda som 
arbetsgivare (Gatrell, 2011a, s 108). Det är just denna föreslagna inrikt-
ning som kan sägas ha utvecklats och prövats i Sverige sedan (minst) 
1970-talet. I formell mening har Sverige idag en könsneutral arbetsmark-
nad. I praktiken ser det dock helt annorlunda ut; i.e. som koncentrations-
punkt genererar frågan om barnafödande och omsorg statistiska data som 
återspeglar ett samhälle med mycket precist strukturerade kategorier hän-
förbara till kön. Där Gatrell förespråkar undersökningar som kan stödja 
förändringar inom det rådande systemet, indikerar den svenska situation-
en snarare behovet av en mer principiell problematisering av relationen 
produktion-reproduktion (som diskuterades i inledningskapitlet). De re-
former som genomfördes under främst 1970-talet i Sverige synes i prakti-
ken inte ha förändrat de grundläggande förutsättningarna utan snarare 
omorganiserat en situation präglad av underordning.30 Att närma sig da-
gens situation, i Sverige, kräver med detta ett grepp som kombinerar det 
historiska perspektivet med det samtida, dvs. vad vi med Foucault kan 
kalla för ett kritiskt ontologiskt perspektiv, vilket söker göra reda för sam-
tidens objektiva och subjektiva tillkomstprocess - med Foucault, ”vår egen 
ontologi”. 

Den andra utmaningen rör hantering av relationen mellan barnafödan-
dets och barnomsorgens praktiker i mötet mellan den gravida individen 
och arbetslivet. Här tenderar t.ex. Gatrells begrepp ”the maternal body 
work” att snarast smälta samman barnafödande och barnomsorg som 
moderskapsarbete. Med utgångspunkt i tidigare nämnda Ulla M Holms 
(1993) begreppsindelning i mödrande och modrande vill jag snarare för-
söka att isolera barnafödandet som en diskursiv realitet. Holm skriver: 
”Vad mödrar är är en sak. Hurdana de bör vara är en annan, vad de gör 
och bör göra en tredje respektive fjärde. Någon entydig naturgiven över-
gång mellan dessa olika ting finns inte.” (Holm, 1995, s 3) Det att ”föda 
fram” och ”dägga en unge” är enligt Holm blott en dimension i det myck-

30 Sverige befinner sig alltså i det läge som den amerikanska sociologen Joan Acker 
redan 1992 beskrev: ”Inom ramen för den svenska pragmatismen […] arbetade 
kvinnorna för genomförbara förändringar och åstadkom mycket. I själva verket 
omorganiserades kvinnornas underordning som kön; den avskaffades inte.” […] 
Den nya kvinnan kombinerade familjeomsorg och lönearbete under större delen av 
sitt vuxna liv men inte på samma villkor som männen.” (1992, s 307 & 288). 
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et vida och vaga moderskapsbegreppet.31 Denna dimension influeras och 
flätas därtill samman med en rad andra dimensioner för att bilda våra 
vardagsföreställningar. Holm ser således modrandet som en social praktik 
som visserligen främst utövats av kvinnor men som är ”könsneutral”. 
Modrandet blir härmed till i det samspel som uppstår mellan vårdaren och 
barnet. Det innebär också att modrandet inte är en given social praktik, 
dess innehåll liksom dess fördelning över ett folklager är normativt och 
varierar med sammanhang (jfr Mulinari, 1995, s 48). Istället för utgå ifrån 
ett sammanhållet mödrande/modrande vill jag mot denna bakgrund (kri-
tiskt ontologiskt) snarare försöka att bryta upp dessa moment för att 
(bättre) kunna utveckla överblickbarheten kring dels barnafödande-
lönearbete som en objektiv organisering inom ramen för en instrumentell 
samhällsapparat, dels barnalstrandet (dvs. mödrandet) som en subjektiv 
relation till lönearbetet.32  

Vi kan också, åtminstone delvis, utifrån genomgången av den tidigare 
forskningen konstatera att det i mötet mellan graviditet och arbetsliv inte 
förefaller vara kroppen som är problemet (den är snarast en möjlighet - 
som kan användas eller avvisas) utan att det tycks handla om föreställ-
ningar kring den mödrande lönearbetaren som arbetskraftsresurs, dvs. 
som framtida närvaro och aktivitet (liksom kontrollerbarhet och lydnad). 
Det innebär att det konkreta mötet mellan den mödrande individen och 
arbetslivet påfallande ofta inte verkar handla om någon kropp över huvud 
taget. Det synes hela tiden stå en abstrakt företagsbyråkratisk kalkyl i 
centrum, vilket är att jämföra med sociologen Christine Romans (1992) 
slutsatser i en studie av professionella kvinnor i arbetslivet, där företagse-
konomisk rationalitet och könsneutralitet kom i förgrunden vid extern och 
intern rekrytering. Möjligheten till karriär och avancemang påverkades, 
konstaterar Roman, av förhållanden utanför organisationen, t.ex. familje-

                                                      
31 Browner (2000) noterar att Marx i Den tyska ideologin lyfte frågan om att skilja 
barnafödandet från barnomsörjandet, dvs. som två separerata aktiviteter vars 
villkor förändras i takt med materiella och sociala relationer.   
32 Mödrandets praktik och erfarenhet bär en grundläggande relation till lönearbe-
tet i det senmoderna samhällets organisation, vilken tenderar att förloras ur blick-
fånget då barnafödandet (mödrandet) smälts samman med moderskapet (modran-
det). Ur ett samtida samhälleligt perspektiv har moderskapet som aktivitet ett 
högst instrumentellt förhållande till barnafödandet som aktivitet, dvs. samhället 
behöver inte fler ”mammor” utan fler barn som kan bli lönearbetare som kan 
omvandlas arbetskraft. Det gör förstås den mödrande lönearbetaren till något 
särskilt intressant (och komplicerat) att studera. 
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situationer. Det handlar alltså förhållanden som kan förändras över tid för 
enskilda individer men som även kan bestå för kategorier av subjekt33, 
t.ex. föräldrar med små barn. Här identifierade Roman även det faktum 
att det synes råda könsneutralitet i arbetslivet samtidigt som kvinnor före-
ställs eller förväntas ta huvudansvaret för små barn. Roman skriver: ”När 
vi i jämställdhetens namn hävdar lika behandling som princip, tvingas vi 
förneka faktiska skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor, erfarenheter 
och socialkaraktärer. Resultatet blir, som på de studerade företagen, ett 
slags falsk neutralitet.” (1992). En graviditet synes med detta kunna vara 
en tydlig markör som lyfter upp denna motsättning till ytan för att hota 
den företagsekonomiska ”könsneutraliteten”. Detta kunde vi även notera i 
den tidigare forskning som jag refererat till men det förefaller under-
stundom finnas en tendens att inte kunna hålla isär graviditet som aktivi-
tet (mödrande) öppet för bestämning i en given situation och som ett ”na-
turligt” uttryck för en annan aktivitet, dvs. modrande. Detta synes nöd-
vändigt för att kunna utveckla en mer nyanserad förståelse av barnafö-
dandet som en historiskt specifikt arrangerad förutsättning för lönearbets-
samhällets fortlevnad (nya lönearbetare) liksom erfarenhet för ett katego-
riskt subjekt (mödraren). Det företagsekonomiska kalkylerandet kring den 
gravida (eller potentiellt gravida) individen som arbetskraft blandar sam-
man mödrande och modrande på ett sätt som forskningen inte borde följa 
efter utan snarare söka bryta upp. Målsättningen blir med detta att för-
söka göra det möjligt att hantera den mödrande lönearbetaren som en 
särskild kategori i arbetslivet, liksom i det bredare lönearbetssamhället, 
utan att för denna skull likställa mödrande med modrande. Det betyder nu 
inte att de två områdena verkligen går att hålla isär, tvärtom handlar det 
om ett teoretiskt i-särhållande, för att kunna hantera den diskursiva och 
institutionella sammansmältningen av ett ÄR/SKER (mödrande) och 

                                                      
33 Detta pekar på vad Iris Marion Young (med inspiration från Jean Paul Sartre) 
beskrivit som ett seriellt förhållande (1997; 2005), dvs. individer som inte behöver 
känna varandra men som genom sin strukturella in- och underordning i en given 
miljö definitivt skulle känna igen sig i varandra (liksom de kategoriskt kan kännas 
igen av forskare). Gemenskapen baseras således på objektiva förhållanden. Jag 
återkommer till detta mer utförligt i Kapitel 4. 
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BÖR/BLIR (modrande).34 Vi kan säga att det handlar om att utveckla en 
förståelse för barnalstring som historiskt tema kring vilket det organiserats 
en specifik problemlösning - dvs. en diskursiv organisering eller institut-
ionalisering.35 Denna objektiva problematisering är något som vi kan be-
gripa som etablerat inom det som jag tidigare kallade för en organiserad 
allmänning kring arbetskraft som resurs.  

Den mödrande lönearbetarens objektiva problematisering 
Som noterades i inledningskapitlet är arbetskraft en central resurs i löne-
arbetssamhället: a) för statsmakten - inte bara som ”organisatör” utan 
också som arbetsgivare, b) för enskilda arbetsgivare - såväl offentliga som 
privata, och c) för enskilda medborgare som lönearbetarsubjekt. Det kon-
tinuerliga behovet av arbetskraft kräver dock reproduktion på individuell 
och kollektiv nivå respektive kort och lång sikt, dvs. arbetskraften behöver 
återskapas hos såväl enskilda individer genom tillförsel av ny förmåga 
liksom hos befolkning genom tillförsel av nya lönearbetare vilka kan er-
sätta de uttjäntas förmåga. Arbetskraften hämtas nu inte blott ur en sim-
pel och naturligt förekommande marknad. Det ligger möjligen närmare till 
hands att betrakta arbetsmarknaden som en historiskt (genom inramning) 
producerad marknad (jfr Callon, 1998). I det föregående perspektivet 
handlar om en marknad som ekonomerna (neutralt) och somliga sam-
hällsvetare (kritiskt) studerar på avstånd och som alla andra aktörer har 
att förhålla sig till. I det senare handlar det (med Callon, 2005, s 8) om en 
marknad som presteras av en mängd inblandade aktörer (såsom företag 
och företagare, konsumenter och konsumentorganisationer, forskare, tek-
niska ingenjörer, jurister, revisorer och revisionsfirmor, tjänstemän, kon-
sulter och konsultorganisationer etc.) med en mängd mer eller mindre 
förfinade tekniker och instrument. Även om det senare greppet är mer 

                                                      
34 Holm analyserar i sin avhandling modrandet och BÖR-styrda aktiviteter, där 
hon lägger vikten vid vad vi GÖR och därmed vad vi KAN och BLIR: ”Att sätta 
mödranden…” skriver hon ”… med dess ÄR och SKER, i centrum hade också 
varit intressant, men ett annat projekt.” I någon mening kan man säga att det är 
detta jag (mot bättre vetande) försöker göra (Holm, 1993, s 106). 
35 Notera att denna specifika problemlösning också är en historisk kontingent dito. 
Vi kan därmed konstatera att den inte riktar sig mot ett historiskt givet objekt - 
barnalstring - utan bestämmer detta objekt som en synlighet eller eventualitet 
vilken ger sig för utsägning och blir. Sannolikt bär dock barnalstringen en historisk 
tematik som tar sig logiska, praktiska och moraliska uttryck och det är rimligt att 
förvänta sig igenkänning över tid. Vi återkommer till detta i Kapitel 4.  
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nyanserat räcker inte heller detta till om vi vill förstå lönearbetssamhällets 
organisering kring arbetskraft som nyttig resurs. Ett alternativt och mer 
lämpligt metaforiskt grepp finner vi hos den amerikanska statsveta-
ren/ekonomen Elinor Ostrom (2009, s 64ff) och hennes utveckling av 
begreppet allmänning.  

Med Ostrom handlar en allmänning om organisering av en gemensam 
(eller snarare allmän - som ingen äger) resurspool. För att se till att till-
gången till resursen fungerar över tid och inte missbrukas eller räcker till 
alla (som räknas till de som får bruka den) koordinerar en regim (som ett 
sätt styra) strategier för att resursen skall tillhandahållas på bästa sätt. Det 
förväntade resultatet av styrningen är således ”funktionalitet”. Inom en 
föreställd lönearbetets allmänning (produktion och försörjning) skulle vi 
kunna se det som att det pågår en löpande produktion av arbetskraft - 
dvs. resursenheter i form av enskilda lönearbetare. Med detta grepp kan vi 
alltså förstå lönearbetet som en organiserad allmänning för utvinning av 
arbetskraft, dvs. för bruk av såväl arbetsgivare (i.e. bruk av andra) som 
lönearbetare (i.e. bruk av sig själva). För att allmänningen skall fungera 
som resurspool - att arbetsraft skall finnas tillgänglig över tid - krävs dock 
en intrikat organisering av ett antal centrala aktörer/funktioner; staten och 
kommunerna som tillhandahållare (institutionell organisering av repro-
duktion); medborgarna som producenter (av både av sig själva som kon-
kret arbetskraft i stunden och av andra - barn - som framtida dito); samt 
arbetsgivarna och arbetstagarna som appropriatörer (som ovan; av andra 
respektive sig själva som arbetskraft). Inom denna allmänning synes alltså 
organisering av barnalstring som mödrande, och barnomsorg som 
modrande vara grundläggande; därav regimens (genom tillhandahållaren) 
prioritering av särskilda institutionella arrangemang riktade mot dessa två 
aktiviteter - t.ex. i form av omsorg, vård och utbildning. Inom ramen för 
arrangemangen krävs dock även ett stort engagemang från producenter-



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  53 
  

na36 (de mödrande och modrande aktörerna) för att appropriatörerna 
(arbetsgivarna och individerna som lönearbetare) löpande och i förläng-
ningen skall kunna dra resurser ur allmänningen (jfr Young, 2005, s 22).  

Denna lönearbetets allmänning representerar ett objektivt men histo-
riskt kontingent förhållande som etablerats i takt med det kapitalbyråkra-
tiska samhällets framväxt 37 Etableringen sker först i takt och ton med 
industrialiseringsprocessen då det fria lönearbetet som social innovation 
succesivt tar ett allt fastare grepp om en samtidigt framväxande objektifie-
ring kring medborgaren, förenklat uttryckt som bärare av ett antal rättig-
heter (t.ex. civila, politiska och sociala som hos Marshall, 1963). Senare, i 
takt med välfärdstatens expansion under efterkrigstiden, kan detta lönear-
bete - via arbetsrätt och socialförsärkring - ta form som det abstrakta 
medborgarskapets primärpositionering (och den politiska lönearbetsall-
männingens självklara enhet). Detta är en utveckling som med fördel kan 
beskrivas och analyseras utifrån Max Webers (1978; 1983) rationalise-
ringstes (som svarar mot Foucaults kunskapsdimension - i.e. hur vi vet 
saker) och vad vi skulle kunna kalla för Georges Canguilhems (1989; 
1994) normaliseringstes (som svarar mot Foucaults maktdimension - i.e. 

                                                      
36 Notera att detta anknyter till en feministisk-marxistisk kritik av reproduktionens 
status i det kapitalistiska samhället, där ”hemarbetet” t.ex. kunde betraktas som 
antingen ett arbete för kapitalet eller som ett arbete för mannen (jfr Carlsson Wet-
terberg, 1986, s 15). Den marxistiska kritiken menade, under framförallt 1970-
talet, att den familjemässiga könsarbetsdelningen är funktionell för det kapitalist-
iska systemet; genom att hemarbetet (vilket främst kvinnor ansågs stå för) åter-
skapar arbetskraften på såväl daglig basis som över generationerna. Därtill kunde 
kvinnor också fungera som en reservarbetskraft (enklare arbete, deltidsarbete osv) 
vilket inte stör ”huvuduppgiften” eller ”stjäl” riktiga arbeten från män. Genom 
familjen som ”första rum” kunde de så i tider av arbetsbrist falla tillbaka in i 
hemmet (jfr Ahrne et al., 2000, s 105). Detta behöver nu inte, och gör det framför-
allt inte här, handla om en given reproduktions roll utan om reproduktion, liksom 
samhällsorganisering, som något historiskt kontingent. 
37 Noteras bör att jag använder Ostroms begrepp allmänning snarast metaforiskt 
för att rama in det funktionella förhållande i vilket barnalstring som mödrande 
fortgår i det moderna (svenska) samhället. Hennes begrepp fångar förhållandet 
väsentlig mer nyanserat och precist än t.ex. en användning av ”marknaden” eller 
”samhället” som metaforer. Detta är nu inte avhandlingens fokus - som ligger vid 
lönearbetet som objektifierad och subjektiverande position - och kommer endast 
att fungera som just en övergripande ram.  



 

54  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

hur vi organiserar saker vi vet).38 Detta grepp kommer sålunda att prakti-
seras i kapitlen 5 och 6. Tillsammans gör dessa två teoretiska begrepp 
nämligen det möjligt att analysera den mödrande lönearbetarens specifika 
institutionalisering (Kapitel 7), dvs. som en effekt inom ramen för den 
allmänna lönearbetarens rationalisering och normalisering. Institutional-
iseringen kring lönearbete och barnalstring (mödrande lönearbete) bildar 
den organiserade ”miljö” inom vilket den mödrande lönearbetaren kan 
utvecklas till en logisk, praktisk och etisk subjektposition. Det är i denna 
position individen praktiserar och erfar sig själv. Detta pekar så mot av-
handlingens nästa analytiska tema; dvs. från den objektiva problematise-
ringen till den subjektiva problematiseringen. 

Den mödrande lönearbetarens subjektiva problematisering 
Mot bakgrund av ovanstående bör vi minnas att det som jag önskar sepa-
rera - mödrande och modrande - har med varandra att göra. Tillsammans 
kan de bilda basen i den historiskt specifika organiseringen av en objektiv 
allmänning kring resursen arbetskraft. Samtidigt är det centralt att komma 
ihåg att de inte är identiska utan behöver hållas isär för att förstås som en 
samhälleligt etablerad enhet och funktion liksom subjektiv praktik och 
erfarenhet. Som framgått i inledningskapitlets diskussion om motsättning-
ar har detta engagemang - som lönearbetsallmänningens resursproduktion 
(mödrande och modrande) - ett komplext förhållande till den enskilda 
individen. Vanligen är samma individ satt att även betrakta och hantera 
sig själv som appropriatör av sig själv i arbetslivet. Engagemanget i möd-
rande och modrande (män/kvinnor) behöver alltså, i allmänhet och hos 
enskilda vuxenmedborgare, samsas med ett ”approprierande” av sig själv 
som arbetskraft. I centrum för denna avhandling står, som tidigare fastsla-

                                                      
38 Det vore inte rimligt att påstå att Webers rationaliseringstes ligger till grund för 
Foucaults analys av kunskapsformernas utveckling och att Canguilhems normali-
seringstes ligger till grund för Foucaults analys av maktens etablering som prak-
tiska system. Canguilhem och Weber rör sig fritt mellan dessa dimensioner och 
Foucault hämtade, sannolikt, inspiration från dem (i fler avseenden). Tydligt är 
dock att Webers beskrivning av rationalisering som ”intellektualisering av tillva-
ron” pekar mot en diskursiv kunskapsformation, dvs. ett särskilt sätt att veta 
saker. Tydligt är också hur Canguilhems diskussion om normalisering inspirerade 
Foucaults arbeten kring normers etablering i system av makt, t.ex. i Övervakning 
och straff (2003). Vad som är rimligt är alltså att en parallell läsning av Weber och 
Canguilhem gör det möjligt att förstå hur Foucault menar att ett särskilt (ration-
ellt) sätt att veta saker kan normaliseras som praktiska system. 
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gits, de specifika spänningarna kring detta ”samsande” som de tar sig 
uttryck hos den mödrande lönearbetaren. Den mödrande individen synes 
nämligen allt som oftast inte passa in i den särskilda medborgarkostym 
som måttats upp i lönearbetets namn. Snarare framträder den potentiellt 
gravida eller faktiskt gravida individen som alltför fyllig denna klädsel. 
Kanske ligger det här något i vad Iris Marion Young skriver när hon ka-
raktäriserar graviditeten som ”… a temporary inconvenience instrumental 
to the social value of babies.” (2005, s 10). Den kontinuerliga reprodukt-
ionen av folket må vara av allra största intresse och vikt för välfärdstaten 
genom tillskottet av framtida lönearbetare. Det praktiska livet i arrange-
mangen och de spänningar som därinom genereras tenderar dock att, som 
Harriet Holter beskrivet det, ”… definieras som ett individuellt och privat 
problem, inte som en gemensam angelägenhet.” (1992, s 75). Clarissa 
Kugelberg konstaterar på samma tema att ”… motsättningarna mellan 
arbetsliv och familjeliv har i praktiken till stor del förblivit den enskilda 
förälderns.” (2004, s 113f). Barnafödandets (liksom omsorgens) organise-
ring har därmed kommit att utvecklas till något som ligger utanför den 
enskilda arbetsorganiseringens ansvar (jfr Votinius, 2007; 2008). I sam-
manhanget kan vi även konstatera att graviditet (liksom moderskap) ofta 
föreställs som någonting givet och naturligt, som inte går att ändra på och 
som det heller inte är möjligt att artikulera ett behov av utvecklad organi-
sering kring som skulle kunna utmana lönearbetssamhällets principer.39 
Mot bakgrund av min karaktärisering av en lönearbetets allmänning kan 
vi parallellt notera att organiseringen av mödrandet som en arbetskraftens 
reproduktion inte vore möjlig utan ett självpåtaget individuellt ”producen-
tansvar”, uttryckt som en god vilja eller självuppoffring40 kring barn; vil-
ket inom ramen för lönearbetssamhället inte kommer utan motsättningar 
och spänningar (inklusive ett faktiskt ”pris” att hänföra till inkomst- och 
pensionsutveckling). I detta rationaliserade (i.e. det finns ett givet) och 
normaliserade (i e detta är det givna) spänningsförhållande intar avvikel-
sen en central roll. I genomgången av den tidigare forskningen konstatera-
des t.ex. att den gravida individen ofta framstår som (abstrakt eller kon-
kret) avvikande i förhållande till lönearbetets normativa bestämning av 
arbetstagaren (som närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad). Graviditeten 

                                                      
39 Detta är en omformulering av den kritik Maria Jansson riktar mot föreställning-
en av moderskapet som något naturgivet och oföränderligt, vilken synes giltigt 
också för mödrandet som erfarenhet och praktik (Jansson, 2001, s 305).  
40 Jfr Jónasdóttir (2003) i hennes Kärlekskraft, makt och politiska intressen.  
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synes här utgöra en särskild markör som tydligt signalerar denna ab-
strakta men kalkylerbara avvikelse. Som varande avvikare placeras alltså 
den gravida individen i vad Erving Goffman (1963) beskrivit som en nor-
mativ (men fullt logiskt sammanhållen) situation av stigmatisering. Med 
Goffman innebär det en belägenhet som hos utpekade, i en given miljö, 
individer tenderar att generera särskilda praktiker kring döljande och/eller 
nedtoning (Stigma Management) liksom särskilda moraliska erfarenheter. 
Jag kommer utifrån Goffman att ta fasta på barnafödande som en avvi-
kelse och graviditet som en stigmamarkör i analysen av den mödrande 
lönearbetaren som subjekt (logiskt, praktiskt och moraliskt).  

Vi bör här också lägga märke till att Goffman kring ”stigma” argumen-
terar för generalitet, i två avseenden. För det första menar han att en viss 
typ av avvikelse i en given miljö (dvs. ett logiskt mönster) kommer med-
föra ett mönster för kategoriskt sammanhållna subjekts erfarenheter 
(praktiskt och moraliskt). Mot bakgrund av barnafödandets vanlighet, 
lönearbetets dominans, och mödrandets inbäddning i ett välfärdssystem 
baserat på lönearbete (en miljö) synes alltså den mödrande lönearbetarens 
situation kunna generera ett visst mått av generalitet kring de mödrande 
lönearbetarnas situation och erfarenheter av sig själva. Förhållandet pekar 
mot vad tidigare refererade Young (1997; 2005) beskrivit som ett seriellt 
organiserat förhållande. En serie handlar här om att individer befinner sig 
i samma förhållanden till en miljö (t.ex. arbetslivet) och säger ingenting 
om individerna mer än att deras praktiker och därmed erfarenheter är 
(mer eller mindre) låsta till samma objekt eller objektifierade förhållanden 
inom denna miljö (jfr Tyrkkö, 1999, s 66). Det finns därmed ingen logisk 
nödvändighet mellan positioneringen i en serie och individers identitet. En 
seriell position är i denna mening passiv och bildar blott underlag för indi-
viders handlande; som hos Goffman ovan där en (logiskt) stigmatiserad 
position avkräver ett särskilt praktiskt handlande och en moralisk tilläg-
nelse. Med Young (och Goffman) kan vi alltså säga att kategorin mödrare, 
snarare än en identitet, innebär en seriell positionering i ett givet samhälle. 
Denna positionering för med sig en abstrakt logisk begränsning av hand-
lings- och erfarenhetsutrymmet; ett förhållande som avkräver individen ett 
subjektivt engagemang (jfr även Bartky, 1990; Kruks, 1999; 2008). Det är 
denna positionering som också ger oss - forskarna - möjlighet att identifi-
era en särskild kategori subjekt - utifrån deras logiska, praktiska och 
etiska inramning. För det andra menar Goffman att förhållandet avvikelse 
vs normalitet är allmängiltigt (åtminstone för det moderna samhället, 
varigenom han anknyter till Canguilhem liksom Foucault). Mot denna 
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bakgrund är det särskilt intressant att notera hur rationaliseringen och 
normaliseringen av lönearbetet synes kunna innebära en mer allmänt 
sammahållen miljö (samhällslivets organisering kring arbetskontrakt och 
lön som försörjningsunderlag) kring ett mer generellt subjekt (lönearbeta-
ren). I denna mening blir det sannolikt möjligt att utifrån en analys av det 
specifika - den mödrande lönearbetarens situation - också kunna säga 
något om det mer allmänna, dvs. den generella lönearbetarens situation. 

Sammanfattningsvis kommer Goffmans stigmabegrepp och Youngs se-
riebegrepp att bilda övergång från den del av avhandlingen som behandlar 
den mödrande lönearbetarens objektiva problematisering (som tidigare 
med ett fokus på Weber och Canguilhem) till den del som behandlar den 
subjektiva problematiseringen. Avslutningsvis vill jag tillägga att denna 
användning av både Young och Goffman sammanfaller med min tolkning 
av Michel Foucaults analyser av subjektivitet och framställning av en kri-
tisk ontologi, vilken alltså bildar den mer övergripande teoretiska referens-
ramenen.41 På samma sätt anknyter min användning av Weber (rat-
ionalitet) och Canguilhem (normalitet) till min tolkning av Foucaults kri-
tiska ontologi. Med Foucault skulle vi kunna säga att den mödrande löne-
arbetarens (objektiva) seriella positionering och stigmatiserade situation 
kan förstås som en särskild (rationaliserad och normaliserad) fokal erfa-
renhetspunkt. En punkt kring vilken det kategoriska subjektet utvecklar en 
särskild självpragmatik (logiskt, praktiskt och etiskt).  

Detta teoretiska angreppssätt - en kritisk ontologi - anknyter också till 
det som jag tidigare i kapitlet kallade för att anta ett marginalperspektiv i 
studiet av arbetsorganisationer (i.e. mödrande lönearbetare), eftersom vår 
förståelse för vilka vi är och kan vara i ett givet ögonblick ofta tydliggörs 
vid dessa bestämningars gränser; i.e. marginaler. Genom att kombinera 
dessa två utgångspunkter kommer det organisationsteoretiska perspektivet 
att ligga i linje med vad Gibson Burrell kallat för en antiorganisationsteori 

                                                      
41 Ian Hacking (2004) har argumenterat för överlappningen mellan Foucault och 
Goffmans och menar att deras analyser kompletterar varandra: ”… Foucault’s 
research was ‘top-down’, directed at entire ‘systems of thought’ […] Goffman’s 
research was ‘bottom-up’ - always concerned with individuals in specific locations 
entering into or declining social relations with other people. Young utvecklade å 
sin sida (bl.a.) Foucaults verktyg kontinuerligt i sitt analytiska arbete.  
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(Burrell 1988; jfr Burrell & Morgan 1979).42 För denna undersökning 
innebar detta perspektiv två tidiga beslut som jag hållit fast vid: a) att jag 
inte skulle fråga om lov vid insamling av utsagor från ”fältet” (i.e. kon-
takta en chef för att be om tillträde) och b) att jag inte skulle utgå ifrån en 
eller flera slutna teleologisk arbetsorganisationer i analysen. Tillsammans 
motiverade detta mitt val av empiriskt underlag, vilket dels utgörs av dag-
böcker och diskussionstrådar från internet där mödrande lönearbetare 
delar med sig av sina erfarenheter dels består av ett antal konkreta kon-
fliktsituationer som fått en formell behandling hos Diskrimineringsom-
budsmannen och Arbetsdomstolen. Dessa empiriska underlag kommer att 
presenteras i nästkommande Kapitel 3. Den teoretiska referensramen pre-
senteras å sin sida närmare i Kapitel 4. Med detta är jag nu beredd att som 
avslutning på detta kapitel precisera undersökningens frågeställningar och 
syfte.  

Avhandlingens frågeställningar och syfte 
Mot ovanstående bakgrund och mer precist de två inledande citaten från 
CemK och Redmilk är de två specifika frågeställningar som undersökning-
en skall besvara följande:  

A. Hur har något så självklart som barnalstring utvecklats till en 
spännings- och konfliktfylld situation i arbetslivet? 

B. Hur fungerar - logiskt, praktiskt och etiskt - denna konfliktsituat-
ion? 

Därtill ställer jag mig också den mer övergripande frågan: 

C.  Vad säger denna specifika konflikt om den generella lönearbeta-
rens situation? 

42 Ett ”gammalt” problem inom organisationsteorin handlar om heterogenitet och 
homogenitet, eller som Scott (2003, s 1ff) beskriver det, mellan igenkänning 
(commonality) och olikhet (diversity). Förenklat: är alla organisationer lika 
varandra eller är de snarare unika? För en anti-organisationsteori, inspirerad av 
Foucault, förändras detta radikalt (jfr Burell, 1988, s 231). Här blir ”organisation-
en” snarare än ett givet strukturförhållande, en diskursiv kategori (sätt att veta 
saker) som uttrycks strukturellt genom praktisk organisering (av sätt att veta sa-
ker). Därmed kommer ”teorin” inte inriktas på att lösa organisationsteorins pro-
blem (likhet - olikhet) utan snarare betrakta organisering som sanningseffekter 
(producerad likhet - olikhet). Uppgiften blir så mindre lösnings- och mer proble-
matiseringsinriktad. Där organisationsteorin måste tala organiserandets språk kan 
anti-organisationsteorin öppna upp för kritik av de diskurser och praktiker som 
bestämmer olikhet och likhet (genom sätt att se, tänka, tala och göra).  
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Syftet med avhandlingen är att urskilja ett logiskt, praktiskt och etiskt 
erfarenhetsmönster i den mödrande lönearbetarens subjektposition.43 För 
att kunna åstadkomma detta kommer jag - som ett nödvändigt delsyfte - 
att redogöra för den objektiva bakgrunden till detta subjektiva förhål-
lande; genom att analysera den mödrande lönearbetarens rationalisering 
och normalisering inom ramen för lönearbetets utveckling till samhällelig 
princip. Därtill kommer jag att använda den specifika analysen av den 
mödrande lönearbetarens situation som ett fönster in i den generella löne-
arbetarens dito för att kunna bidra till den kritiska kunskapsutvecklingen 
kring lönearbetet som generaliserad samhällsprincip. 

Dispositionen 
Efter de två inledande kapitlen följer nu ett kapitel om källmaterialet (3). 
Därefter (4) följer en genomgång av den teoretiska referensramen - dvs. 
den kritiska ontologin. Detta avslutar avhandlingens Del I.  

Del II handlar om en redogörelse och analys av lönearbetets allmänna 
rationalisering (5) och normalisering (6) samt mer specifikt den mödrande 
lönearbetarens precisering inom denna diskursiva formation (7). Denna 
del söker alltså genomföra en, medvetet överskådlig, analys av den möd-
rande lönearbetarens objektiva problematisering.  

Del III (8-11) syftar i sin tur till att behandla den logiska (9), praktiska 
(10) och etiska problematiseringen (11) av den mödrande lönearbetaren 
som subjekt. Till att börja med genomförs (8) en mer analytisk övergång 
från Del II:s övergripande och strukturella diskussion till Del III:s detalje-
rade och subjektinriktade diskussion.  

I avhandlingens avslutande Del IV (12) rekapitulerar jag undersökning-
en i sin helhet genom att sammanfatta och precisisera de slutsatser som 
dragits kring den mödrande lönearbetarens objektiva respektive subjektiva 
problematisering inom ramen för lönearbetssamhället, samt drar ut kon-
sekvenserna för den generella lönearbetarens situation. I denna del åter-
finns också en sammanfattning på engelska. 

43 Jag är i denna mening mycket litet intresserad av biografiska individer, som i 
livshistorier. Mitt intresse riktar sig snarare mot en mångfald av separata individer 
som för ett ögonblick tycks kunna samlas ihop i en särskild situation, som tillhö-
rande en seriell kategori (jfr Young, 1997; 2005), se vidare Kapitel 4. 
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3. Källmaterial och metod 
Den mödrande lönearbetaren representerar i sin vardagliga självklarhet 
också något mångfasetterat med en komplex tillkomstprocess. Mina ar-
betsinsatser har mot denna bakgrund haft en förhållandevis famlande 
karaktär där jag rört mig över stora områden - ”teoretiskt” och ”empi-
riskt” - pendlande mellan olika tidsperioder. Genom mitt intresse för (och 
bestämning av) den mödrande lönearbetaren som en alldeles modern före-
teelse (en objektivitet och en subjektivitet) har tyngdpunkten förstås legat 
vid samtiden. Vi får dock inte glömma bort att det i grunden också hand-
lar om en historisk fråga. Det praktiska arbetet har präglats av ett inten-
sivt sökande efter såväl lämpliga perspektiv (tidigare genomförda studier 
och analyser) som empiriska redogörelser (samtida och historiska skild-
ringar av mödrandets och lönearbetets vardagliga situationer). Stora delar 
av dessa arbetsinsatser och analyser har fått lämnas utanför denna rappor-
tering, dels för att göra dokumentet hanterbart dels för att kunna göra en 
rimlig och inte alltför spretig inramning av undersökningsobjektet - den 
mödrande lönearbetaren. Trots det kommer min redogörelse under-
stundom säkerligen upplevas som just (alltför) spretig och schematisk. 
Min bedömning är dock att denna karaktär är både nödvändig och rimligt 
avvägd för att i denna form - avhandlingen - fånga den mödrande lönear-
betaren som en kategorisk belägenhet.  

Som tidigare framgått har avhandlingen två huvudsakliga analysdelar 
vilka presenteras i Del II och III, dvs. den mödrande lönearbetarens objek-
tiva respektive subjektiva problematisering. Underlaget till analyserna 
inom de olika delarna har olika karaktär, där Del II baseras på andras 
forskningsinsatser kring industrialiseringen och lönearbetssamhällets eta-
blering. Detta underlag kommer löpande att kunna tala för sig självt. Del 
III baseras å sin sida på i första hand eget insamlat material från internet i 
form av dagböcker och trådar från olika diskussionsforum. I denna del 
utgår jag också från ett antal diskrimineringsärenden som hanterats av 
Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsdomstolen. Till detta kan läg-
gas att jag löpande genom hela avhandlingen också refererar till och cite-
rar utsagor från dels rapporter som publicerats av fackförbund och myn-
digheter dels artiklar och intervjuer i dagspress. Viktigt att notera, giltigt 
för undersökningen som helhet, är att materialet (som kronologi och in-
ramning) inte står i fokus i undersökningen utan det handlar snarare om 
att jag letat efter ett tal som involverar avvikelse och normalitet kring 
lönearbete och anställning, mer specifikt kring graviditet och barnafö-
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dande. Detta har alltså inte bara medfört ett detektivarbete i sökandet 
efter tidigare analyser och undersökningar utan ett lika intrikat spårande 
när det kommer till mer empiriska utsagor och skildringar. Här har inter-
netmaterialet varit ovärderligt och det är en redogörelse för arbetet med 
detta som nedan nu följer.  

Vägen fram till det sammanhållna materialet 
I det tidiga skedet av avhandlingsprojektet brottades jag med mer all-
männa funderingar kring en mycket övergripande frågeställning - Arbets-
livets organisering och villkor i ett demokratiskt samhälle. Till att börja 
med försökte jag att formulera mig kring den ”sorteringsmaskin” som jag 
tyckte mig sett då jag själv tog mina första steg ut i arbetslivet (efter min 
första sejour som student vid universitetet). Särskilt funderade jag här 
kring detta med tillfälliga och fasta anställningar (eller mer formellt an-
ställningar på visstid respektive tillsvidare). Ganska snart kom mitt in-
tresse för arbetslivets villkor att leda till funderingar kring ”hela männi-
skan” visavis former av anställningar. Det var här det specifika mötet 
mellan den gravida individen och arbetslivet dök upp som ett av många 
exempel på det som jag såg som ”det stora problemet” eller ”den omöjliga 
konflikten”. Som av en händelse hade jag då (kring hösten 2004) stött på 
en större uppsättning s.k. graviditetsdagböcker, skrivna och publicerade 
på Internet under 2000-talets inledande år.44 Så snart jag börjat etablera 
en relation med detta material stod det klart för mig att det var just denna 
specifika empiriska inriktning - barnalstring - som mitt mer allmänna in-
tresse för arbetslivets organisering och villkor skulle ta. Innehållet i dag-
böckerna hade nu förstås stora inslag utan direkt anknytning till arbetsli-
vet men min inledande läsning visade att en inte oansenlig del av dem 
berättade om situationer som hade lönearbetet i fokus.  

Det empiriska material som följt med mig under i princip hela avhand-
lingsarbetet utgörs alltså av ett antal dagböcker som skrevs och publicera-
des på en webbplats av kvinnor som väntade barn under de första åren på 

                                                      
44 Anledningen till denna ”slumpartade händelse” hade säkert en del att göra med 
att jag och min partner under samma period också väntade vårt första barn. 
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2000-talet.45 På webbsidan, som var ett privat initiativ och som idag är 
nedlagd sedan länge, fanns det omkring 50 graviditetsdagböcker. Inled-
ningsvis var tanken att använda mig av dagböckerna endast som en in-
gång; dvs. utifrån vilka jag kunde formulera hypoteser och inledande frå-
geställningar för att sedan gå vidare med en mer insamlingsstrategisk 
undersökning. Här påverkades jag också av diskussionerna som jag förde 
med mina dåvarande handledare liksom av de kommentarer som jag fick i 
samband med presentationer av mitt forskningsprojekt. Man kan säga att 
projektet och materialet delade såväl seminariedeltagare som handledare i 
två läger. Å ena sidan de som tyckte att detta med ett - möjligen kan man 
kalla det opåverkat eller oprovocerat - material från Internet utgjorde en 
fantastisk möjlighet. Å andra sidan de som menade att detta material inte 
alls skulle räcka till utan behövde förstärkas med mer traditionellt insam-
lat material. Under 2007 bestämde jag mig (efter mycket vånda och en 
längre föräldraledighet) för att satsa på en kombination av traditionell 
intervjuundersökning och vad vi skulle kunna kalla för en netnografi - där 
jag dels tog tillvara på internetdagböckerna dels arbetade vidare med att 
samla in information från olika diskussionsforum kring gravidi-
tet/föräldraskap. Vad som nu krävdes var alltså att jag tog ett mer precist 
grepp om den traditionella empirin. En rekryteringskampanj för att få 
fram respondenter planerades och påbörjades således under hösten och 
våren 2007/2008. 

Mot en traditionell insamlingsstrategi 
För att få fram det mer traditionella material som jag var ute efter från 
fältet kunde man nu förstås tänka sig en mängd olika alternativa in-
samlingsmetoder och jag kommer här att kortfattat återge mina reflekt-
ioner kring fem av de spår jag övervägde. Den kanske mest lockande (och 
naiva) var till att börja med att arbeta med deltagande observationer i 
arbetslivet. Det skulle då göra det möjligt för mig att studera dels hur ett 
antal gravida förvärvsarbetare agerar och resonerar i vardagen i relation 
till arbetet, arbetsuppgifterna, kollegorna, chefer, kunder och leverantörer, 

                                                      
45 Internet kallades för inte så länge sedan ”det nya mediet”. Jämfört med många 
andra kommunikationsformer handlar det väl i teknisk mening fortfarande om 
något nytt. Att skriva dagböcker är dock knappast något nytt. Inte heller viljan att 
söka sig till andra i en liknande situation för att utbyta erfarenheter och kommuni-
cera, såväl anonymt som öppet. I detta representerar internet alltså en ny möjlighet 
inom en tematisk praktik, varför det inte utgör någonting i sig för undersökningen. 
Vad vi kan säga är att det (för forskaren) som arkiv öppnar nya möjligheter. 
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ofta innan någon annan än de själva vet om deras situation (inom arbetsli-
vet dvs.). I ett senare skede, då graviditeten var mer känd och kanske syn-
lig, kunde jag också genom deltagande observation samla in information 
om såväl den gravida förvärvsarbetaren själv som dennes omgivning och 
de händelser som utspelar sig under en arbetsdag. Accessen, dvs. möjlig-
heten att få ett mindre antal informanter att ställa upp, vore väl i tanken 
inte svårare här än hos de alternativa metoder jag diskuterar nedan. Sam-
tidigt var det i praktiken kanske mer utmanande. Ett problem handlade 
t.ex. om det faktum att jag skulle följa en människa i dennes arbete med 
en fokus på den omständigheten att hon också väntar barn, vilket, i ett 
första läge, är något som omgivningen saknar vetskap om. De fanns såle-
des här, utöver de praktiska svårigheterna, även forskningsetiska betänk-
ligheter. Även om jag fann denna undersökningsmetod intressant bedömde 
jag det som orimligt att utgå ifrån denna strategi i undersökningen.  

Ett andra alternativ var att genomföra en större klassisk enkätunder-
sökning vilket skulle ge mig möjlighet att samla in stora mängder data 
från en stor mängd respondenter. Trots möjligheterna, framförallt i kart-
läggnings och jämförelsehänseende, med denna metod kändes det samti-
digt som att min studie hade en annan inriktning. Det handlar mer om ett 
intresse för människors erfarenheter av den aktuella situationen vilket inte 
framkommer på samma sätt i mer ytliga enkätundersökningar.46  

Ett tredje alternativ var att fortsätta på det spår som de dagböcker jag 
redan hade tillgång till innebar. En tidig tanke blev så att försöka samla in 
ett antal web-baserade graviditetsdagböcker eller loggböcker, där jag gav 
vissa instruktioner som styrde dessa till att handla mer specifikt om arbets-
livet (till skillnad från de dagböcker jag hade tillgång till). Efter en tid 
skrinlade jag dock detta projekt. I stort handlade det om att jag redan 
hade ett dagboksmaterial och att det jag nu ville få fram snarare var ett 
material där det fanns en dialog mellan flera individer i liknande situation.   

En fjärde insamlingsstrategi handlade om att genomföra intervjuer med 
ett antal informanter. Denna metod hade förstås flera fördelar, inte minst 

                                                      
46 Ett motiv till att göra en större enkätundersökning vore visserligen att det kunde 
ge ett visst stöd för att t.ex. diskriminering av gravida på arbetsmarknaden är ett 
utbrett problem. Jag upplevde dock inte, trots avsaknaden av statistiskt underlag, 
att detta i dagsläget var särskilt kontroversiellt. I min studie var snarast denna 
”diskriminering”, eller åtminstone det problematiska med situationen förvärvsar-
bete och vänta barn endast en utgångspunkt. Jag ville med min undersökning gå 
ett steg längre och ställa de praktiska göromålen och den specifika situationen för 
gravida individer i arbetslivet i fokus. I denna mening blev frekvensfrågan mindre. 
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genom att den i likhet med de två förstnämnde är väl beprövad. Det kunde 
här också öppna upp möjligheter att kombinera enkätundersökningens 
kvantifierbarhet och stringens med mer ostrukturerade samtal i form av 
intervjuer. En hel del talade således för lämpligheten med intervjun som 
metod. Å andra sidan skulle det inte ge möjlighet till diskussioner mellan 
informanterna. Ett femte alternativ, i anknytning till det fjärde, handlade 
därför om att använda mig av fokusgruppintervjuer. Här såg jag också en 
rad möjligheter och fördelar. Dels kunde det vara smidigare eller effekti-
vare att genomföra i jämförelse med enskilda intervjuer, dels hade meto-
den tidigare visat sig vara användbar vid undersökningar av vad somliga 
kan uppfattas som känsliga frågor, vilket graviditeten och dess hemlig-
hetsmakeri skulle kunna sägas passa in på.  

Det fanns alltså en rad alternativa upplägg på insamlingen av material 
från fältet med enkäter, observationer, enskilda intervjuer, gruppintervjuer 
och loggböcker kunde användas enskilt eller i kombination. I (vad som jag 
trodde skulle bli) slutändan fastnade jag här för en kombination av meto-
der. När jag vägde samman de överväganden som jag gjort rörande insam-
lingsstrategier bestämde jag mig för att köra på en kombination, dels i 
form av de internetdagböcker som jag redan hade tillgång till, som en 
ingång, dels i form av ett material som jag skulle samla in genom fokus-
gruppintervjuer. Ett av motiven var att möjligheterna med att kombinera 
fokusgrupper med andra metoder var något som diskuterades och före-
språkades hos flera forskare (bl.a. Morgan 1997, se även Wibeck, 2000, s 
58). Frågan blev då hur jag kunde få tag i lämpliga informanter till detta 
projekt? Redan tidigt i undersökningen insåg jag att det fanns vissa pro-
blem här. Om man som jag tidigare påtalat är intresserad av att intervjua 
människor i ett relativt tidigt stadium av deras graviditet blir problemet att 
det är svårt att hitta kandidater eftersom en graviditet ofta är hemlig de 
första månaderna. Dels innebär det ett problem att identifiera lämpliga 
kandidater. Dels innebär det ett problem då de potentiella informanterna 
kanske inte alls är intresserade av att delta i ett projekt tidigt i deras gravi-
ditet, i.e. det kan finnas en anledning till att graviditeten är hemlighållen 
osv. Tanken slog mig då att det kanske vore möjligt att gå via mödravår-
den för att hitta lämpliga kandidater. I princip alla kvinnor som väntar 
barn skriver i ett relativt tidigt skede in sig hos en barnmorska vid någon 
av de vårdcentraler där man bor. I ett senare skede av graviditeten erbjuds 
de flesta blivande föräldrar dessutom att delta i föräldragruppsträffar vid 
mödravården under ledning av en barnmorska. Här hade jag också egna 
aktuella erfarenheter vilket gjorde att jag hade viss insikt i hur kontakter-
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na mellan blivande föräldrar - mer specifikt gravida kvinnor - och mödra-
vården. Min tanke var således att jag via detta organiserade ”omvårdnads-
system” kanske kunde få kontakt med individer som genomlever en gravi-
ditet och samtidigt förvärvsarbetar. Kanske kunde också denna kontakt-
väg stärka legitimiteten i undersökningen visavi informanterna och där-
med öka chanserna att få deltagare med i projektet. Vid kontakter med en 
vårdcentral och dess chef i Örebro var de första reaktionerna positiva. Jag 
skrev därefter ihop ett informationsbrev som översändes vårdcentralen 
som skickades ut till barnmorskorna. En ansvarig barnmorska utsågs så 
till den som skulle hålla kontakten med mig. Vid ett kort möte gavs ytter-
ligare information till denna kontaktperson och synpunkter togs in kring 
upplägget på undersökningen. Senare hade barnmorskan ifråga ett möte 
med sina övriga kollegor där de bl.a. diskuterade mina önskemål att 
komma in i ett relativt tidigt skede för att genomföra intervjuer. Förslaget 
från kontaktbarnmorskan var då att de kunde dela ut ett informations-
material vid inskrivningen och att de sedan var upp till var och en av de 
inskrivna att kontakta mig. Detta kändes som en framkomlig väg och jag 
satte igång det förberedelsearbete som krävdes. Tanken var ett de skulle få 
informationen och möjligheten att delta i en studie kring graviditet och 
arbetsliv i samband med inskrivningen hos Mödravården och sedan erbju-
das att kontakta mig för att delta i undersökningen. Jag skrev ihop ett 
riktat informationsmaterial och träffade samtliga barnmorskor för en 
genomgång av studiens upplägg och syfte. De fick tillgång till informat-
ionsmaterialet som skulle delas ut till de potentiella informanterna och vi 
kom överens om att de skulle starta omgående med att kort informera om 
projektet (graviditet och arbetsliv, gruppintervjuer) och noggrant upplysa 
om dess frivillighet för att sedan dela ut materialet där det fanns kontakt-
uppgifter till mig så att de kunde höra av sig om de var intresserade av att 
delta i undersökningen.  

Fortsatt arbete med Internetmaterialet 
Under tiden jag väntade svar från ”rekryteringskampanjen” bestämde jag 
mig för att arbeta mer noggrant och systematiskt med mitt Internetmateri-
al, delvis för att få fram mer konkreta frågeställningar och teman till de 
gruppintervjuer som jag nu planerade att genomföra. Jag bestämde mig 
samtidigt för att också titta lite närmare på de diskussionsforum som finns 
på nätet och som riktar sig mot gravida. Vid första anblicken kom dessa 
att bekräfta mina inledande observationer och läsning av dagböckerna, i 
form av diskussionstrådar kring hur man kan dölja en graviditet, när och 
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hur man skall berätta för sin arbetsgivare och på sin arbetsplats, positiva 
och negativa erfarenheter av att berätta om en graviditet under en anställ-
ning alternativt i samband med jobbsökande, men också reflektioner rö-
rande diskriminering och missgynnande behandling. Detta arbete fick mig 
således att se nya fördelar/möjligheter med internetmaterialet. Jag stärktes 
också i min tidigare uppfattning om det empiriska värdet av materialet, 
mycket tack vare att jag närmade mig materialet på ett mer systematiskt 
och strategiskt sätt. Till min hjälp tog jag här det kvalitativa textbehand-
lingsprogrammet NVivo. Det innebar att jag laddade ner alla de dagböck-
er som jag sedan tidigare läst på BabyNätet och lade in dem i NVivo. 
Sammantaget gav detta drygt 50 enskilda graviditetsdagböcker som käll-
material för sortering och analys. Textmängden var minst sagt omfat-
tande, drygt 1000 sidor, men genom NVivo blev det hanterligt. Jag påbör-
jade även ett försök att ladda ner diskussioner från olika diskussionsforum 
på nätet (t.ex. Gravid.se, ViFöräldrar, GrowingPeople, Familjeliv och 
Minbebis). Detta material tenderade också att bli mycket omfattande och 
riskera att bli ohanterligt. Det skiljde sig dock från dagboksmaterialet 
genom att det med sin sökbarhet kunde blir mer direkt inriktat på gravidi-
tet och arbetsliv. Dagböckerna å sin sida, tagna som hela dokument, hand-
lade om graviditet i allmänhet. Många författare berörde arbetslivet men i 
varierande omfattning. Internetdagböckerna och diskussionsforumen ut-
gjorde alltså två olika typer av material, med sina för- och nackdelar. Fo-
rumens potential låg i att söka efter specifika diskussionstrådar. En sär-
skilt möjlighet låg här i att haka i dagböckerna och forumen med 
varandra, genom att gå från läsningen av dagböckerna till sökningsproce-
duren i forumen (vilket i någon mening var vad jag intuitivt redan hade 
gjort). Jag gjorde också sökningar med utgångspunkt i de problemställ-
ningar och teman som jag schematiskt arbetat fram utifrån dagböckerna 
(anställningsintervju, berätta på jobbet, gravid plus arbete osv) vilket 
också gav positiva resultat. Under tiden då jag väntade på svar från rekry-
teringskampanjen via mödravårdcentralen kom jag alltså att närma mig 
Internetmaterialet mer systematiskt. Det fick mig succesivt att stärkas i 
uppfattning att det kanske skulle ha räckt med detta material redan från 
början (som det ena lägret av kommentatorer till mitt projekt hävdade). 
Nu hade jag dock gett mig in i ett insamlingsarbete som jag var satt att 
avsluta. Det skulle dock visa sig ske av sig självt.  
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En misslyckad rekryteringskampanj 
Arbetet med att få fram ett empiriskt källmaterial kring mina frågeställ-
nigna medförde en hel del utmaningar. Ta t.ex. detta med hemlighetsma-
keriet och tystnaden. Hur skall man som forskare söka direktkontakt med 
individer tidigt i en graviditet för att fråga ut dem och diskutera något som 
de kanske inte vill berätta för någon annan än sina absolut närmaste, eller 
ens dem? En möjlighet låg ju i att annonsera fritt, sätta upp lappar etc. En 
annan väg som jag uppfattade som mer framgångsrik väg (och som jag 
valde enligt ovan) var att gå via mödravården och barnmorskorna - de 
som varje dag möter gravida individer relativt tidigt i graviditeten. Som 
tidigare beskrivits lade jag ner förhållandevis mycket tid på förberedelse-
arbetet och mina kontakter med MVC för att få till en rekryteringskam-
panj. Försöket kom nu att stranda. Ingen av de som informerats om möj-
ligheten att delta i en intervju och/eller gruppintervjuundersökning hörde 
av sig. Det blev nu uppenbart för mig att Internet och de forum som jag 
där tidigt under avhandlingsarbetet kommit i kontakt med erbjöd större 
möjligheter att närma mig människors erfarenheter av att arbeta samtidigt 
som de är gravida47. Jag hade helt enkelt valt att följa fel råd. Det var i alla 
fall så jag kände det. Jag kom nu, för en tid, att helt koncentrera mig på 
dagböckerna och internetforumen.  

Det är inte helt ovanligt att forskaren får nöja sig med det material som 
finns tillgängligt (jfr Potter & Wetherell, 1987, s. 161f). Det är kanske 
detta som vi kan konstatera i just mitt fall, där jag efter att ha slitit mitt 
hår i ett försök att samla in ett traditionellt material fann mig stående med 
det ursprungliga material som jag delvis snubblat över (internetdagböck-
erna) samt ytterligare ett, passivt och från forskaren oprovocerat material 
(diskussionstrådarna) som jag aktivt sökt reda på med utgångspunkt i mitt 
första material. Båda lika ”röriga” till sin karaktär. Till detta kom jag i ett 
senare skede att också lägga till ärenden (förlikningar och domslut) kring 
diskriminering av gravida i arbetslivet som behandlats av Diskrimine-
ringsombudsmannen, vilket jag återkommer till nedan. Löpande har jag 
också kompletterat med utsagor från böcker, artiklar och intervjuer i 
dagspress liksom olika fackförbunds tidningar/webb-platser. Jag kommer 

                                                      
47 Noterbart var också att det handlade om en rapportering av erfarenheter som 
mer eller mindre dras i samband med att de upplevs, och att de inte handlar om ett 
retrospektiv (på kortare eller längre sikt) där t.ex. någon skriver om eller intervjuas 
kring sina erfarenheter efter en graviditet. 
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nu att gå över till en redogörelse för mitt arbete med dagböckerna, dis-
kussionsforumen och de mer formella diskrimineringsärendena.   

Internetdagböckerna 
Som jag varit inne på ovan utgör internetdagböckerna och diskussionsfo-
rumen två olika typer av källmaterial, med sina för- och nackdelar. In-
ternetdagböckerna innehåller mer eller mindre utförliga presentationer av 
författarna. De är också skrivna över tid och presenterar således en indi-
vids utveckling vad det gäller belägenhet och reflektion. Innehållet är all-
mänt inriktat på ”graviditeten” och livet som gravid, dvs. de koncentrerar 
sig inte till arbetslivet. Det gör att det är mycket information i dem som 
blir mer eller mindre ”överflödigt” i förhållande mina frågeställningar. 
Sammantaget ger denna karaktär förhållandevis stora möjligheter att för-
söka närma sig lokal ”kontext” och ”vem” som säger något liksom ut-
vecklingen över tid i specifika fall. Nu är detta inte det spår - biografiska 
individer - som jag kom att välja. Istället valde jag att använda dagböck-
erna som ett av flera material för att komma åt mönster i talet kring en 
diskursiv formation, som det uttrycks i form av logik, praktik och etik hos 
ett generellt subjekt (den mödrande lönearbetaren). Detta var dock inte 
något som jag var medveten om från början, utan är ett perspektiv som 
vuxit fram efterhand, vilket också påverkar nedanstående redogörelse för 
min hantering av dagböckerna som material.  

Varje dagbok introduceras snarlikt med en presentation av författaren, 
rörande ålder, bostadsort, familjeförhållanden och vad de (eller inte) arbe-
tar med. Sett till innehållet är några relativt sparsmakade (ibland av-
brutna) men de allra flesta lämnar en tämligen utförlig rapport om livet 
som gravid hos författaren. Även om dagböckerna i huvudsak kan sägas 
vara koncentrerade kring ”graviditeten” sker skrivandet hela tiden i relat-
ion till deras livssituation; annat vore väl märkligt. Alla författarna har nu 
förstås inte ett faktiskt arbete, en hel del är arbetslösa, somliga studerar, 
andra är föräldralediga med tidigare barn eller förvärvsarbetar inte av 
andra skäl. I några fall är det också relativt oklart vilken ställning de har 
på arbetsmarknaden och även om man kan ana att de förvärvsarbetar i 
någon form skriver de inte särskilt utförligt kring detta område. I detta 
sammanhang kan dock noteras att arbetslivet upptar en icke ringaktnings-
värd del i många dagböcker. Inte heller detta är särskilt märkligt med 
tanke på den dominerande ställning som lönearbetet har.  

Mot bakgrund av ovanstående - mängden, variationen, spretigheten - 
insåg jag tidigt att jag behövde hitta ett sätt att avgränsa och begränsa 
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arbetet med materialet. Efter min första inläsning på materialet, dvs. gra-
viditetsdagböckerna, kändes det som om jag funnit en guldgruva att ösa 
ur; inte bara avseende graviditet och arbetsliv utan också för den med 
intresse för hur graviditet mer allmänt erfars i det tidiga 2000-talets Sve-
rige. Ganska snart körde jag dock fast och hade svårt att ta mig an 
materialet på ett mer strukturerat och systematiserat sätt. 50 dagböcker på 
mellan ca 20-30 sidor genererar mycket text. Min genomläsning av 
materialet, somliga dagböcker flera gånger, gav heller inte någon klarhet 
eller tydlig ingång till vidare bearbetning. Jag upplevde snarare att mina 
systematiseringsförsök mest skapade förvirring och jag fick börja om från 
början ett oändligt antal gånger. Den första kontakten med materialet 
hade ju nu visat att det innehöll en mängd kommentarer med koppling till 
arbetslivet. Frågan blev därmed hur jag skulle komma åt detta på ett mer 
hanterbart sätt? Till att börja med insåg jag att det var möjligt att göra en 
numerär begränsning av materialet, dvs. i antalet dagböcker, dels med 
koppling till att alla inte var färdigställda eller mycket fragmentariska, dels 
relaterat till att inte alla som skrev var tydligt aktiva på arbetsmarknaden. 
Dessa två faktorer skulle utgöra min första avgränsning av materialet, men 
materialet var trots detta stort och svårt att överblicka. Det var i detta 
sammanhang jag började använda en programvara för kvalitativ datahan-
tering/analys; Nvivo. Efter att ha satt mig in i programvaran och laddat 
ner alla dagböcker formaterade jag dem så likartat som möjligt, i form av 
rubriksättning etc. utan att göra avkall på materialets ”identitet” och för-
ändra det innehållsligt. Detta gav mig möjlighet att granska, ordna, struk-
turera och systematisera materialet på ett helt annat sätt än tidigare. Den 
första åtgärd jag därefter vidtog var alltså att försöka identifiera de dag-
böcker som både var mer ”kompletta” och där författaren hade ett för-
värvsarbete. Efter att ha sorterat ut de uppenbara fall där författaren t.ex. 
var arbetslös48 eller studerande sorterade jag även bort de dagböcker där 
jag bedömde att innehållet inte var tillräckligt rikhaltigt; t.ex. med hänvis-
ning till att de var relativt sporadiskt författade. En del författare återkom 
också för att skriva en ytterligare dagbok med sitt nästa barn (i något fall 
en tredje gång). Här valde jag att endast ta med den första dagboken.  
Efter att ha vidtagit dessa åtgärder stod jag så med 20 förhållandevis ut-
förliga och sammanhållna dagböcker där författaren hade ett förvärvsar-

                                                      
48 Vilket jag senare skulle komma att omvärdera då jag kom att inkludera gravida 
arbetssökande i min analys. Jag valde då att hämta information om deras situation 
från andra källor, dvs. diskussionsforum och DO:s ärendehantering (se nedan). 
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bete vid ingången av graviditeten. Det var dessutom nu också formaterade 
på ett likartat sätt vad det gäller rubriker och typsnitt vilket skulle komma 
att underlätta läsningen och analysen. Antalet sidor uppgick nu samman-
lagt till drygt 400 och fördelade sig enligt följande.49 

 
Namn Sidor Förvärvsarbete Ålder 

Jane 34 Receptionsansvarig, hotell 32 

Veronica 55 Äldreomsorgen, troligen som undersköterska 30 

Lisa 23 Administration 24 

Pia 29 Telefonibranschen och frilansar som journalist 27 

Birka 27 Sektionschef, statlig myndighet 27 

Annelie 16 Redovisningssystemsbranschen, mellanchef 36 

Caroline 14 Egenföretagare 30 

Marie 3 28 Personlig assistent 33 

Kathleen 21 Vikarie i hemtjänsten, undersköterska 26 

Linda 3 17 Personlig assistent 32 

Maria 3 22 Sjuksköterska, universitetssjukhus 33 

Sussie 30 Oklart 30 

Anna 24 Adm. och personalchef, driver firma med sin man  26 

Maria 8 Informatör, webbredaktör på informationsavdelning 26 

Heidi 2 12 Arbetar på ett varuhus, RUSTA 20 

Linda 2 14 Arbetar extra på ett ålderdomshem 28 

Linda 12 Gymnasielärare, arbetar på KOMVUX 28 

Johanna 9 Arbetar på Ericsson, troligen ej i produktionen 24 

Marie-Louise 13 Vikarie inom barnomsorgen 18 

Jenny 6 Undersköterska på ett gruppboende, timanställd 24 

 
När materialet nu begränsats externt behövde jag också gå vidare med att 
avgränsa mig inom de utvalda dagböckerna. Det handlade då till att börja 
med om de delar som hade en direkt koppling till arbetslivet. Om jag nu 
trodde att det skulle bli problemfritt att gå vidare med materialet när det 
väl var inne i Nvivo blev jag snart varse motsatsen. Jag läste och kodade 
gång efter gång för att i slutändan vara mer förvirrad än jag var innan jag 
började. Till slut hittade jag dock en framkomlig väg, där jag snarare an-
vände programvaran för egna syften. En väg som således var något mindre 
strikt och tematiskt analytisk och mer inriktad på att hitta de delar i dag-

                                                      
49 Notera att typ av arbete och ålder som redovisas här (som ovan också konstate-
rats) inte har något betydelse för mitt analytiska arbete utan endast redovisas här 
för att ge en bild av hur jag sorterade materialet i det första skedet.  
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böckerna som på ett tämligen tydligt sätt relaterade till arbetslivet. För att 
göra detta genomförde jag till att börja med en ordfrekvensökning där jag 
sedan manuellt gick igenom alla termer och letade efter de med arbetslivs-
anknytning och kodade alla dessa avsnitt/referenser (t.ex. alla ord som 
börjar med arbet-, jobb-, chef-, kolleg-, halvtid-, heltid-, sjukskriv-, för-
äldra-, kontor-, personal-, möte-, osv). I nästa steg slog jag ihop de kodade 
delar där orden mer uppenbart hänger samman, t.ex. föräldraledig, pappa-
ledig, mammaledig, och sjukskrivning, havandeskapspenning, och chef, 
ledning och arbetskamrat, jobbarkompis, kollega. Efterhand fogade jag 
samman de element som innehöll ord som arbete/jobb och chef/ledning 
och kollega/arbetskamrat. Den lista med kodat arbetslivsrelaterat material 
som jag då fick fram såg ut som följer: 
 
 Namn Sources References 

1 Jobb, arbete mm 20 435 

2 Ledig mm 16 66 

3 Chef, ledning, kollega, medarbetare, personal, möte mm 16 66 

4 Sjukskriven, havandeskapspenning mm 15 58 

5 Pengar, ekonomi, lön, tjäna mm 14 56 

6 Kontor, avdelning, företag, firma mm 14 32 

7 Heltid, halvtid mm 10 31 

8 Föräldraledig, pappaledig, mammaledig, föräldrapenning mm 13 24 

9 Vikarie mm 10 23 

10 Pendla mm 8 8 

11 Kund mm 3 5 

12 Yrke mm 4 4 

13 Frilans mm 2 2 

14 Intervju mm 2 2 

15 Karriär mm 1 2 

 
I nästa steg valde jag ut de nio (9) element som var mest frekventa. Sedan 
slog jag samman alla dessa till en lång text. Detta för att dessa ord som 
kom ut ur ordsökningen inte var teman eller kategorier i sig, utan endast 
fokuserade materialet mot arbetslivet. Alla dessa termer antogs ha en re-
lation till arbetslivet, och i detaljläsningen skulle jag senare ytterligare 
kunna rensa (t.ex. där termen ”jobb” förekommer men t.ex. gäller en 
annan utomståendes persons jobb och arbetssituation, eller trädgårdsar-
bete, och inte i övrigt kan knytas till dagboksförfattarens arbetsliv). Denna 
första inre fokusering av materialet fick sedan ligga till grund för nästa 



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  73 
  

steg då jag skulle förbereda materialet för mer noggrann analys genom att 
sortera och indela det i teman. Dessa teman utvecklade jag också i relation 
till min inläsning av tidigare forskning samt rapporteringen kring frågan i 
press och från fackliga organisationer och Jämo/DO. Det handlade alltså 
om att göra detta fortfarande relativt spretiga material mer hanterligt; att 
slutligen förbereda det för presentation och analys. Tillsammans genere-
rade detta i ett första steg fem teman som jag kunde utgå ifrån i det fort-
satta arbetet med materialet. Det handlade alltså om en indelning/sortering 
av det på i huvudsak arbetslivet fokuserade materialet i passager som be-
rörde: tystnad och hemlighetsmakeri, avslöjande och/eller berättande, 
känslouttryck i relation till arbetet, praktiskt spända situationer eller mot-
sättningar, självreflektioner kring arbetet. I slutändan kunde jag sedan 
landa detta i följande tre breda teman eller rubriker som jag kom att 
”strukturera om” de utvalda dagböckerna utifrån: Det utdragna beskedet, 
Graviditeten som en hemlighet, Vägen hem, där undersökningens huvud-
sakliga fokus ligger vid de senare två.50  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att allt det systematiska arbete 
jag inledningsvis lade ner på att försöka tematisera och koda dagböckerna 
för en mer teknisk och systematisk analys istället ledde till att jag snarare 

                                                      
50 Denna tematisering skulle kunna vara giltig för undersökningar med ett annat 
perspektiv (se t.ex. Tora Fribergs analyser i hennes avhandling om kvinnors var-
dag, 1990). Tematiseringen har dock visat sig vara lämplig även för mitt mer av-
gränsade fokus på lönearbetet. Det förstnämnda temat Beskedet betonar den inle-
dande omställning som individen står inför på ett ”personligt” plan när hon får 
reda på att hon är gravid; oron över graviditetens/fostrets tillstånd, sökande av 
bekräftelse. En omställning som schematiskt hänger samman med graviditetstest, 
inskrivning Mödravård, kritiska 12:e veckan, första besöket hos barnmorskan, 
Ultraljudet och Fosterrörelsen (men för den skull inte slutar där). Även om det 
ligger en bit från undersökningens fokus vävs material från detta tema under-
stundom in, då t.ex. frågor om synen på arbetet eller ”karriären” aktualiseras. Det 
senare sammanhänger också med att det inte är kronologiska teman. Det utdragna 
beskedet startar sällan med ett graviditetstest eller slutar med den första fosterrö-
relsen, utan kan i någon mening tolkas som ett, mer eller mindre, ”livslångt” (seri-
ellt) engagemang. Detsamma gäller Hemligheten som i själva verket är, vilket 
kommer att bli tydligt under arbetets gång, en hemlighet som går bortom en fak-
tisk graviditet, utan snarare har med dess potential att göra, dvs. något som kan 
projicieras på de flesta kvinnor i en viss ålder. Det tredje temat, Vägen hem, är inte 
heller något som kan sägas ske från det att graviditeten som ”symptom” gör sig 
påmint (och hamnar i konflikt med arbetslivet) till det att en föräldraledighet på-
börjas. Snarare handlar även detta om ett mer eller mindre utdraget diskursivt 
engagemang (som t.ex. tar sig uttryck i barns lek i förskolans ”dockvrå”). 
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kunde formatera ett urval dagböcker i - från mitt perspektiv ”läsbar form” 
med fokus på arbetslivet. Jag sorterade alla de 20 dagböckerna efter dessa 
tre breda teman men när jag sedan gick vidare valde jag i ett första steg ut 
10 av dem (Jane, Annelie, Birka, Linda 3, Lisa, Veronica, Pia, Marie (3), 
Maria (3), Maria) som jag också skrev fram till refererat koncentrerade 
vid arbetslivet. Av dessa är det slutligen 5 dagböcker vilka i avhandlingens 
del IV mer utförligt kommer att presenteras och mer precist användas för 
analysen (Jane, Annelie, Birka, Linda 3 och Lisa).51 Det innebär att jag i 
slutändan kommit att använda de koncentrerade dagböckerna på två sätt, 
dels löpande som ett underlag för (eventuella) enskilda utsagor/citat, dels 
som ett material vilket kunde användas mer som löptext och analysun-
derlag med syfte att explicit redogöra för situationen (de 5). I denna me-
ning kan min beskrivning ovan kring ”struktureringsarbetet” ses som 
överflödig - dvs. att jag inte har använt materialet för ”teknisk” analys. 
Samtidigt var det detta arbete som la grunden till att kunna hantera och 
bringa nytta av ett mycket spretigt material som inte ”provocerats” fram 
med utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar (såsom 
genom intervjuer, enkäter mm). I själva verket har det alltså handlat om 
en nära läsning av ett mycket omfattande material som efterhand koncen-
trerats för att praktiskt fungera som underlag för mitt specifika undersök-
ningsområde och specifika syfte. Mot denna bakgrund torde det inte gå att 
överskatta betydelsen av materialet som helhet för min analys och det sätt 
på vilket jag kommit att förstå och analysera den mödrande lönearbeta-
rens situation och problematisering.  

Till sist, när jag hänvisar till dagböckerna, främst från och med kapitel 
9, sker det med författarens förnamn (i fetstil). De i avhandlingen citerade 

                                                      
51 Jag vill kort kommentera det faktum att dagböckerna från början vållade mig en 
hel del forskningsetiska bekymmer/överväganden. Tidigare då webb-sidan var 
aktiv och dagböckerna ”aktuella” innebar den personliga informationen, explicita 
uttrycken och detaljerade beskrivningarna ett visst hanteringsbekymmer mot bak-
grund av att spårbarhet/identifikation. Jag lade därför ner ganska mycket tid på att 
försöka hitta sätt att avidentifiera eller på annat sätt hantera materialet korrekt. 
Idag, när mer än tio år passerat sedan dagböckernas ”publikation”, synes denna 
fråga vara mer eller mindre utagerad. Det är i vart fall min övervägda bedömning, 
och mot denna bakgrund har jag valt att använda daböckerna som de är. 
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dagböckerna listas bland källmaterialet längst bak i avhandlingen under 
rubriken Internetdagböckerna.52 

Diskussionstrådarna 
Som ovan påpekats kom jag under arbetet med dagböckerna och försöket 
att samla in ett mer traditionellt material att också intressera mig för de 
diskussionsforum som finns på nätet och vars innehåll skrivs av i huvud-
sak gravida individer. Dagböckerna är till sin form (även om det inte är 
entydigt) mer slutna och monologiska. Forumen är å sin sida till sin natur 
mer dialogiska, även om det också här förekommer att någon ”skriver av 
sig”, utan en direkt fråga och heller kanske inte får någon kommentar på 
det framförda. Tidigt stod jag inför ett val om att blott använda uppstar-
ten av trådar och de beskrivningar som där ofta ges av situationer och 
erfarenheter, vilket skulle få materialet att delvis påminna om dagböcker-
na, eller också ta i beaktande att trådarna består av frågor och svar, re-
kommendationer och bannor kring beteenden och moraliska spörsmål. I 
något ögonblick övervägde jag att rent av endast använda diskussionsfo-
rumen som underlag, och således överge dagböckerna, för att koncentrera 
mig på ett urval av trådar. I slutändan föll dock valet på att mer ”osyste-
matiskt” använda trådarna som löpande komplement i presentationen och 
analysen. I huvudsak innebar det att jag kom att söka trådar i ett antal 
olika diskussionsforum på internet. Om dagboksmaterialet upplevdes som 
massivt och svåröverskådligt går det knappast att jämföra med detta fo-
rummaterial.53 Till saken hör nu att jag i detta skede hade börjat formera 
mina mer specifika teoretiska utgångspunkter och begrepp, där särskilt Iris 
Marion Youngs essä the Menstrual Closet (i Young, 2005) och Erving 
Goffmans Stigma (Goffman, 1963) skulle komma att få stor betydelse. 
Särskilt den senares mycket explicita begreppsapparat och beskrivning av 
stigmatiseringens logik samt den stigmatiserade individens situation och 
hantering av densamma kom här att påverka mitt urval och min sortering 
av diskussionstrådar. Mot denna bakgrund, parat med min sortering och 
strukturering av dagboksmaterialet, kom det huvudsakliga intresset i sök-

                                                      
52 Notera att jag i redigeringen och sammanställningen av dagböckerna valt att 
varsamt rätta uppenbara stavfel och slarvfel för att underlätta läsning i samband 
med citering.  
53 Som en indikation ger en sökning på berätta +jobb +gravid 1 240 000 träffar 
(Google 2013-11-10). Motsvarande sökning på ett enskilt forum ger t.ex. på kom-
binationen berätta +jobb +gravid 5 142 träffar (familjeliv.se 2013-11-10). 
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ningen av trådar att rikta in sig på de som behandlade döljande (när, hur 
osv), berättande (om, när, hur osv), närvaro-aktivitet (sjukskrivning) och 
frågan om särbehandling. I detta arbete kom jag också att plocka in den 
tidigare bortsorterade frågan/situation som gäller de individer som söker 
arbete och är gravida, mot bakgrund av att just denna fråga förefaller vara 
en av de mest diskuterade arbetslivsrelaterade frågorna på olika forum. I 
dessa trådar kom jag också att notera hur den logik kring den mödrande 
individen som jag var intresserade av att ringa in kom fram på ett mycket 
explicit sätt. Det var också detta som senare fick mig att börja intressera 
mig för DO:s diskrimineringsärenden kring graviditet vilka företrädesvis 
handlar om just anställningssituationen, vilket jag återkommer till nedan. 
Därmed kom också anställningsintervjun att bli en ytterligare kategori i 
mitt arbete att samla in diskussionstrådar. 

Jag valde, som i fallet med dagböckerna, därefter att lägga in diskuss-
ionstrådarna i Nvivo för att sortera enligt ovan angivna olika situationer 
(även här utan syfte att identifiera frekvenser e.d.). Mitt intresse låg nu 
helt vid att följa de tre breda teman som (i föregående rubrik) satts upp, 
Det utdragna beskedet, Hemlighetsmakeriet och Vägen hem. Efter hand 
kom jag så att inse att den mest praktiska och fruktbara strategin var att i 
dessa trådar söka utsagor som kunde underbygga och komplettera min 
analys av den mödrande lönearbetarens subjektiva problematisering (döl-
jande och nedtoning utifrån Goffman) samt utgöra basen kring de frågor 
där dagböckerna inte gav något underlag (t.ex. rörande anställningsinter-
vjuer).  

I den löpande texten, från framförallt kapitel 9 och framåt,  framgår 
vilken signatur jag refererar/citerar (alltid kursiverat) och att det handlar 
om ett foruminlägg. I sammanställningen av källmaterial längst bak i av-
handlingen listas alla signaturer i bokstavsordning under rubriken Dis-
kussionsinläggen. Som grundprincip (dvs. där det varit möjligt) har jag 
hänvisat till trådens webb-adress, datum för första inläggets publicering 
samt datum för hämtning. Avvikelser från denna princip - t.ex. då jag i ett 
fall återger/refererar en hel dialog - noteras detta i direkt anslutning till 
avvikelsen. I förekommande fall har jag i sammanställningen valt att också 
ange antalet gånger som tråden har lästs (med angivet datum).54  

                                                      
54 Liksom med dagböckerna har jag också i forumtrådarna rättat uppenbara stav-
fel och slarvfel för att underlätta läsning i samband med citering. 
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DO:s förliknings- och domstolsärenden 
Som noterats ovan kom Diskrimineringsombudsmannens (DO) ärenden, i 
form av förlikningar och domslut, att efterhand framstå som ett ytterligare 
komplement till dagböckerna; dels mot bakgrund av att anställningsinter-
vjusituationen där ofta uppmärksammas dels mot bakgrund av att kon-
flikten lönearbete-mödrande här framkommer särskilt tydligt. 

DO bildades som myndighet 2009, då ett antal tidigare ombudsmän 
(bl.a. Jämställdhetsombudsmannen) slogs samman till en myndighet och 
de tidigare olika lagarna för området harmonierades till en. En av DO:s 
uppgifter är att se till att diskrimineringslagen (SFS: 2008:567) och föräld-
raledighetslagen (SFS 1995:584) följs och hantera de anmälningar som 
inkommer till myndigheten. Under 2012 togs 1559 anmälningar kring 
diskriminering emot (DO, 2013). Arbetslivet är det område som har flest 
anmälningar (507 st.).55 Inom området arbetsliv är kön en mycket vanlig 
grund för anmälan om diskriminering56 och det är här fler kvinnor än män 
som anmäler (inklusive missgynnande som har samband med föräldrale-
dighet57). DO delar in sina mottagna anmälningar inom arbetslivsområdet 
i fyra olika kategorier: rekrytering, pågående anställning, avslutande av 
anställning och arbetslivet i vid mening. Den vanligaste anmälan gäller 
diskrimineringssituationer i samband med rekrytering. Under pågående 
anställningar handlar det oftast om trakasserier eller anställningsvillkor. I 
samband med avslut av anställning handlar det om både uppsägningar och 
provanställningar som avbryts (DO, 2013, sid 19). Av det totala antalet 
anmälningar som DO tagit emot sedan 200958 handlar drygt 30 % om 
arbetslivet. Bland dessa rör ca 25% kön som diskrimineringsgrund, varav 
knappt 20% rör missgynnande i samband med graviditet. Sammanlagt blir 
det 116 anmälningar. Missgynnande i samband med föräldraledighet rör, 
                                                      
55 DO driver inte alla ärenden vidare till utredning och domstol utan prioriterar 
utifrån vilken mån ärendena ger uttryck för stora orättvisor/gäller för en stor del 
av befolkningen. I sitt arbete kan DO också, mot bakgrund av tidigare erfarenheter 
och kunskaper, driva ett ärende direkt mot förlikning med en arbetsgivare, vilket 
synes varit relativt vanligt i fallet med diskriminering av gravida (DO, 2013). 
56 År 2012 var t.ex. de vanligaste diskrimineringsgrunderna (procent) etnisk tillhö-
righet (24), kön (21), funktionsnedsättning (13) och ålder (16). (DO, 2013) 
57 Det senare området sammanfaller ofta med diskrimineringsgrunden kön. Det att 
t.ex. missgynnas i en rekryteringsprocess under en graviditet kan både ha att göra 
med en förväntan om frånvaro som gravid (kön) eller en senare framtida förväntad 
frånvaro som omsorgsbärare (föräldraledighet). 
58 Det år DO inledde sin verksamhet efter sammanslagningen av ombudsmännen. 
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som tidigare påpekats, ofta situationer som har med graviditet och arbets-
liv att göra och inom detta område har DO under perioden tagit emot 244 
anmälningar. Sedan 2009 har också förlikningar träffats vid 18 tillfällen 
med arbetsgivare i fall som rör graviditet. De vanligaste situationerna är 
de där gravida kvinnor antingen inte kallats till intervjuer för de jobb de 
sökt eller där intervjuer ställts in då det framkommit att de varit gravida. 
Under samma period har också 11 förlikningar nåtts och tre domar i AD 
fallit som handlat om missgynnande i samband med föräldraledighet 
(Diab, 2012).59  

DO:s förlikningar och de ärenden som gått vidare till arbetsdomstolen 
har ett naturligt fokus vid diskrimineringsfrågan. Det är nu inte min upp-
gift att i efterhand upprepa DO:s och arbetsdomstolens arbete med att 
reda ut huruvida eller på vilket sätt diskriminering föreligger kring gravidi-
tet och arbetsliv. Mitt intresse ligger istället vid den gravida individens 
relation till lönearbetet och arbetskontraktet såsom det kommer till ut-
tryck i mötet mellan den gravida individen och arbetsgivaren. Materialet 
från DO (förliknings- och domstolsärenden) kommer att vara i fokus i 
kapitel 9 och ligger då, följaktligen, mindre vid diskrimineringens rat-
ionalitet och mer vid den sanningslogik som synes förekomma i konflik-
tens utsagor och handlingar.60 Med andra ord; de rationella grunderna för 
den konflikt mellan graviditet och lönearbete som löpande synes uppstå. 
Sett till de övriga två material som ovan presenteras, särskilt dagböckerna, 
framstår detta material (ibland) som mer ”extremt”, dvs. här handlar det 
mer eller mindre uttryckligt om fall av negativ särbehandling/sortering av 
den mödrande individen. Det är också mot denna bakgrund som jag valt 
ut detta material; det kommer synnerligen väl till pass i analysen av den 
logiska konflikt som kan uppstå i mötet mellan lönearbetets förväntningar 
och en mödrande individen. Underlaget till denna specifika analys (Kapitel 
9) kommer dels att utgöras av ett antal förlikningsärenden som de (kort-
fattat) rapporterats genom DO:s webbplats, dels fem mer utförliga fallbe-
skrivningar där DO drivit frågan vidare till Arbetsdomstolen. De fem fall 
som får en djupare behandling genom Arbetsdomstolens protokoll och (i 
förekommande fall) DO:s stämningsansökan, redovisas, i slutet av av-
handlingen under Källor och litteratur och den specifika rubriken Ärenden 

                                                      
59 Jfr DO, 2012b. 
60 Detta riskerar möjligen medföra att det som framstår som själva poängen med 
ett förlikningsärende/utslag i arbetsdomstolen går förlorad, dvs. frågan om diskri-
minering, men det är som sagt inte det som utgör forskningsfrågan. 
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till Arbetsdomstolen - Fall 1-5. Övriga diskrimineringsärenden som hänvi-
sas till återfinns i den ordinarie källförteckningen. Samtliga hänvisningar 
sker till <DO + ärendenummer> alternativt till <Arbetsdomstolen + upp-
gifterna om den specifika domen>. 

Detta var en kort genomgång av de tre materialen: dagböckerna, fo-
rumdiskussionerna och diskrimineringsärendena. Avslutningsvis kommer 
jag nu att ge en mer samlad kommentar till mitt val av källmaterial. 

Avslutande kommentar kring valet av material 
Till att börja kan vi konstatera att greppet med att samla in material från 
internet (dvs. både dagböckerna och forumdiskussionerna) synes ha gjort 
det möjligt att dels fånga den mödrande lönearbetarens situation utifrån 
förhållandevis breda kategorier av människor i samhället, dels fånga dis-
kussionen och erfarenheterna i ”flykten” på sätt som inte hade varit möj-
lig med t.ex. retrospektiva intervjuer. I Birgitta Hellmark Lindgrens (2006, 
s. 228f) avhandling om barnafödande och graviditet som erfarenhet disku-
terar hon några möjligheter och problem rörande internet som källmateri-
al. Hon utgick själv främst från ett material med deltagande observation (i 
ett senare skede av graviditeterna) på en barnmorskemottagning, samt 
från intervjuer och samtal med gravida kvinnor (delvis även med blivande 
pappor). Hon valde dock att också komplettera sin empiri med inlägg i 
diskussionsgrupper från internet. En frågeställning som Hellmark Lind-
gren lyfter upp här handlar om vilka det är som skriver och deltar i dis-
kussionerna på nätet, vilket anknyter till det faktum att hennes mer tradit-
ionella informanter i huvudsak var välutbildade och socialt resursstarka. 
På internet uppfattade hon det som att bakgrunden var mer blandad. Gra-
viditet och födande är något som, menar hon, skär över klass och geogra-
fiska gränser, vilket förstås kan påverka erfarenheterna; en skillnad är 
t.ex. att de resursstarka ofta har en större möjlighet att göra sina röster 
hörda gentemot t.ex. mödravård (möjligen också gentemot försäkrings-
kassa och arbetsgivare). Här skulle jag vilja säga att jag delar hennes upp-
fattning liksom att det förefaller vara en stor social spridning av deltagar-
na på internet. Det senare kan antyda att samhällsforskaren härigenom 
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kan komma ifrån en del av det problematiska ”medelklass-bias” som ofta 
kan drabba ett forskningsunderlag.61  

Vi kan i sammanhanget också notera att Hellmark Lindgren trots allt 
menar att det i hennes undersökning fanns en tydlig samstämmighet mel-
lan det som hennes traditionella informanter tog upp och ”rösterna från 
nätet” (Hellmark Lindgren, 2006, s. 62). Efter ett tag började det dock, 
som hon skriver, ”gå upp” för henne hur nätet ”fungerade”, t.ex. blev det 
tydligt att många kvinnor med ”avvikande” uppfattningar, i förhållande 
till ”det normala” kunde skapa sig en frizon här; det gick att uttrycka 
saker som var svårare i verkliga livet (Hellmark Lindgren, 2006, s. 62). 
Hellmark Lindgren skriver: ”Genom att kommunicera med andra kvinnor 
så får kvinnorna inte bara tillgång till hur andra kvinnor resonerar utan de 
kan också få en inblick i andras erfarenheter […] kring graviditet och fö-
dande. [Härigenom kan] kvinnor undersöka och hantera oro och besvikel-
ser utifrån en rad olika synsätt, eftersom de kan prova olika avvikande 
åsikter och perspektiv som kan vara svåra att ge röst åt inom mödravår-
den eller i andra nära sammanhang.” (Hellmark Lindgren, 2006, s. 65). 
Hon noterar här även att diskussionen i en tråd eller ett ämne skiljer sig 
från diskussionen vid ett köksbord e.d., eftersom det i det senare fallet inte 
sällan handlar om att prata med andra människor som inte är gravida, 
medan det motsatta gäller på forumen; i e att kvinnorna delar specifika 
erfarenheter och funderingar här och nu (Hellmark Lindgren, 2006, s. 65). 
En ytterligare fördel som Hellmark Lindgren för fram är att en del av dis-
kussioner på nätet handlade om sådana frågor som redan var passerade då 
hon kom i kontakt med sina respondenter via mödravården, t.ex. rörande 
graviditetstester, vilket hade stor relevans för hennes undersökning. Det 
senare blev, som vi kunde se tidigare, en aktuell fråga för mig, då jag för-
sökte, och misslyckades, få tag i informanter i ett ”tidigt skede” via en 
mödravårdcentral. Sammantaget skulle man alltså kunna tolka detta som 
något som talar för lämpligheten i användandet av denna typ av material 
kring en ”känslig” frågeställning. Dessutom har jag löpande också kunnat 
komplettera materialet från dagböcker och forum med krönikor, tidnings-
intervjuer och andra former av publikationer som precist lyfter frågan 

                                                      
61 Noteras bör dock, för mitt vidkommande, att detta nu knappast gör det möjligt 
att undfly forskarens egen situation, samt att de dagböcker jag utgått ifrån (vilket 
synes i redovisningen ovan) möjligen uppvisar en förhållandevis svag heterogenitet 
(åtminstone är det tydligt vad gäller t.ex. etnisk bakgrund och sexualitet, möjligen 
mindre gällande t.ex. klass-och utbildningsbakgrund). 
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erfarenheter och graviditet och arbetsliv, t.ex. att gå på anställningsinter-
vjuer. Med denna typ av material kunde jag också komma åt föreställ-
ningar kring graviditet och arbetsliv (t.ex. varför, när, var och hur berätta 
på jobbet) hos exempelvis barnmorskor och fackliga företrädare, vilket 
inte utgör min huvudfråga men ändå var nödvändigt för att kunna ringa 
in problematiseringen och då särskilt den etiska. Materialet från DO 
gjorde det därtill möjligt att särskilt komma åt det ”formella” eller det 
”logiska” i mötet mellan en mödrande lönearbetaren och en arbetsgivare, 
dvs. i samband med en konstaterad konfliktsituation. 

Med detta avslutar jag genomgången av källmaterialet. Jag kommer nu, 
i nästa kapitel, att mer utförligt att redogöra för undersökningens teore-
tiska referensram. 
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4. Den teoretiska referensramen 
I detta kapitel kommer jag att arbeta vidare med att precisera min teore-
tiska referensram och det analytiska angreppssättet. Detta förbereder och 
ramar in arbetet med avhandlingens Del II och Del III. Till att börja med 
kommer jag att diskutera vad som ibland kallats en ”nuets historia” men 
som jag snarare, utifrån Foucault, vill beteckna som en kritisk ontologi. 
Detta kan något förenklat sägas vara grundläggande för avhandlingens 
Del II - Den mödrande lönearbetarens objektiva problematisering. Däref-
ter följer, via begreppet fokal erfarenhetspunkt och Youngs diskussion om 
seriell positionering, en övergång till begreppen Stigma och Stigma Mana-
gement som alltså är grundläggande för avhandlingens Del III - Den möd-
rande lönearbetarens subjektiva problematisering. Här följer också en 
genomgång av de två analytiska begrepp som kommer att vara i fokus i 
diskussionen om den mödrande lönearbetarens etik; seriell skam och sub-
jektivt sanningssägande (parrhêsia). Låt oss dock börja med nuets historia 
och den kritiska ontologi som ramar in undersökningen som helhet. 

Nuets historia och upplysningens ethos 
Våra erfarenheter är helt avgörande för vad vi ser, talar, gör och tänker. 
Det gör kunskapen kontingent; till något särskilt sorterat som inte kan 
avslutas bortom sig självt. Detta dilemma omöjliggör dock inte en över-
blickandets praktik; en blick för kunskapen i dess historiska ögonblick, 
kontextuella slutledningar och inte minst motsägelser. Som Ludwig Witt-
genstein i sammanhanget konstaterade utgör (hos oss) ”det filosofiska 
problemet” av motsägelsens borgerliga ställning i den borgerliga världen 
(2012, s 63).62 

Denna utgångspunkt - kunskap och sanning som vad vi (för stunden) 
ser, talar, gör och tänker - kräver ett historiskt grepp. Vårt handlande i 
nuet är bundet till det förflutna, ett faktum som inte förändras av att vi 
själva uppfattar oss som moderniserade och lösgjorda från ”barbariet” (jfr 
Wägner, 2007, s 48). Det är i denna mening som den amerikanske filoso-
fen John Dewey (1997)  talade om en ”nuets historia”, där kunskapen om 
                                                      
62 Sett från den kritiska ontologin innebär det att vi här och nu genomlever den 
borgerliga sanningssorteringens samhälle med dess principiella måttstock; den 
abstrakta nivellerade individen. En alla som är ingen. I denna vävs det ”privat” 
organiserade lönearbetssubjektet samman med det ”offentligt” organiserade med-
borgarsubjektet. En reduktion som värderar samstämmighet och likhet framför 
specificitet och olikhet (jfr Young, 1990, s 3).  
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det förgånga är nyckeln till förståelsen av nuet. Utvecklingen av sådan 
kunskap kräver dock att vi (som Wägner ovan) lyckas bryta med före-
ställningen om en åtskillnad mellan nuet och historien. Metodologiskt 
handlar det enligt Dewey om att anamma ”genetiken” (i dess äldre bety-
delse) som innebär att vi endast kan nå insyn i komplexa skapelser om vi 
spårar ”tillkomstprocesser”. I detta sammanhang lyfter Dewey särskilt 
fram den ”ekonomiska” historieskrivningen, dvs. den som behandlar van-
liga människors aktiviteter och levnadsbanor.63 Om vi verkligen vill bli 
”moraliska”, skriver han, kräver det historiskt insikt om det nuvarande 
(och vanliga) gemensamma livets former64 (Dewey, 1997, s 264f).  

I några essäer och intervjuer i skiftet mellan 1970–80-tal försökte 
Michel Foucault med snarlik argumentation framlägga ett schematiskt 
program för en sådan ”nuets historia” eller som han kallade det en histo-
rie-kritisk ontologi för studiet av oss själva (se t.ex. 1997, s 303ff; 1994b, 
s 139ff; i Östling, 1992, s 37ff). Utgångspunkten fann han i Immanuel 
Kants essä om ”Upplysningen” - Was ist Aufklärung? (se t.ex. i Östling, 
1992, s 25ff). Kants genuina bidrag till filosofin var förstås, påpekar 
Foucault, de ”kritiska arbeten” med vilka han initierade den filosofiska 
tradition som dominerat 1800- och 1900-talen; i.e. ”the analytics of 
truth”. Kants bidrag stannar dock inte där, menar han (Foucault, 1994b, s 
139ff) eftersom han som upplysningsfilosof även kom att lägga grunden 
till en annan kritisk tradition. En tradition som snarare än att fokusera på 
den eviga sanningen fokuserar på sanningen i samtiden. Den senare letar 
alltså inte svar på universella problem med stöd av samtidens kunskap 
(dvs. en ”analytics of truth”). Istället handlar det om det mer intrikata 
utfrågandet av samtiden som ett problem. Detta frågande riktar sig alltså 
mot fältet för möjliga erfarenheter i nuet, dvs. vad Foucault kallar för 
samtidens ontologi. Genom att ersätta den cartesianska frågan - Vem är 
jag? (vilken fokuserar på ett unikt a-historiskt subjekt) - med frågan - Vad 
vi är? (i detta precisa ögonblick av historien) - erkände Kant, enligt 
Foucault, sin egen historiska konstitution, dvs. sitt beroende av en särskild 

                                                      
63 En historia som inte tar hänsyn till människans villkor under ”arbetet”, skriver 
Dewey, tenderar att bli en ”litterär” angelägenhet, som i en ”… en systematiserad 
romans om en mytologiserad mänsklighet som lever i och genom sig själv i stället 
för av jorden.” (Dewey, 1997, s 264f). 
64 Dvs. historisk kunskap som ”… ett medel för analys av den nuvarande sociala 
vävens varp och inslag, och för att göra de krafter som har vävt mönstret kända.” 
(Dewey, 1997, s 265). 
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samtid. Genom att ett precist ”oss” hamnade i fokus kunde Kant inte 
längre undvika frågan om hur han själv, filosofen, tillhörde detta ”oss”: 
han var tvungen att erkänna sin egen samtidighet och slå ifrån sig tron på 
en särskild talarstol utanför historien. Detta sätt att fråga kunde därmed 
bilda utgångspunkt för en samtidens ontologi vilken följaktligen också 
måste vara vår egen ontologi.  

Mot denna bakgrund föreslår Foucault (1997, s 309ff) att detta grepp 
formulerar filosofin in i modernitetens diskurs om moderniteten (snarast 
som en händelse kring tänkandet som eventualitet). Denna diskurs innebär 
en förnekelse av moderniteten som en uppsättning ”upplysta” rörelser 
(vilka borde bevaras). Istället för ett sådant dogmatiskt hjälteförklarande 
av ”upplysningen” vill Foucault snarare ta fasta på den som en ”moderni-
tetens attityd”, som ett filosofiskt ethos, vilket han beskriver som en ”… 
permanent critique of our historical era.” (1997,s 312). För Foucault sva-
rar upplysningen alltså mindre mot en (evig) lösning och mer mot ett pro-
blem (eller utmaning) som fortsatt att färga vårt tänkande; i.e. kontinuer-
liga försök till att ”förhöra” samtiden; att fråga sig hur det universella 
tänks och om detta tänkandes historicitet (1994b, s 147f), dvs. en ”nuets 
historia” eller en kritisk ontologi (av oss själva och vår samtid).  

Foucaults kritiska ontologi  
Med denna utgångspunkt skisserar Foucault en kritisk ontologi, vilken 
alltså bärs upp av ett upplysingens kritiska ethos snarare än en teori. Till 
att börja med (sin vana trogen) deklarerar han en uppsättning ”försiktig-
hetsmått” som denna ”metod” måste förhålla sig till; i.e. det som måste 
avvisas respektive det som är möjligt åstadkomma. Det första avvisandet 
handlar om att undvika vad Foucault kallar för ”upplysningsutpressning-
en”. Upplysningen är inte något man måste vara ”för eller emot” utan det 
gäller för upplysningen som för allt annat, dvs. att vi måste “… refuse 
everything that might present itself in the form of a simplistic and autho-
ritarian alternative…” (Foucault, 1997, s 312ff). Upplysningen bör betrak-
tas som något i världen, inte utanför, vilket innebär att vi måste fokusera 
på oss själva som varelser vilka i en särskild utsträckning bestäms histo-
riskt (genom upplysningen). Denna typ av kritik leder oss mot en serie av 
precisa frågeställningar som istället för att ta det ”sanna” i samtiden för 
givet riktar in sig på dess begränsningar eller inramningar av det nödvän-
diga. Med andra ord mot det som “… is not or is no longer indispensable 
for the constitution of ourselves as autonomous subjects.” (Foucault, 
1997, s 313). Det leder oss in på det andra avvisandet som handlar om att 
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undvika att blanda samman humanism och upplysning. I jämförelse med 
”upplysning” representerar ”humanism”, enligt Foucault (Foucault, 1997, 
s 312ff), mer en uppsättning teman som återkommit vid flera tillfällen i de 
europeiska samhällena. Det betyder nu inte att allt som hör till ”human-
ismen” måste avfärdas utan bara att den som ett tema är alltför diversifie-
rad och osammanhängande för att fungera som en axel för reflektion. Den 
dogmatiska humanismen har alltid varit knuten till särskilda uppfattning-
ar om människan (värderingar och omdömen) lånade från religion, veten-
skap eller politik. Den princip för kritik som Foucault försöker knyta till 
upplysningen är istället mer fokuserad på en permanent skapelse av oss 
själva i autonomi, som ligger ”… at the heart of the historical conscious-
ness that the Enlightenment has of itself.” (Foucault, 1997, s 314). Därför 
behöver relationen mellan humanismen och upplysningen förstås som en 
spänning och inte som något av enhet eller identitet. Där humanismen 
visat prov på ett principiellt intresse av att försöka bestämma människan, 
representerar den kritiska upplysningen (eller ontologin) istället en kon-
stant problematisering av människan (eller ett erkännande och analys av 
denna kontinuerliga problematisering, objektivt och subjektivt).  

Så långt försiktighetsmåtten eller det som måste avvisas. När det gäller 
möjligheterna handlar det till att börja med om att detta upplysningsethos 
även kan karaktäriseras som en ”gräns-attityd”, i.e. istället för att placera 
sig i enlighet med enkla insida-utsida alternativ är det möjligt att placera 
sig vid gränserna (Foucault, 1997, s 315f). Det medför ett behov av att 
försöka röra sig bortom den negativa utfrågningen av kunskapens gränser 
för att istället kunna vända sig till en mer ”positiv” frågeställning kring 
det säregna, betingade och godtyckliga i det som ges till oss som univer-
sellt, nödvändigt och obligatoriskt. Det handlar alltså om att omvandla 
kritiken från något som sker inom nödvändiga gränser till att bli något 
(praktiskt) som kan göra överskridandet av gränser möjligt. Konsekvensen 
av detta blir, enligt Foucault, att kritik inte längre kan praktiseras som ett 
sökande efter formella och universella strukturer. Målet blir inte att göra 
en metafysik möjlig utan snarare uppgiften att genomföra en “… historical 
investigation into the events that have led us to constitute ourselves and to 
recognize ourselves as subjects of what we are doing, thinking and say-
ing.” (Foucault, 1997, s 315). Denna historiska undersökning, skriver 
Foucault, kommer att vara arkeologisk till sin design och genealogisk till 
sin metod. Som ”arkeologisk” kommer den inte att försöka identifiera 
universella strukturer för all kunskap, utan istället försöka behandla de 
instanser av diskurs som artikulerar vad vi tänker, gör och säger som lika 
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många händelser. Som ”genealogisk” kommer den inte att försöka härleda 
från våra livsformer vad som är omöjligt att göra eller veta, utan istället 
försöka bryta ut (från de tillfälligheter som gjort oss till det vi är) möjlig-
heter att inte längre vara, göra eller tänka vad vi är, gör eller tänker. Detta 
leder oss in på den andra möjligheten, som utgår ifrån att detta ethos - 
som en historie-kritisk gräns-attityd - även kan vara experimenterande. 
Det analytiska arbetet måste, enligt Foucault (1997, s 316), å ena sidan 
öppna upp ett fält för historisk undersökning, samtidigt som det å den 
andra måste utsätta sig själv för den samtida verklighetens test. Detta för 
att både kunna greppa de ”punkter” där förändring är möjlig och för att 
bestämma de mer precisa formerna för denna förändring. Det är ett ”… 
historico-practical test of the limits we may go beyond, and thus as work 
carried out by ourselves upon ourselves as free beings.”  (Foucault, 1997, s 
316). Detta betyder att den kritiska ontologin måste vända sig bort från 
såväl globala som radikala sanningsanspråk. I linje med detta konstaterar 
Foucault kring den tredje möjligheten att vi måste överge allt hopp om att 
finna en punkt vilken skulle kunna ge oss tillgång till en komplett och 
definitiv kunskap (vilken skulle kunna utgöra våra historiska gränser). 
Alternativet - ett fokus på fragmentariska och lokala frågeställningar - kan 
här synes medföra att vi istället riskerar att förlora oss i generella struk-
turer utom vår kontroll, liksom det också betyder att vi alltid befinner oss 
i en position där vi måste börja om från början. Detta innebär nu, enligt 
Foucault (1997, s 316f), inte automatiskt ett arbete i oordning, som i ett 
tillfälligheternas spel. Snarare kommer arbetet ha sina insatser (stakes), sin 
homogenitet, systematik och specificitet/generalitet, vilka sätter centrala 
riktlinjer för det undersökande arbetet utifrån den kritiska ontologins 
perspektiv.  

Insatserna, eller de ”intressen” som behöver vara under uppsikt, hand-
lar om relationen mellan kapacitet och makt. De västerländska samhällena 
har utan tvekan burit med sig en utveckling av friheter och möjligheter; en 
utveckling som har institutionaliserats eller gjorts permanent på olika sätt. 
Denna ”permanenthet” har dock även intensifierat maktrelationerna. 
Detta anknyter till Max Webers (1985, s 243) kritik av det liberala ”fri-
hetssamhället”, där han menar att de formella friheterna (kapaciteterna) 
inte säger någonting om den faktiska eller praktiska relationen mellan 
människors kapacitet och frihetens intensifiering som teknisk mål-medel-
rationalitet (t.ex. genom byråkratiseringen). Det som står på spel handlar 
således, enligt Foucault (1997, s 317) men alltså även Weber, om tillväx-
ten av kapaciteter (t.ex. som i frihet att välja) i relation till intensifieringen 
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av maktrelationerna (som i möjlighet att välja): den centrala frågan blir 
här hur kapaciteternas tillväxt kan hållas isär från maktrelationernas in-
tensifiering?65 

Homogeniteten handlar om en fokuserad undersökning av vad Foucault 
(1997, s 317) kallar de ”praktiska systemen” - dvs. vad människor gör 
och på de sätt som de gör det. Annorlunda uttryckt handlar det om de 
former av rationalitet vilka organiserar människors sätt att göra saker och 
den frihet med vilken de agerar inom dessa praktiska system. Något som 
vi med den franske historikern Michel de Certeau (2002) kan beskriva 
som relationen mellan individernas strategiska inordning i strukturella 
(”lämpliga”) beteendemönster och individernas taktiska bruk eller an-
vändning av densamma. I ett givet samhälle innebär detta förhållande att 
trycket på olika individer ser olika ut, dvs. intensifieringen av makten slår 
dels olika mot olika kategorier människor (seriellt positionerade), dels 
olika mot olika människor inom dessa kategorier. 

Systematiken handlar om det faktum att dessa ”praktiska system” 
springer ur tre axlar: a) kunskap - relationer av kontroll över ”saker” eller 
”objekt”, b) makt - relationer av handling ”mot” andra, och c) etik - relat-
ioner med sig själv. Den kritiska ontologin kommer här, menar Foucault, 
att öppna upp en serie frågor som alla kommer att ha en anknytning till 
följande grundläggande frågeställningar: ”How are we constituted as 
subjects of our own knowledge? How are we constituted as subjects who 
exercise or submit to power relations? How are we constituted as moral 
subjects of our own actions?” (1997, s 317f). 

Specificiteten handlar slutligen om att dessa undersökningar även be-
höver ha sin bärighet i ett specifikt material, en epok och en uppsättning 
av bestämda praktiker och diskurser. Även om detta pekar mot det speci-
fika och lokala kommer undersökningarna samtidigt att äga en blick för 
det generella, i den meningen att dessa bestämda praktiker och diskurser 
haft en tendens att återuppstå från tid till annan ända in i vår egen tid 
(Foucault, 1997, s 318). Här exemplifierar Foucault med sina tidigare 
studier av sjukdom/hälsa och brott/lag. Detta handlar dock inte om att 
söka efter en kontinuitet bortom historien - kring ursprungliga objekt - 
                                                      
65 Minns Henry Fords (2014) uttalande: “Any customer can have a car painted any 
colour that he wants so long as it is black.” Vilket idag kan kännas igen på en 
mängd olika samhällsområden. En uppsättning ordnade val kan formulerat som 
frihet intensifierar makten kring de som är satta att välja och de som är satta att 
ordna ”valfriheten” åt andra. Mödrandets och modrandets moderna inramning - 
som frihet och jämlikhet - kännetecknas onekligen av en sådan intensifiering. 
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utan snarare om att försöka greppa den ”omfattning” inom vilken vi vet 
saker (kunskap) och de praktiker (makt) som utövas genom denna. Den 
erfarenhet som vi har av oss själva (etik) inom ett ”område” - t.ex. sjuk-
dom, brott eller mödrande - konstituerar ingenting annat än en bestämd 
historisk figur som genom särskilda former av problematisering definierar 
objekt (t.ex. graviditet), handlingsregler (t.ex. döljande), och sätt att för-
hålla sig till sig själv (t.ex. skam). I centrum står alltså historiskt lokala 
problematiseringar av “… questions of general import in their historically 
unique form.” (Foucault, 1997, s 318). En särskild fråga (och dess pro-
blematisering) blir med detta samtida och lokal, parallellt med att den äger 
ett visst mått av historisk generalitet, som en tematik eller familjelikhet; 
dvs. den representerar inte ett samma sak men är (genealogiskt) igenkänn-
lig. 

Den historisk-kritiska ontologi som Foucault skisserar handlar härmed 
inte om en bestående teori eller permanent kunskap om ett givet om-
råde/objekt. Snarare handlar det om något tillfälligt, inom vilket kritiken 
av oss själva - vad vi är - på en och samma gång blir en historisk analys av 
de gränser som ramar in oss - vad vi kan vara - liksom ett experiment 
kring möjligheten att röra oss bortom dessa - dvs. öppnar upp för vad vi 
skulle kunna vara (jfr Foucault, 1997, s 319). Det är alltså i denna mening 
som kritiken inte så mycket handlar om att lösa problem som att ”skapa” 
dem eller formulera dem (som överblickbarhet). Som en av Foucaults in-
spirationskällor - Georges Canguilhem - formulerat det: ”… [a] question-
ing of life and therefore a threat to the idea that everything necessary to 
life is already in our possession.” (Canguilhem, 1994, s 384). Målet med 
kritiken blir här snarare att söka anledningar att leva genom (och bortom) 
de etablerade mål för vilket livet kommit att antas som medlet. Med tidi-
gare de Certeau kan vi här konstatera att den strategiska inordningen 
möjligen är kontingent men likväl given som en tröghet. Som varande 
brukare av det givna står inte människors frihet att finna bortom ordning-
en utan genom den. Med Foucault öppnas dock dörren till mer kritiskt 
förhållningssätt (vilket i rättvisans namn förmodligen de Certeau skulle 
skrivit under på) som i en gränsattityd riktat mot experiment, dvs. att 
genom kritiken etablera möjligheter att återuppfinna det som är oss givet, 
för att i förlängningen kunna återuppfinna oss själva. 

Mot bakgrund av ovanstående kan vi kanske säga att vi lever i ”provin-
ser” - i det att vi måste erkänna vår egen bundenhet till sammanhang där 
såväl frågor som svar innesluts av särskilda former för seende, tal, göro-
mål och tänkande (liksom ”kännande”). Som Dewey skriver: ”… reflec-
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tion itself is always specific in origin and aim; it always has something 
special to cope with. For troubles are concretely specific.” (Dewey, 2004, s 
13). Det innebär också att tänkande och reflekterad kunskap inte når ett 
mål och inte har sitt eget syfte eller rättfärdigande utan snarare ”… pass 
naturally into a more direct and vital type of experience, whether techno-
logical or appriciative or social.”(Dewey, 2004, s 13).66 Den kritiska akti-
viteten kan inte vara någonting annat än en konstant rörelse. Genom att 
erkänna detta erkänner vi också vår ”provinsialitet”, vår närvaro i värl-
den, aldrig bortom, alltid hitom. Utmaningen ligger i att försöka erkänna 
vår tid; dvs. inte som Tiden - den unika eller fundamentala punkten - utan 
som en provins där vi är, för att parafrasera Max Weber, lika förtrollade 
av våra egna ord och ting som några andra, någon annanstans, tidigare 
varit. Därmed blir ”vår tid” någonting som kan brytas ner och analyseras, 
vilket inkluderar oss själva som subjekt (Foucault, 1994c, s 126). Samti-
den blir så, med Foucaults kritiska ontologi, mindre än en ”epok” än det 
blir en ”uppsättning frågor” (Barry, 1996, s 5f).  

Den ”samstämmighet” med vilken samtiden presenterar sig för oss 
(löne- respektive socialförsäkringsutbetalningen, resultat och balansräk-
ningen respektive skattedeklarationen, varumärket respektive anställ-
ningsbarheten) utgör mot denna bakgrund någonting som vi kan ”agera” 
på genom historiska (överblickande) undersökningar. Ordningen kan 
”styckas upp”, och ”brytas ner” på ett sätt som gör det samstämmiga 
möjligt att (sammanställa och) visa upp utifrån dess heterogena element 
och historiska trådighet (dvs. mindre som något svepande och ödesbe-
stämt). Istället för att relativisera samtiden kan den kritiska ontologin 
alltså snarare sägas de-stabilisera den. Den framstår därmed som en slags 
perspektivism; det handlar inte om att försöka definiera de geografiska 
och tidsmässiga gränserna hos en kultur utan snarare visa upp de histo-
riskt sedimenterade ”grundvalarna” för särskilda problematiseringar som 
har en särskild betydelse i våra samtida livserfarenheter. Vad som särskilt 
står på spel i denna analys är det som vi - i denna tid - känner oss som 
mest säkra på - det som vi genom erfarenhet ”lärt” oss (lönearbetet, 
barnafödandet, sanningssägandet). Som redan Elin Wägner konstaterade: 
”Kvinnorna [vilket lika gärna kan läsas som kvinnorna och männen] har 

                                                      
66 Den mänskliga intelligensen är så inte något allmänt eller statiskt (som i ett 
förnuft) vilket är i linje med Foucaults argumentation, utan utvecklas genom erfa-
renheten; tänkande som erfarenhet. För att utveckla denna insikt är som tidigare 
den historiska förståelsen nödvändig (jfr Dewey, 1997, sid 265). 
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högsta anledning att ta under omprövning huruvida inte det mesta de 
accepterar som självfallet och böjt sig för som oundvikligt, verkligen också 
är självfallet och oundvikligt. Detta betyder att granska det samhälle vi 
lever i och den ställning och hållning vi intar där.” (Wägner, 2007, s 28f). 
Fokus hamnar därmed på produktionen av erfarenheter (jfr Barry, 1996, s 
5). Möjligheten med denna ”konfrontatoriska” analys - att utmana och slå 
sönder vardagen - ligger i att också kunna göra det tänkbart och görbart 
att omformulera dessa erfarenheter.67  

Den kritiska ontologin lämnar så kritikern med uppgiften att inte för-
söka totalisera sin egen tid utan snarare försöka att ställa en diagnos på 
samtiden. I någon mening blir arbetet ett sökande efter en möjlig formule-
ring av problemet, som gör det klart och tydligt - i detta ögonblick. Det är 
detta som gör ansatsen så besvärlig; undersökningen tenderar att bli fam-
lande - hen vet inte vad hen letar efter; men även ger arbetet en särskild 
karaktär; att ständigt formulera och omformulera ”problemet”. Detta 
diagnosticerande - en nuets historia - som aldrig kan bli riktigt färdigt, är 
också, menar Johanna Oksala, symptomatiskt för Foucaults Nietzsche-
anska arv (Oksala, 2005, s 183), även om jag skulle hävda att detta infly-
tande också har en minst lika tydlig bärighet hos Dewey, där detta synsätt 
formuleras mycket tydligt och klart.68 Vi finner det även hos Wittgenstein 
(2012, s 63) som i Filosofiska undersökningar skriver: ”Det är inte filoso-
fins sak, att lösa motsägelsen genom en [logisk] upptäckt. Utan att göra 
det möjligt att överblicka det […] tillstånd som oroar oss, tillståndet före 
motsägelsens lösning.” Här bör vi snarast förstå motsägelsens lösning som 
redan på plats, dvs. motsägelse och lösning är samtidiga, vilket är proble-
met eller problematiseringen, och det handlar om att försöka möjliggöra 
en (momentan) överblick av vårt eget intrasslande i regler (vilket med 
Dewey och Foucault blir en historisk-kritisk uppgift). Där Wittgensteins 
uppmaning kan tyckas peka mot det rent deskriptiva, vill (den senare) 
Foucault med sin kritiska ontologi uppmana oss att gå vidare; i.e. det finns 

                                                      
67 I denna mening skulle den också kunna ses som ett mindre revolutionärt och ett 
mer konstruktivt grepp (med anknytning till tidigare Dewey, pragmatiskt). 
68 Jämför med Randall E. Auxier´s (2002) Foucault, Dewey, and the History of the 
Present. Det förefaller enligt Auxier redogörelse sannolikt att Foucault också läste 
Dewey under en vistelse i Tunis i mitten av 1960-talet, i form av Gérard Deledalles 
översättning av Logic: The Theory of Inquiry samt hans verk om Dewey. 
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även en experimentell uppgift (jfr Oksala, 2005, s 208).69 Med dessa något 
abstrakta formuleringar kan det vara viktigt att poängera, som Judith 
Butler (2002) att det kanske främsta bidraget hos Foucault handlar om 
uppmaningen att tänka igenom kritiken som praktik. Härigenom behöver 
kritiken fungera som en utfrågning eller ett förhör av en form av etablerat 
vetande (kunskap) och varande (subjekt), något institutionaliserat och 
praktiskt välordnat (makt); som tidigare påpekat ett specifikt material, en 
epok och en uppsättning av bestämda praktiker och diskurser. Den form 
av kritik Foucault argumenterar för kommer nämligen, menar Butler, i 
samma ögonblick som den i abstrakta formuleringar lämnar sin ”prak-
tiska funktion” att endast stå som en renodlad och generaliserad (intellek-
tuell) praktik utan innehåll (Butler, 2002; jfr Bernstein, 1994, s 228). 

Detta ger perspektivet och den övergripande teoretiska referensramen 
till undersökningen. Det motiverar också mitt val att koncentrera mig på 
något mycket specifikt - den mödrande lönearbetarens objektiva och sub-
jektiva problematisering. Den objektiva analysen av den mödrande löne-
arbetarens problematisering - etableringen av objektet - kommer att ske 
mot bakgrund av vad jag kallat Webers rationaliseringstes (vetandet) re-
spektive Canguilhems normaliseringstes (vetandets organisering). Detta 
kommer av praktiska skäl att mer specifikt presenteras och tillämpas i 
Kapitel 5-7. I Kapitel 5-6 ligger fokus på det generella löneararbetet, me-
dan fokus i Kapitel 7 hamnar på det mödrande lönearbetet inom denna 
ram. Därefter, i Kapitel 8-11, följer analysen av den mödrande lönearbeta-
rens subjektiva problematisering. Här är några av Foucaults senare publi-
cerade föreläsningar från Collège de France särskilt intressanta (vilka 
också anknyter till den kritiska ontologin). I slutet av sitt arbete riktade sig 
Foucault nämligen mer uttryckligen mot subjektet och vad han kallade 
fokala erfarenhetspunkter respektive det subjektiva sanningssägandet 
(parrhêsia). Båda dessa begrepp är inom ramen för (min tolkning av) den 
kritiska ontologin intressanta för undersökningen. Det första begreppet - 
den fokala erfarenheten - uttrycker den specifika bestämning eller punkt 
utifrån vilken en kategori (den mödrande lönearbetaren) som subjekt är 
                                                      
69 Bernstein för en liknande argumentation då han konstaterar att den kritiska 
ontologin både måste vara en historisk undersökning av de gränser som åligger oss 
i samtiden och ett experimenterande med möjligheterna att nå bortom dem. Detta 
synsätt grundar sig på en distinkt uppfattning om att själva iden kring en mänsklig 
essens (som är möjlig att upptäcka som frihet) är falsk eller åtminstone problema-
tisk. Det som kvarstår är att engagera oss i produktionen och ”uppfinnandet” av 
oss själva (Bernstein, 1994, s 215). 
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satt att utveckla en självpragmatik (praktiskt och etiskt). Detta begrepp 
kommer således att hjälpa oss i rörelsen/övergången mellan den mödrande 
lönearbetarens objektiva respektive subjektiva problematisering. Det 
andra begreppet - parrhêsia (det subjektiva sanningssägandet) - hjälper å 
sin sida oss att förstå den mödrande lönearbetarens självpragmatiska situ-
ation som präglad av ett ”avslöjande” (kring graviditeten). Ett förhållande 
som synes kunna innebära en historiskt objektiv bestämning av det i den 
givna miljön diskvalificerande uttrycket ”Jag är gravid” (som en sanning-
ens rationella och normala form). Jag återkommer till begreppet parrhêsia 
i slutet av kapitlet. Låt mig nu till en början diskutera begreppet fokala 
erfarenhetspunkter, som en ingång till den teoretiska begreppsapparat 
(Young och Goffman) som jag kommer använda i den detaljerade ana-
lysen av den mödrande lönearbetarens subjektiva problematisering. 

Fokala erfarenhetspunkter 
I inledningen till föreläsningsåret 1982-1983  (The government of self and 
others) ger Foucault några summerande kommentarer till de olika forsk-
ningsintressen han haft sedan 1950-1960-talet (2010, s 1ff). Till att börja 
med konstaterar han att ”rubriceringen” av hans arbete vid Collège de 
France (sedan 1970-talets början) snarast lyder ”tänkandets historia”.70 
Denna typ av historia handlar om en analys av s.k. fokala erfarenhets-
punkter71, som genom sammanlänkning kan bildas utifrån a) former av 
möjlig kunskap, b) normativa ramverk för individuellt beteende samt c) 

                                                      
70 Detta har inte, menar han, handlat om en ”mentaliteternas historia” - som i en 
beteendeanalys och ett intresse för beteenden som uttryck för föreskrifter, förutsä-
gelser och rättfärdiganden. Det har heller inte handlat om en ”representationernas 
historia” - som å ena sidan en analys av representationsfunktioner och å den andra 
en innehållsanalys av kunskapsrepresentationer. 
71 Vi får anta att Foucault här sneglar mot det psykiatriska begreppet för irration-
ell ångest: fri respektive fokal. Den fria ångesten rör t.ex. ångest med panikattacker 
eller ihållande (generaliserad) ångest. Den fokala syftar å sin sida på en ångest som 
är bunden till specifika situationer, som fobier, alternativt omvandlad på olika 
sätt, t.ex. yttrar sig som tvångssyndrom (jfr Ottosson, 2014). Irrationaliteten syftar 
på att individen inte är medveten om orsaken och uppvisar rädsla utan att ha 
någonting att vara rädd för. Detta synes harmoniera väl med Foucaults kritik i 
t.ex. Sexualitetens historia(2002b), t.ex. kring diskussionen om förbudet, och 
således göra denna metaforiska överföring till subjektets erfarenhet giltig utanför 
en patologiserande identifiering av tillstånd. I detta kan vi också ana en kritik mot 
just denna patologisering kring s.k. ”irrationell ångest” vars orsak inom en teore-
tisk ram t.ex. kan ges en ”genetisk grund” i samverkan med ”miljöfaktorer”.   
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potentiella ”tillstånd” eller lägen för möjliga subjekts existens. Detta ank-
nyter således till de tre ovan diskuterade ”dimensionerna”: ve-
tande/kunskap, styrning/makt och subjekt. Med en återkoppling till sina 
tidigare arbeten säger Foucault (2010, s 3f) att det är detta sammanlän-
kande perspektiv som han löpande försökt anta i sina tidigare arbeten; 
t.ex. i analysen av ”galenskap” (som föregår åren vid Collège de France); 
dvs. som ett försök att inte förstå galenskap som ett historiskt oföränder-
ligt ”objekt”, på vilket representationssystem med varierande funktioner 
och värden har gjorts möjliga. Det handlade heller inte om att söka förstå 
”attityderna” gentemot galenskapen genom historien (Foucault, 2010, s 
3f). Istället handlade det om ett försök att studera galenskap som en erfa-
renhet inom vår kultur och därmed fånga den som (1) en punkt utifrån 
vilket en serie av mer eller mindre heterogena kunskapsformer formades 
t.ex. medicinsk men också psykiatrisk, psykologisk, sociologisk etc., och 
(2) som en uppsättning normer (till följd av att galenskapen är en kun-
skapsform), mot vilken den dels kunde etableras som ett (logiskt) avvikel-
sefenomen inom samhället, dels etablera (praktiska) beteendenormer hos 
normala individer (doktorer, psykiatrisk personal) i relation till detta fe-
nomen (dvs. galenskap). Därtill involverade det (3) en studie med ut-
gångspunkt i att galenskap innebar ett konstituerande av ett särskilt sätt 
att vara för ”den normala individen” i relation till det galna subjektet.72 
Det arbete han därefter utfört handlade enligt hans egen utsago om att 
studera dessa tre områdena i tur och ordning, utveckla metoderna och 
begreppen, för att i förlängningen göra det möjligt att dels analysera dem 
som specifika dimensioner av erfarenhet dels undersöka huruvida de 
kunde länkas samman.  

Till att börja med försökte han (Foucault, 2010, s 3f) här studera for-
meringen av kunskapsformer i relation till 1600- och 1700-talets empi-
riska vetenskaper (såsom ”naturalhistorien”, grammatiken och national-
ekonomin). Det framstod nu, menar Foucault, efterhand som att det inte 
handlade om att analysera utvecklingen eller framstegen inom ett särskilt 
kunskapsområde. Snarare handlade det om att identifiera de diskursiva 
praktiker som kunde organisera (matriser för) möjliga kunskaper; dvs. 
                                                      
72 Det senare - beteendenormer/särskilda sätt att vara - anknyter till tidigare 
nämnda Goffman (1963) och dennes stigmateori. De stigmatiserade individen 
befinner sig i en normativ miljö som avkräver särskilda praktiker (hemlighetsma-
keri och spänningshantering) vilket också genererar särskilda moraliska erfaren-
heter. Vi kan här alltså konstatera att beteendenormer riktar sig såväl gentemot 
”de normala” som ”de avvikande”, även om Foucault inte betonar det här. 
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studera reglerna för spelet om ”sant och falskt”. Det handlade, säger 
Foucault, om att skifta fokus från kunskapsinnehåll till analysen av kun-
skapsformer, dvs. en analys av de diskursiva praktiker som organiserar 
och konstituerar dessa kunskapsformer, samt en studie av de diskursiva 
praktiker vilka reglerade former av subjektiva sanningar73. För det andra, 
menar han, handlade det om att analysera de normativa matriserna av 
beteende, dvs. de tekniker och procedurer genom vilka man leder eller 
dirigerar uppförandet (beteendet) hos andra. I detta blev makten central, 
men inte som en analys av makten med stort M - som i institutioner eller 
en allmän dominans - utan som en maktutövning/-verkan genom ett fält 
av procedurer (för styrning). Sammantaget handlade det alltså om att gå 
från en analys av normen till en analys av maktens utövande och från en 
analys av utövandet till en analys av procedurerna kring denna styrnings-
mentalitet74. För det tredje handlade det om att analysera etableringen av 
subjektet som sätt att vara. Istället för att här referera till en ”teori” om 
subjektet föreföll det honom att man borde försöka analysera de olika 
former genom vilka individen leds till att konstituera sig själv som subjekt. 
Genom en studie av sexuellt beteende och sexualmoral försökte han därför 
se hur och genom vilka konkreta former av relationer till sig själv som 
individen uppmärksammades att konstituera (eller organisera) sig själv 
som det moraliska subjektet av sitt eget sexuella uppförande (Foucault, 
2002b; 2002c; 2002d). Det betydde alltså ett skifte från frågan om subjek-
tet till en analys av subjektiveringsformer och vidare till analysen av dessa 
subjektiveringsformer genom självrelaterade tekniker eller vad som skulle 
kunna kallas för en självets pragmatik (Foucault, 2001, s 5).  

Detta innebär sammanfattningsvis att Foucault (2010, s 5f) satte upp 
tre typer av centrala analyser: 1) Analysen av kunskapsformer (ve-
tande/kunskap) - från kunskapens historia till den historiska analysen av 
subjektiva sanningar); 2) Analysen av styrningsformer (makt) - från ”do-
minerandets historia” till den historiska analysen av styrningens procedu-

                                                      
73 Här myntar Foucault termen veridiction, som han bl.a. använder i The govern-
ment of self and others (2010) och föreläsningsserien året därpå - The Courage of 
Truth (2011). Med den syftar han på en utsaga som är sann utifrån ett enskilt 
(historiskt) subjekts världsuppfattning/-bild. Han gör konstruktionen utifrån ve-
rity/veracity (fr. vérité/véracité) med vilket menas sanning eller sanningsenlighet. 
74 Även detta är en term utvecklad av Foucault, t.ex. i föresläsningsserien Security, 
Territory, Population 1977-1978 (2007). Termen syftar snarast på den styrnings-
regim som dominerar en given samhällsordning; som/i vetande, vetandets organise-
ring och de subjektiva (själv)praktikerna.  
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rer; 3) Analysen av subjektiveringsformer (erfarenhetsformer/etik) - från 
en teori om subjektet eller subjektivitetens historia till den historiska ana-
lysen av självets pragmatik och de former som denna har tagit. Tillsam-
mans bildar dessa tre analyser ett försök att utveckla och definiera möjlig-
heterna att studera ”erfarenhetens historia”, kring specifika fokala punk-
ter för erfarenhet (i vår kultur).  

Där Foucault talar om det ”galna” och det ”sexuella” subjektet som en 
sådan fokal erfarenhetpunkt synes även det ”mödrande” subjektet liksom 
det ”arbetande” subjektet kunna koncentreras till en sådan punkt. Detta 
sammanfattar också vad jag försökt att åstadkomma i analysen av den 
mödrande lönearbetaren, eller snarare det mödrande lönearbetet. I huvud-
sak är detta vad kapitel 5-7 handlar om. För att sedan göra rörelsen från 
den objektiva analysen av den mödrande lönearbetarens etablering (genom 
rationalisering och normalisering) till den mer subjektiva analysen kring 
det självpragmatiska förhållandet i denna punkt har jag behövt komplet-
tera med andra begreppsliga verktyg. Här kommer jag, som tidigare påpe-
kat, att utgå från Iris Marion Youngs respektive Erving Goffmans diskuss-
ion om serialitet respektive stigmatisering. Jag kommer alltså att utgå från 
Young och Goffman, med betoning på den senare, för den mer precisa 
analysen av den mödrande lönearbetarens självpragmatik (som en praktisk 
och etisk erfarenhet). Nedan kommer jag mot denna bakgrund att presen-
tera Youngs diskussion om serialitet samt den analytiska ”verktygslåda” 
som Erving Goffman etablerat kring stigmabegreppet. Samtliga delar ryms 
inom min övergripande referensram, dvs. Foucaults kritiska ontologi.75  

Den mödrande lönearbetarens seriella positionering 
I det som skulle bli Iris Marion Youngs sista bok On Female Body Experi-
ence: Throwing like a Girl and Other Essays försöker hon kombinera två 
centrala perspektiv - ett poststrukturalistiskt och ett fenomenologiskt. 
Fokus i bokens olika essäer kan sägas ligga vid hur kvinnors strukturellt 
underordnade position kommer att kännas och levas som kroppslighet (jfr 
Kruks, 2008, s 335). Med Youngs terminologi handlar det om att hålla 
isär det kvinnliga (female) från det feminina (feminine) som erfarenheter i 

                                                      
75 Sist i kapitlet kommer jag att mer precist återkomma till Foucaults tidigare 
nämnda begrepp för en specifik form av subjektivt sanningssägande, dvs. 
parrhêsia, mot bakgrund av detta moment, sanningen och sanningssägandet, dels 
synes centralt för den mödrande lönearbetaren dels, mer eller mindre, saknas i 
Goffmans begreppsverktygslåda för Stigma Management. 
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en könad social ordning (jfr även med de Beauvoir 2006). Det kvinnliga 
motsvarar alltså tidigare Holms mödrande, dvs. det att genomleva krop-
pens materialiteter i en given social ordning, medan det feminina handlar 
om de sociala konventionerna i samma ordning (t.ex. Holms modrande). I 
fokus står ett försök att förstå kroppen som något integrerat med vårt sätt 
att vara i världen (Young, 2005, s 6f). Young utvecklar här begreppet den 
levda kroppen (jfr de Beauvoir, 2006, och Moi 1997) och något förenklat 
kan vi säga att det handlar om att kunna ta med sig kroppars särskilda 
fakta, som skiljer dem från andra kroppar, in i analysen, utan att för den 
skulle bli biologistisk (Young, 2005, s 17). Därtill gör begreppet det möj-
ligt att undvika åtskillnaden mellan kultur och natur, eftersom kroppen 
här kommer att betraktas som ständigt ”kultiverad”; dvs. som något ak-
tivt bestämt, agerande och erfarande i en specifik historisk situation76 
(Young, 2005, s. 16). Situations-begreppet indikerar här en kontinuerlig 
produktion av den levda kroppen, som också innebär ett faktiskt förhål-
lande som, med Young, utövande av frihet, vilket kan jämföras med 
Foucaults självpragmatik. Det handlar alltså inte om någon abstrakt frihet 
utan om något praktiskt och etiskt i en (logisk) situation (en erfarenhets-
punkt). Det är också i en sådan situation som individen upptäcker sig själv 
som kroppslighet, genom att rörelser fungerar eller inte fungerar i relation 
till avsikter och förväntningar. I fallet mödrande och arbetsliv kan vi såle-
des förstå situationen som inte bara konkret praktisk - klara eller inte 
klara av arbetsuppgifter - utan även som abstrakt strukturell - beredas 
eller inte beredas tillgång till arbetsuppgifter - och därtill som konkret 
etisk - handlande och tänkande i situationen.  

Den levda kroppen är med detta situerad i ett socialt sammanhang, dvs. 
en strukturerad livsmiljö. Som tidigare Foucault och nu Young innebär 
denna sociala positionering både en funktion av hur andra individer (nor-
mativt) behandlar hen inom en social miljö och av den (normativa) attityd 
som hen intar till sig själv i denna miljö. Vi bör nu notera två saker. Till 
att börja med (a) att varje individ intar flera olika positioner (t.ex. kön, 
klass, ålder) i ett samhälle och att dessa positioner blir olika framträdande 
beroende på t.ex. institutionell inramning och andras positioner (Young, 
2005, s 20f). För det andra (b) kan vi relativt omgående notera att speci-
fika sociala positioneringar - såsom kön, ålder, klass - hanteras olika inom 

                                                      
76 Med Young kan vi alltså säga att kategorin mödrare blir en bestämning i ett 
givet samhälle som inte följer av någon konkret ontologisk nödvändighet utan 
snarare utgör en ”ontologiserad” begränsning av handlingsutrymmet. 
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olika strukturer. Dessa två observationer handlar nu inte om att försöka 
etablera grupper som subjektiva (förtryckta) identiteter utan snarare om 
att se dem som skärningspunkter i en social organisering (och ojämlikhet). 
Som sådana identifierade kategorier kan de ge namn åt specifika struktu-
rella positioner, vars innehavare kan vara priviligierade eller förfördelade i 
förhållande till varandra (Young, 2005, s 21). I denna mening kan vi tala 
om strukturer som begränsningar och möjligheter för olika kategorier av 
individer (Young, 2005, s. 21). Ett exempel på sådana begränsningar är 
juridiska regelverk eller andra starka normativa bestämningar (jfr tidigare 
Votinius 2007; 2008). Regler och normer sätter enligt Young ett ”pris” på 
non-konformitet eller avvikelse genom att de etablerar begränsningar; 
vilka både verkar etablerande för kategorier och hämmande för desamma. 
Denna strukturella form av begränsning innebär också att vi istället för att 
likställa dessa kategorier med essentiella identiteter (analytiskt) bör kunna 
betrakta dessa kategorier som en effekt av olika (utomstående) faktorers 
relativt lösa konfigurering (Young, 2005, s. 21f). Denna (förenklade) re-
dogörelse för Youngs beskrivning av strukturer påminner (än så länge) om 
en ganska enkel struktur eller positioneringsanalys. Det centrala är dock 
att hon till detta - den levda kroppen och det strukturerade sammanhanget 
- lägger vad hon kallar för seriell positionering. Detta begrepp gör det 
nämligen möjligt att nå bortom den normativa bestämningen av breda 
kategorier (såsom kön, klass och etnicitet) för att istället kunna närma sig 
mer specifika strukturella positioneringar (som kan skära genom t.ex. 
klass och etnicitet), exempelvis mödrande. Jag kommer nu att redogöra 
för denna övergång och detta analytiska grepp som också gör det möjligt 
att hantera den mödrande lönearbetaren som generell kategori.  

Serialitet 
Som ett led i Youngs hantering av ”den levda kroppen” och ”sociala 
strukturer” introducerar hon (via Jean Paul Sartre) begreppet ”serie”, eller 
”serialitet”. Young föreslår här att vi analytiskt kan förstå en traditionell 
kategori som kön genom att hänföra den till (olika) sociala serier, dvs. en 
specifik typ av socialt strukturerad tillhörighet. Denna tillhörighet skiljer 
sig t.ex. från ”gruppen”, dvs. ett kollektiv som ser sig själva och varandra 
som en enhet med ett gemensamt projekt kring gemensamma handlingar. 
Till skillnad från en grupp handlar serier om individer som mer passivt 
förenas i förhållande till de sociala objekt som deras handlingar kretsar 
kring (Young, 1997, s. 23). Med ett seriebegrepp blir det möjligt att tänka 



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  99 
  

individer som ”sammanhängande” (i kategorier) utan att kräva särskilda 
gemensamma attribut (essens/identitet) eller specifika situationer.  

Serietillhörighet syftar alltså på det faktum att vi i vardagslivet ofta 
upplever oss själva och andra på ett opersonligt sätt, som deltagare i för-
änderliga, obestämda, tillfälliga och återskapande kollektiv, vilka definie-
ras av rutiner och vanor. En series beständighet kommer ur de sätt på 
vilka olika handlande individer följer sina egna mål i förhållande till 
samma - för individerna i serien gemensamma - strukturella objekt i en 
sammanhållen miljö (Young, 1997, s. 23f). Serier blir här alltså motsatsen 
till grupper genom att var och en i serien sköter och kan sköta sig själv, 
samtidigt som detta ”själv-centrerade” agerande också innebär ett kollek-
tiv på seriell/kategorisk nivå. Det betyder att människor i en serie i själva 
verket inte är ensamma utan snarare isolerade. Det innebär också att indi-
viden, som inordnad i en serialitet, upplever inte bara andra utan även sig 
själv som en Annan, dvs. som anonym i förhållande till de opersonliga 
strukturer som sätter ramar och begränsningar för hens handlande 
(Young, 1997, s. 24). Dessa distinktioner medför därtill att människor i en 
seriell samling är utbytbara; de kan alla utifrån serialitetens perspektiv 
byta plats med varandra och ersättas av andra. De hänger bara samman 
med serien utifrån sin praktiska positionering.77  

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att serialitet innebär en lik-
formning av enskilda individers livssituation; inom vilken de handlar. 
Denna situation utövar alltså inte ett direkt tvång utan ramar snarare in 
handlingsutrymmet (Tyrkkö, 1999, s 67). Det är på detta sätt som serie-
begreppet kan hjälpa till att hantera exempelvis könskillnaden bortom en 
föreställd ontologisk grund som verkar genom historien. Biologiska skill-
nader (som t.ex. barnafödande) är eventualiteter i förhållande till social 
ordning. Det är den sociala organiseringen av t.ex. lönearbete respektive 
mödrande som bildar (ett kontingent men trögt) nödvändighetens rike och 
inte tvärtom (jfr Tyrkkö, 1999, s 67). I anknytning till detta men också till 
det specifika intresset för denna undersökning påpekar Tyrkkö på områ-
det föräldraskap (modrande): ”För att kunna kombinera de två hand-
lingsområdena, förvärvsarbete och föräldraskap, måste individer foga 

                                                      
77 I exempelet mödrande innebär det t.ex. att en gravid individ som står inför att 
söka arbete och gå på en anställningsintervju sannolikt genomlever samma serial-
iserade situation som en annan individ som har varit, är eller kommer att bli gra-
vid arbetssökare. Att vara gravid på arbetsmarknaden innebär en särskild seriell 
positionering. 
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samman motstridiga strukturella krav, vilket i vardagen uttrycks i privata 
ansträngningar att lösa det strukturella dilemmat.” (Tyrkkö, 1999, s 66). 
Vad Tyrkkö här pekar på är att vi å ena sidan kan betrakta individer som 
seriellt organiserade kring lönearbete (t.ex. arbetskontrakt, arbetsrätt och 
socialförsäkring) och å den andra kring föräldraskap (t.ex. socialförsäk-
ringens specificering kring föräldraskap, barnomsorgens organisering, 
etc.). I denna mening gör analysen av seriell positionering (till skillnad från 
enkel strukturerings- och positioneringsanalys där vi identifierar breda 
kategoriers position) det möjligt att genom först isolerad men allmän se-
riebestämning (lönearbetare) ”plocka” ut en specifik seriell kategori (löne-
arbetande föräldrar) i dess särskilt inramade livssituation. Utifrån detta 
kan vi följaktligen säga något specifikt om denna kategori utan att för den 
skull behöva analysera en sammanhållen naturlig förekommande individ; 
som t.ex. kvinnor/män på arbetsmarknaden. Med serialitets-perspektivet 
kommer vi åt ett särskilt opersonligt men kategoriskt sammanhållet plan 
för social existens och relationer med andra (jfr Young, 1997, s 27). Detta 
motsvarar i mångt och mycket mitt försök att analytiskt avgränsa en 
mycket specifik kategori inom arbetsmarknaden; dvs. den mödrande löne-
arbetaren. Den mödrande lönearbetaren kan härmed ses som en struktu-
rell relation i förhållande till vad som samhälleligt organiserats i form av, 
mer eller mindre, nödvändiga livsförhållanden; i.e. lönearbete, socialför-
säkring och mödravård.78 Detta i motsats till en analys som börjar i ett 
föreställt neutralt mödrande. Som Young skriver:  

Menstruation […] is a regular biological event occurring in most female 
bodies within a certain age range. It is not this biological process alone, 
however, that locates individuals within the series ‘women’. Rather, the so-
cial rules of menstruation, along with the material objects associated with 
menstrual practices, constitute the activity within which women live as se-
rialized. One can say the same about biological events like pregnancy, 
childbirth, and lactation. (1997, s 28).  

                                                      
78 Därtill ramas detta förhållande förstås in av de bestämningar som gäller för de 
bredare kategorierna kvinna och man. För att betyda någonting behöver, med 
Young, de bredare kategorierna seriellt också knytas till precisa praktiker och 
relationer i särskilt strukturerade handlingsmiljöer, såsom arbetslivet. Det innebär 
också att kategorierna kvinna eller man ”tjänar på” att analytiskt knytas till den 
levda kroppen och inte enbart till kulturellt dominerande normer och värderingar. 
De senare utgör en effekt och del av den seriella organiseringen. 
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Mot denna bakgrund synes också den specifika seriella organiseringen 
kring kategorin mödrande lönearbetare vara särskilt ”analyserbar”. Möd-
randet utgör här och nu en eventualitet som uppvisar kraftfull homogeni-
tet - dvs. seriell intensitet; uttryckt genom försörjningspraktiker (lönear-
bete och socialförsäkring) och omsorgspraktiker (mödravård och förloss-
ningsvård). Genom att bryta ut mödrandet som eventualitet och föra 
samman det med lönearbetaren som en mer allmän kategori kan jag så, 
för analytiska syften, identifiera den mycket specifika kategorin den möd-
rande lönearbetaren, som ett specifikt seriellt förhållande (vilket med tidi-
gare Foucault kan uttrycka en specifik sammansatt fokal erfarenhetspunkt 
(och nedan med Goffman en stigmatiserad situation).79 

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att individer rör sig och handlar 
i relation till praktisk-tröga sociala ”objekt” inom organiserade serier. 
Inom arbetslivet exempelvis arbetskontrakt, arbetsrättens paragrafer och 
socialförsäkringens bestämmelser. Detta förhållande kan både öppna upp 
möjligheter och begränsa handlingsutrymmet för individer; t.ex. som rät-
ten att vara ledig för besök hos mödravården respektive upplevelsen av att 
inte kunna ta ledigt från arbetet för samma besök; eller möjligheten att 
kunna vara föräldraledig med x % av lönen respektive svårigheterna att få 
ett arbete som gravid). Arbetsmarknaden innebär i stort alltså både möj-
ligheter till försörjning och begränsningar till densamma. Till detta bör vi 
nu lägga två saker.  

Till att börja med kan vi, som tidigare, konstatera att de praktiskt-tröga 
strukturerna hos en serie är abstrakta i relation till individer. Serialitet 
handlar alltså om utomstående strukturers relation till ett kollektiv av 
enskilda individer (Young, 1997, s. 31). Det innebär dock inte att dessa 
utomstående möjligheter och begränsningar maskinellt bestämmer indivi-
derna. Ramarna är möjligheter och begränsningar för konkreta handlingar 
vilka kommer att ge dem ett innehåll. Det innebär således att även om 

                                                      
79 Vi bör här notera, som Young (1997, s 29), att kroppar inte är de enda objekt 
som positionerar individer inom serier, som t.ex. kvinna eller man. Även prono-
men placerar individer i ett genus-system, liksom verbala och visuella representat-
ioner. En mångfald av artefakter och sociala utrymmen, inom vilka människor 
agerar, svämmar över av sådana koder. Kläder är ett sådant exempel (liksom de 
särskilda utrymmena för män och kvinnor i offentliga lokaler). För en individ som 
bär särskilda attribut och kännetecken (t.ex. gravid) kan det innebära att hon får 
sin sociala identitet etablerad genom andras blickar; t.ex. i diskvalificerande hänse-
ende under en arbetsintervju. Detta förhållande behandlas under kommande ru-
brik inom ramen för Goffmans hantering av begreppet Stigma.  
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positioneringen i en serie begränsar en individs situation och handlingar, 
betyder det inte en definition av dennes identitet; som i givna syften, in-
tentioner, mål eller självkänsla. Den seriella tillhörigheten ger alltså inte 
namn åt attribut hos individer eller aspekter av deras identitet. Snarare 
utgör de praktiskt-tröga nödvändigheter som villkorar deras liv och vilka 
de måste hantera. Gentemot dessa tar individer så upp olika attityder och 
praktiker.  

För det andra bör vi samtidigt notera att den enskilda och anonyma re-
lationen till den seriella strukturen ofta kan innebära svårigheter att upp-
täcka ”kollektivet” och den generella positionering som ”jag” är en del av. 
I detta blir gärna en ”situation” något ”privat” eftersom den mer generella 
belägenheten inte är synlig. Minns här från kapitel två Holters påpekande 
om att ”… gravida kvinnors problem på arbetsplatser ofta definieras som 
ett individuellt och privat problem, inte som en gemensam angelägenhet 
eller en arbetsplatsfråga.” (Holter, 1992, s 75). Vi kan dock analytiskt 
genom att identifiera situationer då flera människor synes befinna sig i 
samma situation uppmärksamma den seriella tillhörigheten, dvs. den kate-
goriska relationen till utomstående faktorer (jfr Connell 1983, s 68; 
Tyrkkö, s 66). Detta är förstås, ur ett kritiskt samhällsvetenskapligt per-
spektiv, särskilt intressant i fallet med konfliktsituationer, där individer 
synes befinna sig i en marginaliserad position, t.ex. mödrande lönearbe-
tare. Jag skall säga något ytterligare om detta med marginalisering strax 
men innan vi går vidare vill jag kommentera vad detta innebär för identi-
tetsbegreppet, som Young alltså ifrågasätter eller problematiserar.  

Young konstaterar till att börja med att identitet vanligen framstår som 
antingen som något “djupt” psykologiskt eller som något en individ till-
skriver sig själv i relation till en grupp vars medlemmar också bekräftar 
och erkänner denna identitet utifrån en uppsättning värden, praktiker, 
meningar etc. (Young, 1997, s. 32f). Den första positionen kan hänföras 
till de som tror på en särskild kvinnlig och manlig identitet, t.ex. att hän-
föra till moderskapet och faderskapet. Den andra positionen kan å sin sida 
hänföras till de som tror på en identitetspolitik; som skulle kunna vara 
moderskapet, faderskapet eller något annat. Båda dessa tenderar dock, 
menar Young (1997, s 33), att genom förställningar om essens normali-
sera människor. En fördel med att istället tänka sig kategorier som seriella 
är att vi då kan frikoppla analysen från identitet. Här blir identitet istället 
något som individer själva kan ta ansvar för. Den seriella positionen är, 
som tidigare påpekat, passiv och bildar underlag för individernas hand-
lande, dvs. som ett praktiskt och moraliskt tillägnande av en särskild livs-
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miljö. Det innebär nu visserligen att individers positionering i olika serier 
också medför en specifik strukturering av erfarenheter. Men, och det är 
centralt för Young, detta förutsäger ingenting om vem någon är, vad nå-
gon gör och hur någon tar sig an sin sociala positionering (Young, 1997, 
s. 32).  

Vi kan mot denna bakgrund säga att Youngs begrepp för serialitet hjäl-
per oss att förstå t.ex. lönearbetet som en strukturell effekt (rationalisering 
och normalisering) ner på individnivå; där alltså individen kan börja ar-
beta med sig själv som praktik och erfarenhet. På denna subjektets nivå 
öppnar sig därmed en värld av ”frihet” men, och det är centralt, denna 
kan bara existera i förhållande till sin spegelbild - dvs. strukturen eller 
objektiviteten (jfr Bergström & Knights, 2006, s 355). Denna dubbelhet 
innebär i sin tur en öppning mot det som Foucault kallade för självets 
pragmatik; vilket i min tolkning kan förstås som det följsamma handlan-
det (som reproducerar befintliga strukturer) och motståndet (som presum-
tivt producerar nya strukturella förhållanden). Med Michel de Certeau 
(2002) handlar det om strategiskt respektive taktiskt handlande. Vare sig 
det föregående eller det senare är nu något som - inom en motstridig miljö 
av praktisk-tröghet - med lätthet kan praktiseras. Det för oss alltså till-
baka till frågan om marginalisering. Ty, beroende på organiseringens in-
tensitet kring olika eventualiteter (t.ex. barnalstring, sjukdom, ålderdom 
e.d.) i ett givet samhälle synes specifika seriella positioneringar kunna 
innebära grader av marginalisering för olika kategorier individer. Michel 
de Certeau (2002) beskriver detta på ett sätt som påminner om Young 
(och Foucault). I min tolkning kan vi förstå det som att det moderna sub-
jektet organiseras i strategiskt sammanhålla system som genererar sär-
skilda platser (subjektpositioner). I denna undersöknings sammanhang 
kan vi se det som att vissa strategiskt sammanhållna platser (t.ex. arbets-
kontraktet) baseras på normativa föreställningar om hur dessa skall bru-
kas (t.ex. det oavbrutna arbetandet), vilket alltså placerar de som inte 
uppfyller normen i en marginaliserad position. Som faktiskt handlande 
individer inom dessa strategiska positioner blir de marginaliserade således 
satta att agera taktiskt för att skapa sig ”livsutrymme”. Detta bruk hand-
lar om det Young kallar för att utöva sin frihet, vilket är att jämföra med 
Foucaults uttryck om tänkandets frihet i förhållande till vad hen gör80, 
men också, som hos de Certeau, vad hen gör i förhållande till vad hen 
”måste” eller förväntas göra inom ramen för en strategisk ordning (löne-

                                                      
80 Jfr Rabinow, 2003, s 47. 
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arbetssamhället). Utifrån den rapportering som förekommer kring gravida 
individers situation i arbetslivet synes detta handla om just en sådan situ-
ation; präglad av dels seriell positionering dels marginalisering. I fallet 
med den mödrande lönearbetaren är det dessutom förhållandevis kom-
plext genom lönearbetets dominans som en given subjektposition för alla 
individer, dvs. som försörjningsposition för envar oavsett faktiska förut-
sättningar.  Mitt intresse kommer nu inte att ligga vid att vare sig identifi-
era eller värdera skillnaden mellan ”följsamhet” och ”motstånd” hos fak-
tiskt mödrande lönearbetare. Det är upp till andra att bedöma. Mitt in-
tresse är mer deskriptivt riktat mot självets pragmatik inom denna serial-
iserade position (som ett uttryck för subjektiv problematisering). Vad jag 
tar fasta på är den möjlighet Youngs beskrivning av serialitet erbjuder att 
kunna se ett generellt mönster hos faktiska mödrande lönearbetare som 
specifik kategori. Individerna är lokalt utspridda, i.e. i enskilda arbetsor-
ganisationer, men organiseras seriellt (lönearbete, arbetsrätt, socialförsäk-
ring, och mödravård) med en sådan objektiv ”samstämmighet” som tidi-
gare i kapitlet Foucault lyfte fram. 

Till sist; ovanstående diskussion har varit förhållandevis abstrakt. I 
nästa steg kommer jag att (teoretiskt) bli mer konkret och detaljerad. Nu 
närmar vi oss nämligen det mera detaljerade och specifika praktiska för-
hållande som gäller en avvikande individ i ett sådant seriellt ”miljöförhål-
lande” som ovan diskuterats. Utgångspunkten är till att börja med Erving 
Goffman och dennes stigmateori, inom vilken vi kan se den marginalisera-
des, eller med Goffman den avvikandes, situation som uttryckande någon-
ting logiskt sammansatt (Stigma), praktiskt organiserat (Stigma Manage-
ment) och moraliskt erfaret (Moral Career). Detta innebär att vi nu när-
mar oss pudelns kärna som den framställdes i inledningskapitlet, dvs. det 
faktum att den mödrande individen ofta synes betrakta sig själv och be-
traktas av andra som just en avvikelse i arbetslivet. 

Stigma och Stigma Management 
I Youngs diskussion om serialitet konstaterar hon att individer i institut-
ionellt ordnade sammanahang tenderar att kunna identifieras utifrån olika 
seriella tillhörigheter, t.ex. kvinna och man men också mödrare eller för-
älder eller mer specifikt mamma respektive pappa. Detta handlar som 
ovan påpekat inte om en personlig identitet eller tillhörighet utan snarast 
om vad Erving Goffman kallat för social identitet, ett begrepp som också 
bildar basen för hans stigmateori. Goffman utvecklade i sin bok Stigma 
från 1963 en generell teori kring ”individuell avvikelse” i form av dess 
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logik, praktik och etik. Det är här centralt att komma ihåg att Goffman 
syftar på avvikelse som någonting socialt i sociala miljöer. Det handlar 
alltså om något relationellt, abstrakt och normativt, vilket knyter an till 
Young analys. Den sociala identiteten är själva basen i teorin och det är 
också detta begrepp som jag kommer att ta fasta på i analysen av den 
gravida lönearbetaren som avvikande i ett givet socialt sammanhang.  

Stigma - avvikelsens logik 
Social identitet handlar om de rationaliserade föreställningar vi har om 
människor vi möter i vår vardag, t.ex. att den leende person vi möter 
framför oss i en klädbutik är en anställd expedit. Dessa rationaliseringar 
är fullständigt abstrakta och utgår från de förväntningar vi har med oss 
kring möten med andra människor i vissa situationer och i vissa männi-
skor. Dessa identitets-förväntningar som vi gör till för-sant-hållanden 
kallar han för virtuella sociala identiteter. Viktigt att komma ihåg är att 
dessa sociala identiteter, precis som hos Young, inte är personliga utan 
överindividuella - kulturellt och strukturellt bestämda i olika givna mil-
jöer. De är således abstrakta. Det innebär att en individ inte har någon 
absolut relation till någon sådan identitet. Den kommer så att säga inte 
inifrån hen själv eller genom hens uppenbarelse utan från den sociala mil-
jön som ett strukturerat relationskomplex. Det innebär därtill att en indi-
vid knappast har en social identitet, utan snarare att en mängd olika soci-
ala identiteter (jfr serier) fäster på en individ i olika sammanhang. I ett och 
samma sammanhang kan flera sociala identiteter fästa på en individ även 
om det är sannolikt att en är särskilt framträdande i en given situation, 
exempelvis i fallet ovan med den anställda butiksexpediteten och mötet 
med en kund. En och samma sociala identitet kan därmed betyda olika 
saker i olika sammanhang. Det är därför en gravid individ kan uppleva sig 
stigmatiserad i en arbetsmiljökontext, t.ex. i samband med en arbetsinter-
vju, men inte alls behöver inta denna position i andra sammanhang, t.ex. 
vid en föräldragruppsträff anordnad av mödravården; vilket däremot en 
individ som inte kan få barn, men gärna önskar det, skulle kunna göra om 
hon hamnade i denna grupp.81  

                                                      
81 Därtill; i det senare fallet skulle denna individ mycket väl kunna komma att bli 
föremål för stigmatisering i en t.ex. arbetsmiljö. Att vara en kvinna i en viss ålder 
utan barn (oavsett egen inställning) kan i arbetslivet mycket väl krocka med nor-
mativa förväntningar kring ”den normala kvinnan” - heterosexuell, gift (med en 
man) och moder till (åtminstone ett) barn (jfr Byrne, 2003; Peterson, 2011). 
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Till denna sociala identitetsform lägger Goffman den faktiska sociala 
identiteten, vilket motsvarar den sociala identitet som en individ i mötet 
med en annan faktiskt visar sig vara bärare av. Den virtuella och faktiska 
sociala identiteten hos en individ kan mycket väl överensstämma, det är 
det vi vanligen tar för givet, dvs. att vårt första intryck av en person 
stämmer överens med fakta. De behöver dock inte vara fallet, en person 
kan i själva verket vara bärare av en annan social identitet som framkom-
mer efter hand, t.ex. i fallet med den leende butiksexpediteten, som i själva 
verket visade sig vara en annan (glad) kund. Detta möte, där vi genom ett 
rationellt omedvetet antagande misstagit oss på den andres faktiska soci-
ala identitet, är inte särskilt spänningsfyllt. Om vi frågade om hjälp känner 
vi oss kanske lite dumma men vad som händer handlar egentligen bara om 
att individen ifråga flyttas från en social identitet (anställd expedit) till en 
annan (kund). Båda lika vanliga eller normala. Alla sociala identiteter 
värderas dock inte lika högt. Föreställ dig t.ex. att den vi misstog oss på i 
butiken i själva verket, när vi kommer närmare, ger intryck av att vara en 
välklädd och glad ”missbrukare” - dvs. en annan social identitet. Då ham-
nar vi i det läget att det uppstår en diskrepans mellan den virtuella identi-
teten och faktiska sociala identiteten, som sannolikt föranleder en degra-
dering. I mötet med en annan individ i en butik värderar vi sannolikt en 
”expedit” högre än en ”missbrukare” som lånat kundtoaletten.  

När det framträder särskilda attribut hos en individ vi möter som gör 
hen annorlunda från de sociala identiteter som vi normativt förväntar oss i 
en särskild miljö tenderar vi att reducera hen från en, som Goffman (1963, 
s 3) skriver, hel och vanlig individ till en befläckad och tvivelaktig dito. 
Det är då vi kan tala om att någon bär ett stigma. Stigma innebär alltså en 
särskild typ av diskrepans mellan virtuell och social identitet. En diskre-
pans som spolierar en individs sociala identitet (1963, s 19). 

Det är här återigen viktigt att påminna om att det handlar om ett socialt 
fenomen dvs. det är inte attributen i sig som är i fokus utan det mönster av 
språkliga och symboliska relationer i ett givet sammanhang inom vilket 
just det eller det attributet företsälls signalera den eller den (befläckade) 
sociala identiteten. Det innebär också att det inte är attribut som konkret 
eller materiell information som är i fokus utan just abstrakt social inform-
ation. I förlängningen innebär det att en befläckad social identitet inte alls 
måste ha att göra med särskilda fysiska, synliga attribut utan lika gärna 
kan vara fullständigt abstrakt. Som den situation då en individ ur en speci-
fik samhällsgrupp hamnar i en miljö omgiven av andra individer ur en 
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annan grupp, eller den situation en individ med ett kriminellt förflutet kan 
befinna sig i mötet med de ”normala”.  

Det är alltså centralt att förstå stigma som en fråga om social informat-
ion. Det innebär att den faktiska sociala identiteten kan vara känd eller 
okänd av de andra som individen möter och individen kan (medvetet eller 
omedvetet) ge intryck av att ikläda sig en fullständigt accepterad social 
identitet. En individ med en, i en given miljö, avvikande social identitet 
(t.ex. en gravid individ på en anställningsintervju) kan framstå som en 
annan accepterad social identitet (lönearbetande individ på en anställ-
ningsintervju). Denna specifika individ i en specifik miljö är förmodligen 
medveten om diskrepansen mellan det intryck hen ger, dvs. hens virtuella 
sociala identitet, och den faktiska sociala identitet hen är bärare av: Hen 
är förmodligen också medveten om att vetskapen (hos den andre/-a) om 
denna diskrepans sannolikt skulle innebära en begränsning av hens ”livs-
chanser” (Goffman, 1963, s 5; t.ex. chans att bli rekryterad). Hen befinner 
sig därmed i vad Goffman kallar den diskrediterbaras situation. I det fall 
diskrepansen är känd, dvs. i det fall individen ifråga har gått från en i 
sammanhanget fullständigt normal individ (lönearbetare) till en avvikande 
(barnafödare), då har individen istället hamnat i vad Goffman kallar den 
diskrediterades situation (1963, s 4 & 41f). Båda situationerna kräver 
individens praktiska engagemang, i det ena fallet en varsam hantering av 
information (hemlighetsmakeri) och i det andra en noggrann hantering av 
sig själv som ”spänning” i den givna miljön (spänningshantering). 

Stigma Management - avvikelsens praktik 
Goffmans stigmateori utvecklas enligt ovan utifrån begreppet social identi-
tet. I detta spelar alltså den sociala informationen en central roll, som 
avgörande för identitetens virtualitet respektive faktiskhet, vilket gör det 
möjligt för oss skilja mellan den diskrediterbara och den diskriediterade 
individens situation. I det första fallet någon som i en given situation har 
anledning att dölja sin faktiska identitet och i det andra fallet någon som 
har anledning att tona ned eller avleda uppmärksamheten från sin faktiska 
identitet. Detta är den logiska dimensionen i Goffmans teori med vilken 
han framställer individuell avvikelse som ett stigma.  

Nästa steg i Goffmans stigmateori handlar om den praktiska dimens-
ionen, dvs. då den stigmatiserade individen är satt att hantera sig själv i en 
given social miljö. Här inför Goffman begreppet Stigma Management som 
ett sätt att förstå den situation som den stigmatiserade personen befinner 
sig och det sätt på vilket hen reagerar på denna: ”… the situation of stig-
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matized person and his respons to the spot he is in.” (1963, s 126).82 Med 
de två olika logiska situationer som han enligt ovan pekar ut, den diskre-
diterades respektive den diskrediterbares, följer nämligen också två hand-
lingsorienterade begrepp, vilket således bildar den praktiska dimensionen 
av hans teori.  

I det fall informationen om individens faktiska sociala identitet inte är 
känd i en given situation och personen ifråga är medveten om att vetskap-
en om denna information kommer att reducera hens livschanser står hen 
inför en situation där hen behöver hantera den sociala informationen om 
sitt tillkortakommande: ”To display or not to display; to tell or not to tell; 
to let on or not let on; to lie or not to lie; and in each case, to whom, how, 
when, and where”. (1963, s 42). Denna i situationen givna praktik kallar 
han för Information Control, vilket på svenska snarast kan översättas med 
hemlighetsmakeri. Genom de stora fördelar som det innebär att passera 
som ”normal”, försöker alla individer som har möjlighet att ”passera” i 
en given social situation, att försöka göra det menar Goffman (1963, s 
74), dvs. dölja den faktiska social identitet som de är bärare av. Informat-
ion Control innebär således ett utövande av passerande tekniker och hand-
lingstyper. Om individen till att börja med lär sig vad det innebär att vara 
en individ som hens ”typ” i en given miljö (dvs. avvikande, bärare av ett 
stigma) kan hen i ett nästa steg komma att lära sig om och hur det är möj-
ligt att ”passera obemärkt” (1963, s 80). Det kan t.ex. handla om att dölja 
tecken som har kommit att betraktas länkade till den sociala identiteten; 
presentera tecken på uppenbara ”svagheter” som tecken för helt andra 
attribut; dela in världen i en större grupp som man inte berättar för och en 
mindre grupp som man litar på och därför delar informationen om sig 
själv med (bundsförvanter); eller vidmakthållandet av fysisk distans för att 
göra det svårare att bli identifierad (1963, 73ff).  

I det fall informationen om individens faktiska sociala identitet är känd 
(som något degraderande och reducerande) innebär det att hen istället står 
inför en situation där hen behöver hantera de sociala spänningar som 
denna diskrepans mellan det normativt förväntade och normativt faktiska 
                                                      
82 I min mening är han övertydlig här, det han menar med situation inkluderar 
också ”responsen”, då denna (som jag förstår hans teori) i första hand är ”struktu-
rell”. Goffman förefaller synnerligen influerad av såväl Simone de Beauvoir liksom 
Jean P Sartre och deras respektive existentialism vilka återkommer som referenser i 
flera av hans böcker. I denna mening ser Goffman också friheten som en möjlighet, 
som inte är strukturellt bestämt men bär en nödvändig relation till densamma. Den 
respons han syftar på här sker inom (den strukturerade) situationen. 
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etablerar. Denna av situationen givna praktik kallar Goffman för Tension 
Management, vilket på svenska skulle kunna översättas med Spännings-
hantering.83 (1963, s 41f & 102). På motsvarande sätt som ovan, i fallet 
med Information Control, handlar det här om att individen lär sig hantera 
de spänningar som i givna miljöer kan uppstå kring bäraren av ett speci-
fikt stigma. Det kan således finnas fördelar för individen, även om dennes 
stigma är känt, att inte exponera det för att reducera spänningar i den 
givna miljön. Denna praktik kallar Goffman för Covering, dvs. snarast 
skyla över eller tona ned. (1963, s 102ff). Det kan t.ex. ske genom att 
försöka dra bort uppmärksamheten från stigmat; smälta in genom att tona 
ned attribut, lära sig hur man gör saker igen som kanske är svårare i den 
nya situationen, lära sig hur interaktionsordningen fungerar för att smidigt 
hantera organiseringen av situationer. Sammantaget bildar dessa två prak-
tiker - hemlighetsmakeri och spänningshantering - vad Goffman (1963, s 
51) kallar Stigma Management, eller avvikelsehantering.84   

För att illustrera, men även bidra med de teoretiska begreppen till 
kommande analyser kommer jag nu att ställa Goffmans begreppsapparat i 
relation till en specifik analys där Iris Marion Young utvecklar en diskuss-
ion om den menstruerade individens situation i offentliga miljöer. Syftet är 
att närma mig det sätt på vilket den serialiserade positioneringen får kon-
kreta konsekvenser på individnivå, dvs. hur rationaliseringen och normali-

                                                      
83 Goffman menar att stigma inte handlar så mycket om de konkreta personerna, 
som två grupper - normala och avvikande - som det handlar om en social process 
med två roller, där varje individ, mer eller mindre, kan inta den ena eller den andra 
i olika delar av sitt liv: ”The normal and the stigmatized are not persons but rather 
perspectives […] generated in social situations”. (1963, s 138). Samtidigt kan, som 
ovan noterades, en individ bli ”typ-kastad” dvs. vara tvingad att spela en stigmati-
serad roll i högre utsträckning än andra, i en given social miljö (jfr tidigare 
Young). Det betyder alltså att ett attribut inte bestämmer en roll eller en annan 
utan: ”… merely the frequency of his playing a particular one of them.” (1963, s 
138). Det innebär också, vilket är centralt, att de negativa attityder som råder 
kring en social identitet lika gärna kan delas av de som är bärare av dem, vilket vi i 
vårt fall såg exempel på i Kugelbergs undersökning kring unga människors före-
ställningar om barnafödande och arbetsliv.  
84 Vilket i Goffmans mening utgör något grundläggande i samhället som helhet: 
”… stigma management is a general feature of society, a process occuring where-
ver there are identity norms.” (1963, s 130), och som således inte, som ovan, 
handlar om mötet mellan ”givna grupper” av normala respektive avvikande i 
specifika normala situationer utan om mötet mellan människor överhuvudtaget. 



 

110  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

seringen ger upphov till logiska, praktiska och etiska erfarenhetsmönster 
på individnivå inom en given seriell positionering (den m lönearbetaren). 

The Menstrual Closet 
Utifrån Youngs diskussion om seriell positionering kan vi konstatera att 
mänsklig kroppslighet intar allt annat än ett naturligt bakrundsförhållande 
till samhället. För att mer konkret exemplifiera detta vill Young med ut-
gångspunkt i företeelsen menstruation visa hur det finns en ständigt närva-
rande praktik som handlar om att dölja och gömma undan. Hon skriver: 
“…from our earliest awareness of menstruation until the day we stop, we 
are mindful of the imperative to conceal our menstrual processes.” 
(Young, 2005, s 106). För att kunna praktisera detta hemlighetsmakeri 
menar Young att det krävs en omfattande regeluppsättning som individen 
måste bemästra.85 Det handlar om en praktik som individen förväntas 
uppöva sin skicklighet i för att kunna följa de sociala konventionerna; dvs. 
att utveckla en döljandets disciplinära praktik. Anledningen till situationen 
är enligt Young att menstruerande individer hotar de uppfattningar om 
den normala, sociala och okroppsliga, människan. I likhet med den tidi-
gare refererade forskningen kring graviditeten som ett störande moment i 
arbetsorganisationen (se Kapitel 2) konstaterar Young att också menstru-
ation skapar ”oro” genom dess anknytning till det avvikande, det utsidiga, 
det flytande och det förändrande, samt utmaning t.ex. utsida vs. insida 
och stabilitet vs. förändring. Enligt Young innebär det att: ”… either men-
struating women must be separated from others, especially men, and iso-
lated in a distinct space; or women may be allowed to roam free among 
men but must keep signs of their menstruation hidden.” Oavsett fallet 
måste kvinnor varje månad “… carry the burden of abjection, the mon-
strous, the stigma of birth and death as a practical and enforced shame.” 
(Young, 2005, s 111). Detta placerar individen, menar Young, i en men-
struationens garderob (a “menstrual closet”).  

Mot denna bakgrund framstår således menstruationen som ett diskur-
sivt objekt, bundet till sin tid och till sin kultur, varför det aldrig kan vara 
ett fenomen i sig som i en biologisk process, utan bara bli till som ett erfa-
                                                      
85 Se Karin Johannissons Den mörka kontinenten för en historisk analys (1800-tal) 
av menstruationen som ett regelsystem ”… kring hygien […] mat, dryck kroppsrö-
relse, sysselsättning och sinnestillstånd. Vid minsta avvikelse rekommenderades en 
arsenal av medicinska åtgärder. Det var som ville man pressa in detta kvinnoblod i 
ordnade kontrollerade former. Så blev flickan underkastad ett noga utmejslat 
schema för jagets skötsel.” (Johannisson, 1994, s 56). 
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renhetsobjekt i ett särskilt historie-praktiskt sammanhang. Med gardero-
ben som metafor kan Young sägas vilja visa på hur människor som men-
struerar befinner sig i en stigmatiserad situation, som kräver vissa tekniker 
och beteenden för att kunna hanteras (t.ex. döljande). Därmed vill Young 
analysera hur fenomenet menstruation inkluderar ett undertryckande av 
individuella aspekter och en själv-övervakning.  

Denna hantering, som ett döljande, kan bara uppnås genom att iaktta 
särskilda praktiker, vilka Sophie Laws (refererad i Young 2005) har kallat 
för att följa menstruationens konventioner (menstrual etiquette). Med 
denna term syftar Laws (1990) på en särskild uppsättning av regler som 
styr interaktionen mellan män och kvinnor och även mellan kvinnor och 
kvinnor. Det är inom dessa ramar och bland dessa regler som menstruat-
ionens materialitet och kulturella bestämning förhandlas. Det handlar om 
vem som kan säga vad till vem, vilket sorts språk som är lämpligt och om 
vad som inte kan yttras. Konventionen påbjuder också att särskild utrust-
ning används samt hur denna skall hanteras och förvaras. Kärnan i den är 
uppfattningen att menstruation är någonting som skall vara osynligt.  

Detta medför sammantaget en mikrostyrning av beteende. I sin specifi-
citet kan det förefalla särskilt utstuderat, undertryckande och subtilt ef-
tersom det inte handlar om ett öppet förbud, ett våldsamt undanröjande 
av ”brottslingen” eller en tvingande frånvaro av den ”drabbade”: men-
struation är knappast något oväntat, chockerande, än mindre ett lagbrott. 
Istället handlar det om en individ som givits ”fritt” tillträde till den sociala 
spelplanen (skolan eller arbetsplatsen) under villkoret att vissa särskilda 
regler följs, regler som uteslutande handlar om självdisciplin. Young 
hävdar därför att menstruationens sociala inordning - bestämning och 
sedvänjor - etablerar en känslomässig och disciplinär börda för flickor och 
kvinnor: ”By the repeated enforcement of these rules of etiquette, we girls 
and women know that we are shameful, not because of anything that we 
have done, but just by being what we are.”86 (Young, 2005, s 112). De 
aktiviteter, som omgärdar menstruationen eller snarare skapar den som 
fenomen och erfarenhet, förefaller enligt Young samtidigt paradoxala 
utifrån det att de flesta moderna: ”… industrial societies affirm that wom-
en should have the same opportunities to do anything that men do, but at 
the same time force women to conceal their menstruation.” (2005, s 113). 
Om vi skall förstå denna paradox då måste vi enligt Young också förstå 
att detta tillträde för kvinnor på den manligt definierade scenen har utfär-

                                                      
86 Young refererar i detta avsnitt till Kruks (2001) och Bartky (1990).  



 

112  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

dats med ett villkor som lyder: ”…all opportunities are open to women to 
try to conform to the standards of achievement in public life that first have 
been set for men.” (Young, 2005, s 113). Den självklara implikationen av 
denna normativa ”humanism” är att det måste ske ett undertryckande av 
det avvikande (som t.ex. menstruation). Konsekvensen blir, menar Young 
(2005, s 113), att menstruationens problematisering producerar vissa sär-
skilda behov i helt vanliga föreställt allmänna miljöer såsom skolor och 
arbetsplatser, eftersom dessa miljöer vanligen är utformade efter en ideal 
eller universell människotyp som inte tar hänsyn till olikheter.87 I fallet 
menstruation tar sig detta, enligt Young (2005, 113f), uttryck på tre sätt: 
1. Skolor och arbetsplatser misslyckas ofta i att ge utrymme för de fysiska 
och sociala behov som menstruation kan innebära för individer; 2. Skolor 
och arbetsplatser ignorerar eller straffar ofta de tillfälliga tillstånd av ”be-
svär” som kvinnor kan uppleva före och under menstruation; 3. I fallet 
menstruation blir det enligt Young uppenbart att denna företeelse, som 
producerad konvention och erfarenhet, bildar en avvikelse i de offentliga 
rum som utgår från en generaliserad människa, och som i första hand ser 
denna som en slags abstrakt typ, till vilken kroppen är ett bihang, som 
individen ansvarar för själv, som något privat.  

Det synes onekligen som att Goffmans allmänna beskrivning av Stigma 
och Stigma Management, liksom det hemlighetsmakeri och den garderob 
kring menstruation som Young beskriver också har bärighet på det 
kroppsliga uttryck som avhandlingen fokuserar på, dvs. en graviditet. Som 
ovan framkommit, i såväl inledningskapitlets problematisering som i ge-
nomgången av den tidigare forskningen, är en central aspekt i mötet mel-
lan graviditet och arbetsliv just hemlighetsmakeri och döljande. Liksom 
Young intresserar jag mig här för denna normativa praktik i en offentlig 
miljö, där det i mitt fall handlar om den miljö som domineras av arbets-
kontraktet och en föreställd normal lönearbetaridentitet (närvaro-aktivitet 
och kontroll-lydnad). Det synes således, utifrån Goffmans Stigma, som att 
graviditeten utgör en social information som när den kommer ut sannolikt 
skulle kunna påverka andras betraktelse av individen - som en markör - 
och i förlängningen också kunna påverka de möjligheter individen har 
inom arbetslivet; som arbetssökande, som tillfälligt anställd och som tills-
vidareanställd. Mot denna bakgrund, en fokal erfarenhetspunkt, en sub-
jektposition, etablerad genom förnuft (vetande) och normaliserade hand-
lingsmönster (makt), finner sig alltså den avvikande individen i en lokal 

                                                      
87 Se även Pateman (1988) i sin kritik av den ”universella liberala människotypen”. 
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logisk situation som, mer eller mindre, avkräver särskilda handlingsprak-
tiker (t.ex. döljande och nedtoning). Därtill innebär erfarenheten av denna 
situation och dess praktiker i mötet med andra en moralisk erfarenhetsut-
veckling. Under nästa rubrik kommer jag utifrån Goffman (och Young) att 
redogöra för vad Goffman kallar den stigmatiserade individens moraliska 
karriär, som ett särskilt givet mönster för individer som befinner sig i en 
liknande situation (med Young som seriellt positionerade).   

Moraliska erfarenheter - avvikelsens etik 
I Youngs essä kring the Menstrual closet ser vi hur kroppen involveras i 
den serialiserade position som hon menar att den menstruerande kvinnan 
intar i förhållande till exempelvis arbetslivet. En position där såväl rat-
ionalitet som normalitet spelar en central roll och vävs samman med en 
”instrumentalisering” av individens förhållande till kroppen. Det finns 
förstås många aspekter som här skär in i fallet kring den mödrande indivi-
den. Det som vi särskilt kan lägga märke till är de tre dimensioner som 
Young diskuterar (och som sammanfaller med Goffmans Stigmateori) i 
förhållande till produktionen av menstruation som erfarenhet: logiken, 
praktiken och etiken. Youngs essä visar hur det finns en logisk konflikt 
mellan det utsidiga, det överflödande och avvikande som menstruationen 
representerar i det rationaliserade och normaliserade sammanhanget. Det 
visar också hur denna spänning eller konflikt avkräver individen en sär-
skild praktik, dvs. som hon skriver en mikrostyrning av beteende. Den 
menstruerande individen måste hela tiden, menar Young, anpassa sig för 
att inte avslöja sig och låta menstruationen flöda in ett sammanhang det 
inte hör hemma. Till sist visar hennes genomgång även hur denna logiska 
konflikt och praktiska hantering inbegriper en etisk dimension, dvs. en 
hantering av sig själv som ett rationellt sanningsobjekt i förhållande till ett 
normativt socialt sammanhang, genom tänkande och omdöme. Den situat-
ion som den avvikande befinner sig innebär således inte bara en logik och 
en praktik utan har även en etisk dimension, som hos Young, specifikt i 
fallet med menstruation, formuleras som en erfarenhet av skam. Detta 
anknyter således även till Goffmans Stigmateori, kring vilken han också 
utvecklar begreppet moralisk karriär.88  Utgångspunkten för Goffman är 
att den stigmatiserade individens praktiska situation även ger upphov till 
moraliska erfarenheter, t.ex. då en individ upptäcker sig själv som avvi-

                                                      
88 Egentligen utvecklar han det i en tidigare undersökning publicerad i boken 
Asylums (1968) men återanvänder det i Stigma.  
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kande i en given situation eller då hen noterar ett behov och en möjlighet 
av att dölja sin faktiska sociala identitet samt därefter lyckas eller miss-
lyckas med detta. Goffman menar så att det för ett givet stigma i ett givet 
sammanhang finns generella mönster för hur denna moraliska karriär 
utvecklas, vilket också synes kunna vara giltigt för mödrande individer i 
arbetlivet.  

Även om Goffmans tes och begrepp för en moralisk karriär är intres-
sant att diskutera i förhållande till den mödrande lönearbetaren som något 
övergripande och generellt, är jag här mer intresserad av en särskild eller 
rättare sagt två särskilda moraliska erfarenheter kring den mödrande lö-
nearbetaren. Den ena har framkommit ovan i Youngs analys av menstru-
ation som eventualitet och handlar om skammen, vilket jag utifrån hennes 
serialitetsbegrepp skulle vilja kalla för seriell eller kategorisk skam, dvs. 
erfarenheten av sig själv som skamlig inom ett givet rationaliserat och 
normaliserat sammanhang.89 Det är alltså en opersonlig skam som inte har 
att göra med en given identitets förhållande till en social miljö. Den andra 
erfarenheten anknyter i sin tur till Michel Foucault och dennes diskussion 
om fokala erfarenhetspunkter och förefaller mig handla om den särskilda 
form av sanningssägande som den mödrande lönearbetarens situation 
synes producera. Detta innefattar vad jag skulle vilja kalla för sanningssä-
gandets etik; i vilken den mödrande lönearbetarens synes engageras och 
engagera sig i (och som vi kunde se prov på i de citat som inledde avhand-
lingen från CemK och Redmilk). Jag kommer nu kort först att redogöra 
för denna kategoriska skam, som en fortsättning på Youngs serialitetsbe-
grepp och analys av menstruationen som eventualitet. Därefter redogör jag 
för sanningssägandets etik utifrån Foucaults begrepp Parrhêsia.  

Kategorisk skam under en rationell blick 

”… the gaze that sees is a gaze that dominates; and although it also knows 
how to subject itself, it dominates its masters…” Michel Foucault90  

Den okänslighet för det avvikande som t.ex. skolor och arbetsplatser kan 
ge uttryck för, gör (med Young) menstruerande kvinnors position utsatt, 

                                                      
89 Detta är också något vi kunde se antydas i genomgången av den tidigare forsk-
ningen, särskilt i Kugelbergs studie av unga människors syn på framtida barnafö-
dande, dvs. bland individer (män och kvinnor) där många ännu inte gjort sig en 
egen biografisk erfarenhet av att föda barn och bli föräldrar. 
90 Foucault, 1994, s 39 
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liksom det försvårar deras möjligheter till framgång inom dessa institut-
ioner: ”In modern, supposedly sexually egalitarian societies claim to in-
clude women equally with men. As such they assume public norms that 
generally fail to accommodate the particular needs of menstruating wom-
en, both physical and social.” (Young, 2005, s 109). Detta kan förefalla 
som alltför alldagligt men bildar ett konkret exempel på hur människor 
genom en specifik problematisering - som i en betingning av en kroppslig 
företeelse - hamnar under restriktion avseende sina rörelser och uttryck i 
den rationaliserade rymd som t.ex. organisationer för arbete eller utbild-
ning utgör. Det innebär således en särskild positionering i ett särskilt hi-
storiskt sammanhang; ett exempel på kategorisk underordning, präglad av 
mikro-disciplinära mönster, inom det föreställt jämlika livsutrymmet (jfr 
Bartky, 1990, s 67ff). Härigenom kommer, menar Young (2005, s 109), 
den utpekade individen också att genomleva en splittrad subjektivitet; 
samhället är ”fritt och öppet” tillgängligt för alla samtidigt som det finns 
en oro att som t.ex. menstruerande synas och uppmärksammas. Denna 
innebär så en strukturering av skam eller skamlighet, som i en relation till 
sig själv i det givna sammanhanget: ”… failure of public acceptance incre-
ases a woman’s sense of shame […] Given the dominant disembodied 
norms of clean and proper, it is difficult for me not to experience my being 
as defiled and out of control.” (Young, 2005, s 109). Det påtvingade hem-
lighetsmakeriet - menstruationens garderob - producerar alltså en intensiv 
erfarenhet av skam, ett djupgående förtryck av kvinnor i den givna ord-
ningen (jfr Kruks, 2008, s 336).  

Den normativa ordning som inlemmat (den icke givna) kroppen i sin 
logik och praktik (arbetsorganiseringen) placerar potentiellt alla männi-
skor som avvikare - som en individ som riskerar att inte passa in i försörj-
ningssystemet. Givet den materiella kroppslighetens variation, som dess 
fördelning i kvinnor respektive män, bär dock denna ordning en grundläg-
gande bestämning av olikhet. Detta torde på en abstrakt nivå, mer eller 
mindre, kunna erfaras av alla människor men etaberar tydliga erfaren-
hetsmönster på könskategorisk nivå. Detta synes inte bara ha bärighet på 
exemplet menstruation, som hos Young, utan också på andra områden, 
såsom barnafödande/mödrande. I detta sammanhang lyfter Sonia Kruks 
(Kruks, 1999) fram Foucault och dennes identifikation av den särskilda 
blick som både underblåser en strukturell sortering av människor genom 
andra (med Goffman de normala) och står för ett införlivande av de utsor-
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terade subjekten (med Goffman de avvikande) i sin blick av sig själva.91 
Du fixeras som objekt av blicken och du fixerar dig själv som objekt under 
denna blick (jfr Foucault, 1993, s 12f). Det bildar underlag för en särskild 
typ av skam som inte skall sammanblandas med skambegreppets använd-
ning i en psykologiserad och förenklad version, som förklaring till en uni-
versell individs psykologiska make-up och beteenden. Sandra L Bartky 
(1990, 83ff) noterar här hur vi för att förstå denna skam behöver närma 
oss den som historiskt kontingent och organiserat. Bartky menar, som 
Young, att kvinnor är situerade annorlunda än män inom givna sociala 
relationer som en ”nödvändig” följd av kroppsligheten (eftersom denna 
inte befinner sig bortom dessa relationer utan snarare är en del av samma 
väv). Denna situation medför, vilket delvis följer tidigare refererade 
Deweys resonemang kring tänkande som erfarenhet, att det abstrakta 
könlösa subjekt som traditionell och feministiskt ”informerad” vetenskap 
(och politik) gärna utgår ifrån i själva verket är ett fullständigt verklighets-
frånvänt subjekt. Såväl tänkande som känsloliv som kan betraktas som 
strukturellt erfarenhetsrelaterat och inte oproblematiskt förläggas till 
givna kategorier, som karaktärsdrag eller dispositioner (vare sig vi före-
ställer oss det neutrala subjektet eller det könsspecifika). Tänkande och 
känsloliv är inte givet utan produceras genom problematisering i givna 
politiska sammanhang. Mot denna bakgrund kan skuld och skam betrak-
tas på ett mer nyanserat sätt, som något icke-privat och som något utan 
särskild predisposition hos t.ex. kvinnor, och mer som något politiskt 
producerat, som något rationaliserat och normaliserat.  

Bartky (1990, s 85) lyfter alltså här fram skammen som något icke-
specifikt men som manifesteras i en varaktig känsla av personlig otillräck-
lighet. Det handlar om en generaliserad form av ”försvagning” och ”ned-

                                                      
91 Foucault undgår att förklara hur det senare effektueras, menar Kruks, och till-
lägger att det är märkligt att han i hela sin Övervakning och straff (2003) knapp-
ast alls talar om hur det kan tänkas upplevas eller kännas att vara subjektiverad 
under den panoptiska blicken. Jfr med Bergström & Knights (2006, s 354). För 
min del ser jag det som ett mindre problem då (den senare) Foucault ger verktyg 
för att hantera frågan. Därtill använder jag i detta avseende, förutom Kruks själv, 
också Bartky, Young och Goffman. När det gäller den senare kan vi som noterades 
i Kapitel 2 lägga märke till Ian Hackings analys av relationen mellan Foucaults och 
Goffmans analysverktyg: ”Foucault gave us ways in which to understand what is 
said, can be said, what is possible, what is meaningful […]  He gave us no idea of 
how, in everyday life, one comes to incorporate those possibilities and impossibili-
ties […] We gave to go to Goffman to begin to think about that.” (2004).  
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värdering” i ett givet sammanhang. Denna skam uttrycker så inte en speci-
fik känsla eller emotion (även om sådana kommer till uttryck) utan sna-
rare den varaktiga känslomässiga ”inställningen” till en social ordning. 
Bartky menar således att kvinnors skam inte bara är en naturlig effekt av 
underordning, utan en specifik effekt av i en särskild inramning av själv 
och situation. Självets skam, som i ett erkännande av sig själv som det 
objekt som andra betraktar och dömer. Detta anknyter, menar tidigare 
refererade Kruks, till Foucaults försök att ”decentrera” subjektet, som en 
effekt av en styrningsregim i ett ordnat disciplinärt sammanhang där indi-
viden under en särskild blick - the gaze - inte bara blir ”… the object un-
der my own surveillance…” utan också ”… the judge of myself” (Kruks, 
1999; jfr Foucault, 1993; 1994). Det betyder därtill att jag inte bara blir 
ett rationellt underordnat objekt i min egenskap av olämplig arbetskraft 
utan också blir bärare av en underordnad identitet som olämplig lönearbe-
tare. Som Simone de Beauvoir skriver: ”Kvinnans drama är denna konflikt 
mellan varje subjekts grundläggande anspråk på att placera sig som det 
väsentliga och de krav som ställs av den situation som konstituerar henne 
som oväsentlig.” (2006, s 38). Att skämmas är således att befinna sig i en 
position där omdöme ges kring sig själv som om ett objekt, eftersom det är 
som ett objekt jag framträder för den Andre (Bartky, 1990, s 85). Det är 
bara genom att förstå mig själv som den Andres objekt, genom en annans 
medvetande, som jag kan fånga min egen objekt-karaktär. Detta kräver 
även ett erkännande (dvs. vad vi skulle kunna kalla ett moraliskt övervä-
gande). Så snart en verklig Annan avslöjat min egen objektkaraktär kan 
jag också bli ett objekt för mig själv, och komma att se mig själv som jag 
kan ses av någon annan (och fångas i ett skamligt handlande eller sätt att 
vara). Då, och först då, kan jag lyckas med att vara ”vulgär” i ensamhet - 
som en avvikelse i förhållande till den givna ordningen. I detta ögonblick 
är den Andre inför vem jag skäms, endast mig själv. Med Bartky (1990, s 
86) kan vi alltså konstatera att den seriella skammen handlar om den plå-
gade uppfattningen om självet som otillräckligt eller förminskat; en upp-
fattning som inte kräver en verklig publik inför vilka mina brister parade-
ras utan också kan ta form som en ”internaliserad publik”. Skammen 
kräver så också erkännandet att jag är, som en central mening, som jag 
betraktas vara. Den skam som Bartky (1990, s 95) talar om handlar med 
detta inte om enskilda händelser eller handlingar och det rör sig inte om 



 

118  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

en psykologisk disposition, tillgänglig och lika för alla människor, obero-
ende av situation.92  

Denna beskrivning av en snarast strukturellt ordnad skam under en rat-
ionell blick synes mer eller mindre korrespondera med den situationsbe-
skrivning och självupplevelse som signaturen CemK redogjorde för i av-
handlingens inledande citat. Mot denna bakgrund är begreppet seriell eller 
kategorisk skam en lämplig utgångspunkt då vi i avhandlingens Kapitel 11 
kommer att analysera den mödrande lönearbetarens etiska problematise-
ring. Avslutningsvis kommer jag nu att redogöra för Foucaults begrepp 
parrhêsia som alltså syftar på en form av subjektivt sanningssägande i en 
given situation eller miljö. I denna mening bildar det också något av en 
spegelbild eller nödvändig partner till den skam som vi ovan diskuterat.  

Parrhêsia - sanningssägandets etik 
I sina föreläsningar 1982-1983 - The Government of Self and Others (som 
jag tidigare utgick ifrån i diskussionen om fokala erfarenhetspunkter) kon-
centrerade sig Foucault även vid studiet av ”frispråkighet”. Här utgår han 
ifrån begreppet parrhêsia för att analysera ”sätt att tala sanning”. Denna 
analys utvecklades även i föreläsningsserien läsåret därpå (som skulle bli 
hans sista), vilken i den engelska översättningen fått namnet The Courage 
of Truth (Foucault, 2011). Intresset ligger här mer precist vid specifika 
strukturer hos olika diskurser som hävdar sig (men också accepteras) som 
sanning (2011, s 2f). Rent allmänt, säger Foucault, kan vi betrakta denna 
analys för en epistemologisk analys. Det är nu kanske inte helt korrekt, 
eftersom det intressanta i den typ av analys han är ute efter gäller villkoren 
och formerna hos den handling genom vilket subjektet manifesterar sig 
själv då denne talar sanning; dvs. då hen tänker om sig själv och erkänns 
av andra som talande sanning. Det betyder alltså att vi, istället för att 
försöka analysera de former genom vilka en diskurs erkänns som sann, 
riktar analysen mot de former genom vilka subjektet konstituerar sig själv 
och blir konstituerad av andra som ett subjekt av en sanningens diskurs 
(dvs. genom sina och andras handlingar kring det att tala sanning). 
Foucault (2011, s 3) syftar här alltså på att vi istället för att utgå från att 

                                                      
92 Den moraliska agent som ofta utgör fokus för moralpsykologin och moralfiloso-
fin är alla och ingen, dvs. ingen särskild utan en abstrakt individ. Det faktum att 
människor faktiskt befinner sig i särskilda specifika sociala situationer, av t.ex. 
underordning, blir så inte relevant för analysen av denna allmängiltiga individs 
moral och självuppfattning (Bartky, 1990, s 95). 
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sanningsägandet (som en handling) kommer ur det att något sant finns 
(dvs. oberoende av sanningssägandet som praktik) kan vända om förhål-
landet och intressera oss för sanningsägandet som något som springer ur 
själva praktiken (dvs. sanningen som beroende av sanningsägandets prak-
tik).93 Denna analys av ”sanningens domän” vill Foucault kalla för studiet 
av ”aleturgiska former”, med vilket han alltså syftar på sanningens pro-
duktion.94 Det är mot denna bakgrund som han väljer att studera prakti-
ken kring parrhêsia - det att tala sanning genom frispråkighet.  

Det var också, menar han (2011, s 3), med denna utgångspunkt han i 
tidigare undersökningar ställt frågor om subjektet; t.ex. kring vilka prak-
tiker och diskurser vi har försökt att säga sanningen om det galna, det 
talande, det arbetande eller det levande subjektet95. Om dessa analyser till 
en början rörde talet om subjektet försökte han senare att också utveckla 
samma fråga med ett fokus på subjektets tal om sig själv, t.ex. kring be-
kännelsen och dess betydelse för straffets praktiker och erfarenheten av 
sexualitet.96 Detta tema och detta problem, säger han (2011, 3ff), ledde 
honom ytterligare senare (föregående års föreläsningar) till att försöka sig 
på historiska analyser av sanningsägande praktiker rörande sig själv. Här 
stötte han på något oväntat. Ty även om sanningssägandet (om sig själv) 
var lätt att känna igen i den antika moralen och den grekiska och ro-
merska kulturen (t.ex. känn dig själv och ta hand om dig själv) saknade 

                                                      
93 Vi skulle kunna säga att detta handlar om att vända på förhållandet epistemo-
logi och ontologi, dvs. som i att något först är ontologi innan det blir epistemologi. 
Detta tenderar dock att förvirra diskussionen eftersom det ”sanna” då istället 
antas som ontologiskt givet, dvs. lika gärna kan betraktas som oberoende sant men 
istället för att epistemologiskt vila utanför individerna (hos sanningen) vilar hos 
sanningssägandet som oberoende ontologisk form (och därifrån kan ta sig in i 
individen och ”talet” om sanningen). Det Foucault snarare syftar på är att san-
ningen är praktisk innan den blir ”teoretisk”, varför den också är att betrakta som 
praktiskt variabel snarare än epistemologiskt ”upptäckbar”. Människan antas så 
inte vara en given form, utan i tillblivelse, sanningen (och epistemologin) är en 
effekt innan den kan ge effekt. Kunskap är således att förstå som en (praktisk) 
rörelse. Därmed kan också (den provinsiella) kritikern endast verka lokalt. I denna 
mening har vi så att göra med en, som tidigare, Kritisk ontologi. 
94 Vi kan här notera att det är samma tankefigur i bruk hos Bartky i kritiken av 
skammen som något givet eller naturligt (utan som något producerat). Detta förre-
nar således de två analytiska teman som är centrala för den senare delen av under-
sökningen (den mödrande lönearbetarens etiska problematisering).  
95 T.ex. i Madness and Society och The Order of Things (Foucault, 2001; 2002a) 
96 T.ex. Sexualitetens historia (Foucault, 2002b; 2002c; 2002d). 
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han en analys av dessa praktiker i en bredare (snarast samhällelig) kon-
text. I detta arbete såg han så en annan figur utvecklas, som en nödvändig 
partner till skyldigheten att tala sanning om sig själv. I den antika kul-
turen, säger Foucault, rörde nämligen aktiviteten att tala sanning om sig 
själv flera människor, dvs. det var en praktik för två. Det var således när-
varon av denna nödvändiga andra människa i det praktiska sanningssä-
gandet om sig själv som väckte hans uppmärksamhet (Foucault, 2011, s 
5). I den senare kristendomen och i det moderna samhället är det lätt att 
känna igen denna person, menar Foucault, som en andlig ledsagare, eller 
senare som en läkare, psykolog e.d. I den antika kulturen kunde hen vara 
en filosof, men lika gärna vem som helst (Foucault 2011, s 5). För 
Foucault blir därmed studiet av parrhêsia en förhistoria till de senare prak-
tiker som organiserats kring ”kända par” - såsom en individs relation till 
(och vägledning av) en spirituell ledare, den sjuke och psykiatrikern, pati-
enten och psykoanalytikern (Foucault, 2011, s 7). Vi kan här så också 
konstatera att det i vår tid och på vårt område - arbetslivet - ligger nära till 
hands att förstå detta utifrån relationen arbetsgivare - arbetstagare. Ett 
möte som vi t.ex. ser i samband med anställningsintervjun eller utveckl-
ingssamtalet men även då ”chefen” träffar ”medarbetaren” för ett upp-
följningssamtal eller som det idag ofta kallas coaching.97 Mot denna bak-
grund kommer detta ”parrhêsiastiska möte” - tala sanning om sig själv - 
att intressera mig i avhandlingens senare del. Det passar särskilt mina 
syften att försöka förstå det spända mötet mellan den mörande lönearbe-
taren och arbetsgivaren i en, som Foucault skriver, bredare kontext. För 
att kunna göra det behöver jag dock något ytterligare förtydliga vad han 
menar med detta parrhêsiastiska möte.  

Parrhêsia är den aktivitet som handlar om att säga allt och parrhêsias-
ten är alltså den person som säger allt. Ordet kan dock användas med två 
värden, säger Foucault (2011, s 9f). Negativt som förolämpande eller ned-
sättande om en individ; den som säger allting men också vad som helst, 
dvs. någon som inte kan kontrollera sig - som inte kan relatera sitt tal till 
en ”rationalitetens och sanningens princip”. Ordet används dock även i 
positiv mening varpå det handlar om att säga sanningen utan att dölja 
något (t.ex. tala med tomma ord/smycka det med retoriska former), dvs. 
det att säga sanningen utan att dölja den bakom någonting. Trots en viss 
precisering förefaller detta nu inte, menar Foucault (2011, s 10f), tillräck-

                                                      
97 Vi kan här också lägga märke till relationen anställd och (externa eller interna) 
s.k. företagscoacher liksom arbetsförmedlare/jobbcoach - arbetslös/arbetssökande. 
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ligt beskriva begreppet parrhêsia. Om vi bortser från den negativa me-
ningen kan vi till den positiva lägga två kompletterande villkor. Till att 
börja med kan denna form av sanningsägande inte bara handla om ett 
uttalande av en personlig åsikt utan den som talar måste också (villigt) 
säga något som hen anser; det är just detta som gör hen till en parrhêsiast. 
Hen binder sig själv, säger Foucault, till denna sanning; konsekvent till 
den och av den. Inte heller detta räcker, utan parrhêsiasten måste också 
som subjekt ta något av en risk när hen uttalar denna sanning (som hen 
skriver under på) - som sitt tyckande eller omdöme och hens tankar och 
övertygelse. Denna risk berör alltså relationen till den person som hen 
talar till vilket betyder att parrhêsiasten måste konfrontera risken att föro-
lämpa, irritera, göra den andra arg, och provocera hen till ett handlande. 
Sammanfattningsvis menar således Foucault (2011, s 11f) att parrhêsia - 
sanningens handling - kräver a) en manifestation av ett fundamentalt band 
mellan den talade sanningen och tankarna hos den person som talade den 
och b) en utmaning riktad mot bandet mellan de två samtalspartnerna, 
dvs. den som talar sanningen och den som detta sanningstalande riktar sig 
mot. Det innebär, menar Foucault, att mod är ett ytterligare inslag i 
parrhêsia; som ett minimum kring risken om att relationen (som gjorde 
detta samtal mellan de två möjlig) avslutas. Foucault (2011, s 12f) menar 
här att vi kan tala om ett parrhêsiastiskt ”spel”, som kan organisera, ut-
veckla och stabilisera parrhêsia. Det kräver inte bara ett mod hos den som 
talar sanningen, utan också ett mod hos mottagaren, genom dennes accep-
terande av den skadliga sanningen. I denna mening är det tydligt, menar 
Foucault, hur parrhêsia som praktik skiljer sig från t.ex. retoriken. 
Parrhêsiasten är inte som retorikern en professionell (Foucault, 2011, s 
14).98 Det handlar alltså inte om teknik och skicklighet. Parrhêsia uttryck-
er en ställning, ett sätt att vara - en modalitet - som drar åt en dygd, ett 
sätt att handla: ”Parrhêsia should be regarded as a modality of truth-
telling…” (Foucault, 2011, s 14). Hur hänger detta nu samman med den, 
som han säger, bredare kontexten? Här kommer han så att komplettera 

                                                      
98 Den antika retoriken - som en konst - handlade om att göra det möjligt för en 
person att tala om något som inte behöver vara något som hen tror på, men vars 
effekt kommer att vara övertygelse eller framkalla vissa handlingar eller ingjuta 
vissa övertygelser hos den som tilltalas. Det är alltså en teknik rörande det som 
sägs, som inte kräver en viss relation mellan den som säger något och det som sägs. 
Det band som skapas - effekten - är mellan det som sägs och den som tilltalas. 
Parrhêsia etablerar å sin sida ett band mellan den som talar och det hen säger, men 
riskerar genom sitt tal bandet mellan sig och den andra/e (Foucault, 2011, s 13). 
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detta sätt att tala sanning (och vara) med tre andra modaliteter (Foucault, 
2011, s 15ff). Med utgångspunkt i antiken bestämmer han dem till: profe-
tians sanningstalande, visdomens sanningstalande och teknikens sannings-
talande. Tre ytterligare modaliteter som vi också, menar han, finner i 
andra samhällen.99 Sammantaget menar Foucault (2011, s 25f) att 
parrhêsiasten, som ovan, sätter etiken i spel (ethos) medan profetian hand-
lar om ödet, visdomen om varat och lärandet om techne. Tillsammans 
bildar de fyra modala former för subjektivt sanningssägande. Vi har 
(Foucault, 2011, s 27) alltså modaliteten som talar gåtfullt om det som är 
dolt för varje människa (profeten). Vi har modaliteten som talar nödvän-
digtvis sant om varat och tingens ordning (den visa/e). Vi har modaliteten 
som talar demonstrativt om kunskapstyper och expertkunskap (tekni-
kern/läraren). Vi har modaliteten som talar polemiskt eller ”politiskt” om 
individer och situationer (parrhêsia). Detta kan nu förstås på olika plan. 
Till att börja med handlar det om att dessa modaliteter engagerar olika 
personer. För det andra ankommer de på olika sätt att tala. För det tredje 
relaterar de till olika domäner. Det betyder nu inte att Foucault hävdar att 
det funnits fyra sådana tydliga ”professioner” eller ”sociala typer” i den 
antika civilisationen (eller senare). Man kan dock tänka sig, menar 
Foucault, att dessa sätt att tala sanningen kan korrespondera med förhål-
landevis distinkta institutioner, praktiker respektive roller (varigenom 
antiken erbjuder oss möjlighet att se dessa på ett tydligt sätt i institutional-
iserad form). Foucault påpekar dock - i en passage som anknyter till Max 
Webers diskussion om idealtyper - att det inte handlar om fundamentala 
sociala roller utan om just modaliteter; dvs. sätt för subjektivt sanningstal. 
Det betyder också att dessa sätt att tala sanning ofta kombineras och vävs 
samman (liksom Weber säger om t.ex. idealtyperna för rationalitet) samt 
att vi finner dem tillsammans i olika diskurser, typer av institutioner, och 
sociala roller (Foucault, 2011, s 26). Foucault menar, rent av, att dessa 
fyra sätt att tala sanning är absolut grundläggande för att analysera dis-
kurser i den meningen att det är i diskursen som subjektet konstitueras 
som den som talar sanning för sig själv och för andra (Foucault, 2011, s 
27f). Sedan antiken menar han att subjektet som talar sanning intar någon 
av dessa fyra sätt att vara när de talar sanning: dvs. antingen profetiskt, 
”med” visdom, tekniskt eller parrhêsiastiskt. (Foucault, 2011, s 27f).  

                                                      
99 Även om dessa bidrar till preciseringen av parrhêsia, liksom sanningsägandet 
som mer generell praktik, har jag inte möjlighet att här gå in i detalj på dessa. 
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Parrhêsia (liksom de övriga tre) kan mot denna bakgrund ses som en 
sanningsmodalitet vilken kräver ett måste i sin uttrycksform, dvs. den kan 
inte bara uttrycka något specifikt utan den måste utrycka specifika saker 
på ett specifikt sätt. Vi kan jämföra det med modaliteter inom lingvistiken, 
som sätt att tala. Språk skiljer sig inte åt avseende vad de kan uttrycka 
utan avseende vad måste uttrycka.100 Det intressanta är därmed, som 
Foucault antyder, att detta måste - som sanningsmodalitetet - också kan 
bilda särskilda diskurser (hur vi vet saker) som organiserar institutioner 
(hur vi organiserar saker vi vet) i vilka människor kan inta positioner - 
vilka i förlängningen kommer att bli bestämmande för individens möjlig-
heter till ”självpragmatik”; vad vi gör, tänker och känner i ett givet ögon-
blick, dvs. som i vad vi måste göra, tänka och känna (i en given seriell 
position). Med detta kan vi, som också Foucault gör, konstatera att 
parrhêsia är ett politiskt begrepp.  

En analys av sanningsmodaliteter kommer härmed att också kunna 
handla om en styrning (Foucault, 2011, s 28) av inte bara av självet utan 
även om en styrning av andra; dvs. som en sammanvävning av analysen av 
sätt att tala sanning (vetande/kunskap) och tekniker för styrning (organi-
sering/makt) samt identifieringen av former för självets praktik (etik). Om 
givna språk, som ovan, handlar om vad som måste uttryckas är de också 
tvingande inom sina egna ramar: som sätt att tala (men också se och 
tänka). För vi då (som Foucault) in en bredare maktdimension i detta inser 
vi hur somliga ”språk” (t.ex. den mål-medel-rationella kalkylens) i vissa 
sammanhang (genom systematisk organisering i praktiker och artefakter) 
kan komma att utgöra en regim inom vilket ett givet språk dominerar 
möjligheter att kunna tala andra (t.ex. ett värderationellt). En sådan form 
av styrning kan sägas bli etablerad genom arbetskontraktet, vilket utgör 
en konfiguration av ett särskilt sätt att ”veta” mänskliga förhållan-
den/relationer (i.e. det fria lönearbetet som performativ utsaga) och sär-
skilda sätt att organisera densamma i massiv skala, dvs. arbetsmarknads-
partifiering, arbetsrätt och socialförsäkring (som arbetskontrakt). En an-
nan central del i denna styrning utgörs av kalkylen sprungen ur den per-
formativa utsagan mål-medel-rationalitet, i.e. ett särskilt sätt att veta (lik-
som se och tänka) sakförhållanden. Här har vi en lika central utveckling 
av rättsprinciper och instrument, dvs. kring själva organiseringen av ”sak-
förhållanden” som kapital (produktionsmedel såsom råvaror och arbete), 

                                                      
100 Som språkforskaren Mikael Parkvall: ”… språk skiljer sig egentligen inte åt 
med avseende på vad de kan uttrycka, utan vad de måste uttrycka.” (2014).  
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genom t.ex. lagar kring aktiebolaget. Dessa två skär in i varandra; den ena 
- arbetskontraktet - går från arbetsorganiseringen (personalliggaren) in i 
kapitalorganiseringen (resultat- och balansräkningen). Den andra - kalky-
len - går från kapitalorganiseringen in i arbetsorganiseringen (personallig-
garen). Det ”gemensamma” språk som måste talas inom denna regim är 
det mål-medel-rationella.101 Det betyder inte att det inte finns andra sätt 
att tala. Däremot är den styrningsmentalitet som detta utvecklar mycket 
kraftfull (som hos Weber en dominansform). Det är också en schematisk 
redogörelse och analys kring denna styrning (med fokus på arbetskontrak-
tet som herravälde) som Kapitel 5 och 6 kommer att handla om, dvs. lö-
nearbetets rationalisering och normalisering.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att Foucaults begrepp - parrhêsia - fö-
refaller att kunna spela en central roll för analysen av den mödrande löne-
arbetarens situation; som den som bär något ”hemligt” vilket av (institut-
ionaliserad) nödvändighet (och under risk) måste avtäckas inför en speci-
fik annan (arbetsgivaren). Ty som antyddes i inledningskapitlen synes 
mötet mellan arbetsliv och mödrande omgärdas av sanningen och san-
ningens hantering (logiskt, praktiskt och etiskt) där det nödvändiga utsä-
gandet av ”Jag är gravid” förefaller bilda en slags koncentrationspunkt. 
Den mödrande individen synes alltså befinna sig i en given miljö - arbetsli-
vet - inom vilket hon måste tala denna (farliga) sanning i en parrhêsiastisk 
relation (arbetsgivare-arbetstagare). En sanning och ett sanningssägande 
som bestäms inom en ram av ett vetande (rationalisering), vetandets orga-
niserade styrning (normalisering) och subjektiv positionering, liksom prak-
tisk erfarenhet (självpragmatik). Mot denna bakgrund och detta perspek-
tiv - den kritiska ontologin - kommer jag alltså att studera den mödrande 
lönearbetarens situation, som en fokal erfarenhetspunkt (eller med Goff-
man stigmaposition och Young en seriell position). Som ett ”fönster” 
kommer denna specifika undersökning göra det möjligt att säga något om 
inte bara denna punkt utan också om det bredare sammanhang i vilket 
denna punkt utgör ett specialfall - dvs. lönearbetssamhället. Med detta 
avslutas avhandlingens Del I. Jag kommer nu att inleda undersökningen, 
till en början med en analys av den mödrande lönearbetarens objektiva 
problematisering inom ramen för lönearbetets rationalisering och normali-
sering (Del II). Därpå följer analysen av den subjektiva problematiseringen 
(Del III).  

                                                      
101 Vilket fackföringsrörelserna (och arbetsgivarna) tidigt inser, vilket, i min tolk-
ning, t.ex. Klas Åmark föredömligt redogör för i Vem styr marknaden? (1994).  
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DEL II - DEN OBJEKTIVA PROBLEMATISERINGEN 
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5. Lönearbetets rationalisering 
Detta kapitel inleder avhandlingens Del II vars syfte är att ge en överblick-
ande redogörelse och analys kring de rationaliserade och normaliserade 
grunder på vilka den mödrande lönearbetarens objektiva problematisering 
vilar. I centrum står utsagan om det fria lönearbetet.  

Till en början (Kapitel 5) kommer jag att hantera frågan om det fria lö-
nearbetets rationalisering med utgångspunkt i en av samhällsvetenskaper-
nas förgrundsfigurer. Närmare bestämt Max Weber och dennes redogö-
relse för det byråkratisk-kapitalistiska samhällets diskursiva grunder (som 
en särskild form av vetande). Därefter (Kapitel 6) kommer jag att redo-
göra för detta fria lönearbetes normalisering som institutionellt förevisad 
position för medborgaren i den moderna svenska välfärdstaten; via arbets-
rätten och socialförsäkringssystemet. Därpå följer (Kapitel 7) en redogö-
relse och analys som inriktar sig på den mödrande lönearbetarens speci-
fika institutionalisering inom denna rationella och normativa ram.  

Weber och rationaliseringen 
Max Weber utvecklade under slutet av 1800-talet och början på 1900-
talet en begreppslig karaktäristik över det moderna samhälle han såg i 
framväxt och som vi i (åtminstone vissa avseenden) genomlever än idag. 
Webers tematiska begrepp för denna utveckling var rationalisering (1978; 
1983; 1996) vilket också kommer att bilda min ingång. Succesivt kommer 
jag i detta (och framförallt i kommande kapitel) att övergå till en mer 
precis redogörelse och diskussion om det fria lönearbetets utveckling i den 
svenska 1900-tals kontexten.  

Webers tes kring rationaliseringen säger att den går som en universell 
tendens genom mänsklighetens utveckling.102 Därmed framställs rational-
iseringen som en genomgripande process där människans förhållande till 
sig själv och världen undergår en genomgripande förvandling - som i ett 
öde. Inom organisationsteorins mer begränsade perspektiv framstår rat-
ionalitet däremot gärna som en teknisk förmåga till organisatorisk hand-
ling och strukturanpassning i förhållande till en mer eller mindre dyna-
misk omgivning (jfr med Hasselbladh & Kallinikos, 2000, s 697f). Detta 
hänger samman med betoningen vid byråkratin som organisationsform 
(och sedermera relativt dåliga rykte som något av administrativ, rigid och 

                                                      
102 Jämför med Agne Lundquists förord till Ekonomi och samhälle, band 1 (Weber, 
1983; jfr även Kalberg, 1980; Swidler i Weber, 1993; Lundquist i Weber, 1996). 
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stel karaktär). Det övergripande samhället (t.ex. arbetsrätt) blir därmed 
taget för givet som olika oberoende variabler i förhållande till ”organisat-
ionens” utveckling, varmed fokus riktas mot möjligheten att 
styra/kontrollera densamma (Hasselbladh & Kallinikos, 2000). Genom 
denna historielösa och förenklade syn på rationalisering - och byråkratin 
som dess uttrycksform - förloras Webers mer omfattande analys och kritik 
av det rationaliserade samhället. Weber beskriver nämligen rational-
iseringen som en genomgripande tendens inom vilket det rationella för-
hållningssättet vinner mark på bekostnad av det affektiva och det tradit-
ionella, vilket kan exemplifieras med hans uppställning av fyra idealty-
per103 för handling. Varje handlingstyp har varsitt kännetecknande drag: 
värde, mål, affektion, tradition. Med utgångspunkt i termen rationell delar 
han så in dessa fyra handlingstyper i två par, å ena sidan de som känne-
tecknas av rationalitet - värde och mål - och å den andra de som känne-
tecknas av icke-rationalitet - affektion och tradition (Weber, 1983, s 18f). 
En handling är enligt Weber rationell om den dels orienteras efter ett med-
vetet och entydigt formulerat mål/värde dels använder sig av de medel som 
(enligt tillgänglig kunskap) bäst leder till förverkligandet av detta 
mål/värde. Detta betyder nu inte att själva medlet måste vara av objektiv 
karaktär - dvs. vara det utifrån sett ”bäst lämpade” - eftersom handlingens 
rationalitet ligger hos aktören och inte hos någon utomstående betraktare. 

De målrationella handlingarna styrs av förväntningar om uppförande 
eller reaktioner hos föremål eller andra människor. Dessa förväntningar 
används i det målrationella handlandet som medel för att den handlande 
aktören skall uppnå vissa egna mål. Målrationella handlingar kan, med 
Weber, t.ex. vara en ingenjörs beräkningar som de kommer till uttryck i 
en byggnadskonstruktion eller säljares olika val och åtgärder i syfte att 
öka försäljningen av en produkt. Anställningen av en (föreställt) särskilt 

                                                      
103 En idealtyp är en teoretisk konstruktion som vi inte kan förvänta oss att finna i 
”rent skick” i samhället. Den ger oss alltså inte fullständig kunskap om verklighet-
en men kan som abstraktion underlätta för oss att hantera vår förståelse av den (jfr 
med Sköldberg, 1990, s 82). Idealtypen är således ett teoretiskt verktyg för samhäl-
lelig eller sociologisk analys. Följaktligen skriver också i Weber i anknytning till de 
fyra idealtyperna för handling: ”Det är mycket sällan som en handling [...] är 
orienterad på endast ett av dessa sätt. Likaså utgör inte dessa orienteringssätt 
[…]en uttömmande klassifikation av olika sätt för handlingsorientering. Istället 
utgör de begreppsligt sett rena typer, som skapats för sociologiska syften, och med 
vilka handlandet överensstämmer mer eller mindre, eller av vilka det utgör en 
blandning, något som är vanligare.” (Weber, 1983, s 19).  
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kompetent arbetstagare med goda referenser kan v vara ett målrationellt 
handlande, liksom det att avstå från att anställa en annan medarbetare på 
grundval av en föreställning om dennes tidigare bristande engagemang och 
närvaro. I fallet med en (potentiellt eller faktiskt) mödrande arbetstagare 
skulle t.ex. det att som arbetsgivare neka en individ anställning på grund-
val av att hon föreställs kunna riskera att bli sjukskriven och i ett senare 
skede vara föräldraledig etc. kunna betraktas som ett målrationellt age-
rande. De värderationella handlingarna styrs å sin sida av en medveten 
föreställning om betydelsen eller vikten av vissa grundläggande värden; 
som t.ex. ära, frihet eller rättvisa; som i sin tur kopplas samman med sär-
skilda beteenden. I denna mening kan vi alltså se resultatet av värderation-
ella handlingarna som själva beteendet och inte något extern ”output”. 
Det kan t.ex., med Weber, gälla en kapten som följer sitt sjunkande skepp 
eller en fredsförespråkare som vägrar att delta i en obligatorisk värnplikt 
(och därför straffas för ett brott mot lagen). I den värderationella hand-
lingen tror man sig således genom sitt handlande kunna förverkliga sär-
skilda ideal. Inom mitt område kan vi känna igen i det hos dagboksförfat-
taren Maria som skriver: ”Det känns skönt att dom är så positivt inställda 
till min graviditet […] ’Sånt hör livet till!’ säger nye chefen glatt. Jag kän-
ner mig otroligt tacksam och lyckligt lottad och trivs jättebra med de nya 
arbetskamraterna. Ingen ska behöva känna att dom inte kan skaffa barn 
för att det inte är populärt på arbetsplatsen. I slutändan är ju ett jobb bara 
ett jobb medan ett barn är själva livets mening.” Uppmärksamheten riktas, 
således istället mot ”värdet av barn” och att ”det är en naturlig följd av 
livet” e.d. De affektiva icke-rationella handlingarna rör istället sådana 
handlingar som är en direkt följd av aktörens emotionella tillstånd. Dessa 
handlingar kan upplevas ha en likhet med de värderationella handlingarna 
i och med att de också rör handlingar för sin egen skull men de skiljer sig 
ändå i den meningen att de inte inbegriper någon instrumentalitet, dvs. ett 
visst medvetet (rationellt) syfte. De traditionella icke-rationella handling-
arna rör det som är ”vanligt” och som följer av seder och bruk. Denna 
handlingstyp, till vilken de flesta av våra handlingar hör enligt Weber, 
innebär att den handlande inte reflekterar över sitt handlande utan att det 
snarare sker ”automatiskt”. 

Uppställning av fyra idealtyper för handling ger oss en viss inblick i vad 
Weber mer konkret syftar på med rationaliseringsprocessen. Med Weber 
kan vi förstå den som en tilltagande betoning vid mål och värde i det 
mänskliga handlingssättet på bekostnad av affektion och tradition (jfr med 
Lundquist i Weber, 1996, s 9). Samtidigt säger oss denna precisering inte 
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särskilt mycket om rationaliseringsprocessen i stort. Faktum är att Weber 
trots sin flitiga användning av termen rationalitet är ganska sparsam med 
definitioner och han för heller aldrig någon uttömmande diskussion om 
begreppet. Den mest sammanhängande och explicita diskussionen kring 
rationalitet återfinns i hans religionssociologiska arbeten.104 Där preciseras 
rationaliseringsprocessen dels som ”... en tilltagande systematisk behärsk-
ning av verkligheten med hjälp av mer precisa, abstrakta begrepp…” dels 
som ”... en metodisk strävan efter uppnående av bestämda, givna prak-
tiska mål genom allt exaktare beräkning av de adekvata medlen…” (We-
ber, 1996, s 56). Båda formuleringarna anknyter till den tidigare beskriv-
ningen av rationell handling som omfattande ett mål/värde respektive en 
medveten hantering av medel riktade mot dessa mål/värden. I det första 
citatet preciseras rationaliseringen som en intellektualisering av tillvaron 
och i det andra fallet som en praktisk tillämpning (jfr Lundquist i Weber, 
1983, s XXXV). Med tidigare Foucault kan vi tala om en specifik form för 
hur vi vet saker (kunskap) och de praktiker (makt) som utövas genom 
denna. Detta pekar således på att människan formulerar begrepp och lagar 
för verkligheten och därigenom frigör sig från t.ex. magiska (icke-
rationella) föreställningar. Människan tillägnar sig alltså genom denna 
intellektualisering ett förhållningssätt varmed hon tror sig genom ration-
ella överväganden och handlingar kunna behärska verkligheten.105 Med 
detta skapas också förutsättningar för att formulera tankesystem av t.ex. 
religiös, estetisk, etisk och vetenskaplig karaktär - inom t.ex. medicin och 
naturvetenskap men också inom områden såsom sociologi och ekonomi 
(jfr med Weber, 1996, s 10). Det andra citatet, som är mer praktisk till sin 
karaktär, finner sin grund i den första preciseringen men betonar också 
det medvetna strävandet efter mål genom att utnyttja av de bäst lämpliga 
medlen. Här kan nu anföras att kunskapen om de bästa medlen mycket 
väl skulle kunna vara bristfällig106, vilket i princip omöjliggör den plane-
rade måluppfyllelsen med de medel som används. Det är dock, som ovan 

                                                      
104 Jämför med Agne Lundquist i (Weber, 1983, s XXXV); Kerstin Lindskoug 
(1979) samt Ann Swidler i (Weber, 1993, s XV). 
105 Detta innebär också att rationaliseringsprocessen - människans öde - är något 
som pågår på individnivå, vilket är i linje med Webers handlingsorienterade socio-
logi. Det är människornas förhållningssätt till sig själva som rationaliseras; i denna 
mening blir samhället ett uttryck för människornas rationalisering.  
106 Jfr med Herbert Simons (1972; 1978) kritik av synen på rationalitet, i.e. hans 
framställning av en begränsad - bounded - rationalitet.  
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poängterats, inte detta Weber syftar på eftersom denna brist i sig inte är 
avgörande för handlingens rationella karaktär. Webers poäng är alltså att 
den rationella handlingen karaktäriseras av ett övervägande av en mål-
medel-relation. Rationaliteten definieras således av Weber i termer av den 
handlandes kunskap och inte i termer av extern objektiv observation och 
kunskap (jfr med Lundquist i Weber, 1996, s 10). 

Just intellektualiseringen av tillvaron och rationalisering av tankesyste-
men var centralt i Webers arbeten och han utförde t.ex. studier av den 
ekonomiska etiken i världsreligionerna. Hans kanske mest kända arbete 
på detta område är Den protestantiska etiken och kapitalismens anda 
(1978) i vilken han försöker visa hur människan söker stilla sin ångest för 
frälsningen genom handlingar som är rationellt inriktade mot frälsningen 
som ett mål. Religiositet kan utifrån uppfattas som något icke-rationellt 
och mera magiskt men som utvecklat tankesystem och handlingsmönster 
kan det ta rationell form vilket Weber försöker påvisa i sina religionsso-
ciologiska analyser. I fallet med den protestantiska etikens utveckling för-
blir inställning till och handling kring frälsningen således religiös men det 
kommer succesivt att handla om en annan typ av handlingar, dvs. de vär-
derationella. En viktig poäng med Den protestantiska etiken är således att 
de framväxande rationella handlingarna med inriktning på frälsning inte 
bara har en värderationell karaktär utan genom sin ekonomiska inriktning 
också kommer att få en tydlig målinriktning. Denna ekonomisering av 
handlingsutrymme och handlingar får en tydlig exemplifiering i Webers 
framställning av den kapitalistiska andan, vars främsta kännetecken är en 
kalkylerande uppställningen av mål och medel (Lundquist i Weber, 1983, 
s XXXVI). Rationaliseringen som universell process handlar alltså om en 
samtidig ökning av värderationalitet och målrationalitet, där den förra 
främst kunnat skönjas på religionens område och den senare på ekono-
mins område. I analysen av den protestantiska etiken försöker Weber visa 
på hur dessa handlingstyper kommit att förenas inom den västerländska 
kulturen som en kapitalistisk anda. Enligt Weber etableras dock en gro-
grund för konflikt mellan de två rationella handlingstyperna, dvs. mellan 
värde och mål. Weber tycks här mena att värderationaliteten alltid kom-
mer att få något av ”sista ordet” i varje konkret fråga, dvs. ”... i de allra 
flesta fall måste en bedömning av mål-medelrelationen göras med hänsyn 
till de sekundära konsekvenserna av ett visst medel, liksom till konsekven-
serna av att ett visst mål främjas på bekostnad av ett annat. Avgörande 
blir då i sista hand värdena och värderationaliteten.”(Lundquist i Weber, 
1983, s XXXVI). Detta anknyter också till den särskilda distinktion som 
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Weber (1983) gör mellan en formell/teknisk respektive materiell rat-
ionalitet. Den materiella rationaliteten representerar den mån i vilken 
resultaten av handlingar överensstämmer med människors konkreta be-
hov, medan den formella/tekniska rationaliteten uteslutande är en diskuss-
ion om givna mål i förhållande till olika medel. En tekniskt och formellt 
sett rationell handling (t.ex. produktion inom ett företag) kan betraktad ur 
det materiella perspektivet framstå som i högsta grad irrationell, eftersom 
den svarar dåligt mot en uppsättning mänskliga konkreta behov: t.ex. rent 
vatten, vilket kan påverkas av en fabriks produktion. På motsvarande sätt 
kan en materiell rationalitet hamna i konflikt med en formell (mål-medel 
kalkylerad) rationalitet: t.ex. en arbetsgivares behov av en medarbetares 
närvaro för att utföra aktiviteter inom ramen för en anställning kontra en 
anställds behov av vila/återhämtning på grund av sjukdom eller utmatt-
ning (genom t.ex. tidigare utfört arbete). Enligt Weber pågår (dessutom) 
en ständig kamp mellan mer eller mindre oförenliga värden och det finns 
ingen möjlighet (för någon vetenskap) att formulera kriterier som i för-
längningen kan bestämma vilka mål (eller ideal) som människor skall 
välja. I och med det blir individen i princip suverän och ”fri” eller 
”tvungen” att välja sina värden. Lundquist skriver: ”Hans frihet består i 
det utrymme för fritt val som hans livssituation tillhandahåller.” (1983, s 
XXXVI). Denna frihet skall nu inte överdrivas utan det rör sig i Webers 
fall endast om ett principiellt konstaterande; i.e. vi känner inga möjligheter 
att t.ex. vetenskapligt fastslå värden utan de måste väljas. Valet är endast 
fritt i denna abstrakta mening eftersom valet alltid görs i en särskild sam-
hällsformation (och således konkret livssituation).  

Rationaliseringsprocessen har enligt Weber, spelat en central roll i 
mänsklighetens utveckling eller om man så vill frihetens utveckling. Ann 
Swidler skriver: ”For Weber rationalization gives ideas power, because 
rationalization intensifies and deepens the meaning of inherently non-
rational, and ultimately non-rationalizable, aspects of human experience. 
[…] For Weber, the non-rational animates human life, but rationalization 
focuses and directs the power of the non-rational.” (Weber, 1993, s XVf). 
Detta hur rationaliseringen koncentrerar makt kring människors hand-
lingar (och handlingsutrymme) var av centralt intresse för Webers förstå-
else av samhällets utveckling och då särskilt utvecklingen av vad han kal-
lar för den borgerliga och/eller byråkratiska kapitalismen, vilket i någon 
mening kan sägas utgöra hans dominerande forskningsintresse. Vi kan 
snarast se alla hans olika historiska insatser på ekonomins och religionens 
områden som försök att närmare förstå och förklara just denna samhälls-
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formation (Weber, 1978, s 12; Weber, 1996, s 15) inom vilket lönearbetet 
intar en särskilt central position.  

Det rationella samhället och det fria lönearbetet 
Även om Weber menar att den tilltagande rationaliseringen bildar något 
av mänsklighetens öde framhåller han att dess yttringar är olika över tid 
och rum. För Weber utgör således den västerländska borgerliga kapital-
ismen ett fall inom rationaliseringsprocessen. Även om det ovan antyddes 
att det värderationella vanligen får något av sista ordet i varje konkret 
situation tycks Weber, paradoxalt nog, ändå mena att den målrationella 
handlingstypen har kommit att dominera just denna samhällsformation. 
Här har det målrationella kommit att sprida sig till olika samhällssektorer, 
främst genom två som han kallar det ”rationaliserande krafter” -
marknadshushållning och byråkratisering och därigenom också fått över-
handen i relation till det värderationella handlandet (Weber, 1985, s 219). 
Det målrationella har på detta sätt kommit att få en karaktär av (ovan 
nämnda) formella eller tekniska rationalitet, vilken kommit att dominera 
relationerna i det (borgerliga) kapitalistiska samhället.107  

Handlandet i denna specifika formation grundar sig på förväntan om 
vinst genom att utnyttja byteschanser. Det kan inte, påpekar Weber 
(1978) handla om t.ex. förvärv genom våld - då ett sådant följer sina egna 
”lagar” - utan om fredliga förtjänstmöjligheter. Ett rationellt ekonomiskt 
orienterat handlande riktas enligt Weber målrationellt mot tillfredställel-
sen av ett behov av ”nyttigheter” (1983, s 41ff). Enligt Weber utmärker 
sig det rationella ekonomiska handlandet framförallt genom två saker. För 
det första sker det genom en planmässig fördelning av nyttigheter över tid, 
i.e. nutid vs framtid. För det andra sker det genom en planmässig fördel-
ning av nyttigheter utifrån olika alternativa användningsområden. Det 
rationella kapitalistiska förvärvet motsvaras alltså av ett handlande som är 
anpassat efter kapitalkalkyler. Det betyder att handlandet är orienterat 
mot en systematisk användning av ting eller personers prestationer som 
                                                      
107 Detta innebär inte att det värderationella neutraliseras. Arbetsrätten bär t.ex. en 
inneboende konflikt mellan teknisk och materiell mål-medel rationalitet i form av 
motsättningen mellan arbetsgivarprerogativet och anställningsskyddet. Till detta 
kommer också den specifika diskrimineringslagstiftningen som är fullständigt 
värderationell; även om det i populariserad argumentation kan framstå som att 
mångfald är något tekniskt rationellt genom att hävda mångfalden (medel) som en 
möjlighet till högre effektivitet (mål) genom tillförandet av t.ex. kun-
skap/kompetens, dvs. en ”heterogenitet” som ej återfinns i en homogen grupp.  
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förvärvsmedel, på ett sådant sätt att det balanserade resultatet av pengar i 
slutet av en bestämd period överstiger kapitalet (dvs. det beräknade värdet 
av de materiella ägodelar som använts vid förvärv genom byte). Oavsett 
verksamhet är alltså det avgörande och kännetecknande för kapitalkalky-
len att en beräkning i pengar görs upp. Allting sker genom ett uppställ-
ande av balanser; dvs. vid starten en ingångsbalans; för varje enskild hand-
ling en kalkyl; vid kontroll och prövning av ändamålsenlighet en efterkal-
kyl; och till sist en slutbalans för att konstatera vinsten. Hur noggrann 
kalkylen är, eller om man vid något tillfälle avstår från den, är av mindre 
betydelse. Huvudsaken är att man gör en avstämning, att det sker en jäm-
förelse mellan insatt kapital och resultat. Det spelar därför heller ingen roll 
hur ”primitiv” (eller hur avancerad) jämförelsen är till sin utformning, 
eftersom det väsentliga är att man låter jämförelsen (avstämningen) be-
stämma handlandet.108 

Weber noterar även att västerlandets specifika kapitalism är påverkad 
av teknikens utveckling. Rationaliteten i ”ordningen” är beroende av i 
vilken grad också de tekniska faktorerna kan beräknas, vilket innebär att 
den är beroende av den västerländska vetenskapen särart (och då särskilt 
naturvetenskapen). Utvecklingen av dessa vetenskaper och dess teknik har 
stimulerats av de kapitalistiska vinstmöjligheter som är förknippade med 
dem. Vi kan dock inte, menar Weber, säga att kapitalismen har bestämt 
vetenskapen. Däremot var den västerländska kapitalismen först med att ta 
vetenskapen i sin tjänst, i kalkylerna och bokföringen. Den tekniska till-
lämpningen stimuleras således av ekonomiska överväganden, en stimulans 
som härrörde från det specifika i västerlandets ”sociala struktur”. Den 
moderna företagskapitalismen har dock inte bara behov av tekniska pro-
duktionsmedel, utan också av ett konsekvent rättssystem och en formellt 

                                                      
108 Vi kan därför, med Weber (jfr 1978), konstatera att det funnits kapitalism och 
kapitalistiska företag i de flesta kända civilisationer. I denna mening blir det kapi-
talistiska företaget en social innovation av ”primitiv” karaktär. Den kan dock först 
komma att framstå som ”naturlig”, ”avancerad” och ”modern” då den sprider sig 
i massiv skala genom institutionalisering i ett givet samhälle - i.e. det byråkratisk-
kapitalistiska. Här fungerar kapitalkalkylen (och ”kapitalflödesbalanseringen”) 
som performativa utsaga. Med Gilles Deleuzes (1990) läsning av Michel Foucault 
kan vi föreställa oss dem som ”små obetydligheter”, vilka i somliga sammanhang 
kan leva en undanskymd tillvaro medan de i andra sammanhang kan bre ut sig 
över ett helt samhälle. För att de skall kunna ”blomma ut” behöver de dels sam-
verka med andra utsagor dels ta sig in i/tas i bruk av de rådande institutionerna 
liksom fungera i utvecklingen av nya. 
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reglerad förvaltning. Det kapitalistiska samhället är, skriver han, ett ”kon-
traktssamhälle” som bygger på en centrering av den civila rätten kring 
ekonomi och intresse i avtalets form. Här intar staten karaktären av en 
centraliserad tvångsinstitution som garanterar rättssäkerheten, vilket 
också utgör den mest grundläggande relationen mellan (den moderna) 
rättsordningen och ekonomin (Weber, 1985, s 194ff). Detta ger eller bi-
drar nämligen till säkerheten i kalkylerna och det är endast med dessa som 
det rationella företaget med bundet kapital kan uppstå. Här spelar enligt 
Weber ”förfoganderätten” en särskild roll. Eftersom marknadsekonomin 
per definition består av bytesöverenskommelser (dvs. ett planmässigt för-
värv av förfoganderätt) måste, enligt Weber, också en sociologisk förstå-
else av begreppet ekonomiskt handlande inbegripa någon slags princip för 
fördelningen av dispositionsrätten. Enligt den privatkapitalistiska princi-
pen garanteras dispositionsrätten åt autonoma och autokefala ekonomiska 
enheter.109 Olika ekonomiska system har olika principer, menar Weber, 
och det finns inget som säger att det måste finnas ett rättsystem som regle-
rar dispositionsrätten, bara det finns ett system som gör att ”enheter” kan 
lita på det system som finns, vilket lika gärna kan vara uppbyggt på sed-
vänja som på ett mer formaliserat vis. Det påminner oss om tidigare refe-
rerade Elinor Ostroms beskrivning av allmänningen som kräver en till-
handahållande aktör (här statsmakten) vars fokus ligger vid att se till att 
det allmänna som en resurspool hålls samman och fungerar över tid. De 
tillhandlahållande aktiviteterna riktar sig i denna mening både mot de 
aktörer som verkar som producenter och de som verkar som appropriatö-
rerna av allmänningens resurser. Rättsordningen förefaller hos Weber 
spela en central i roll i denna mening. Weber (Weber, 1983, s 44) tycks i 
detta sammanhang också mena att ett särskilt kännetecken för den privat-
kapitalistiska ekonomin (och dess rättsordning) är att förfoganderätten 
knyts till människors arbetande eller produktiva förmåga (vilket inte alls 
är någon självklar princip, jfr med t.ex. slaveriet). Detta uttryck för rat-
ionalisering innebär en ökad integration av alla individer och alla faktiska 
förhållanden i en institutionell ordning som vilar på formell rättsjämlikhet 
(Weber, 1985, s 219). Den civila rättens orientering mot kontrakt utgör 
således enligt Weber den juridiska aspekten av samhällets (marknadsmäss-
iga) rationalisering; en utveckling mot rättsligt ordnade relationer i form 

                                                      
109 Med Webers terminologi innebär en autonom organisation att dess ordning 
instiftats av medlemmarna själva medan en autokefal dito betyder att ledaren och 
hens stab har tillsatts enligt organisationens egna regler (Weber, 1983, s 35). 
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av kontrakt med en (formell) frihet att ingå avtal riktade mot ekonomiska 
förvärv (Weber, 1985, s 198 & 243).  

Varför etableras då denna särskilda ordning i Västerlandet, frågar sig 
Weber? Ja, menar han, det är varken de kapitalistiska intressena eller den 
tekniska utvecklingen som skapar t.ex. rättsystemet. Det rör sig istället om 
en typiskt beskaffad rationalism i den västerländska kulturen. I denna är 
ekonomin av betydelse, men vi måste också vara beredda att vända på 
resonemanget och tala om rationalismens betydelse för ekonomin. Liksom 
den ekonomiska rationalismen (kalkylen, bokföringen, avstämningen) är 
beroende av fria lönearbetare, ett rationellt rättssystem, en formell för-
valtning, och en vetenskaplig teknik, är den också beroende av människors 
förmåga och disposition att bete sig praktiskt rationellt i vissa avseenden. 
Där detta beteende stötte på hinder av själslig eller psykologisk natur 
skulle också utvecklingen mot rationellt ekonomiskt handlande/beteende 
ha stött på motstånd, menar Weber. Det är här han anknyter till sin analys 
av de ”magiska och religiösa krafterna” och de på dessa grundade etiska 
föreställningarna om plikt (arbetsetiken). Weber skriver om den kapitalist-
iska andan och människan/subjektet: ”Om det överhuvudtaget finns ett 
objekt, på vilket [den kapitalistiska andan] kan tillämpas med någon som 
hel[s]t mening, så kan det endast vara en ’historisk individ’, dvs. ett kom-
plex av sammanhängande element i den historiska verkligheten, som vi 
förenar till en begreppslig helhet med hänsyn till deras kulturella bety-
delse.” (Weber, 1978, s 22). Det handlar alltså inte om ett för människan 
tekniskt förhållningssätt till världen, utan om en etik; som i ett förhåll-
ningssätt till livet, en maxim för livsföringen. Denna etiks ”summum 
bonum” är enligt Weber, att tjäna mer och mer pengar under strikt undvi-
kande av all spontan livsnjutning; det utgör ett mål i sig självt; människan 
är helt inriktad på att tjäna pengar, som det egentliga målet för sitt liv; den 
ekonomiska verksamheten är inte längre ett medel underordnat männi-
skan utan den dominerar henne. Weber skriver: ”Penninginkomster är, för 
såvitt den är laglig, i den moderna ekonomien ett resultat av och uttryck 
för duglighet och skötsamhet i yrket. […] uppenbarligen för kapitalismen 
en lika ledande princip, som den är främmande för alla människor som är 
oberörda av kapitalismen.” (Weber, 1978, s 25). För att detta skall vara 
möjligt måste denna kapitalistiska anda ha uppstått någonstans, som en 
livsstil (ett förhållningssätt till sig själv), och det är denna process han 
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försöker klargöra i (bl.a.) Den protestantiska etiken (1978).110 Weber är 
nu knappast ensam om att påtala att den västerländska borgerliga kapital-
ismen skapar nya samhällsstrukturer som i hög grad kommer att bli avgö-
rande för människors relationer med varandra. Men där t.ex. den något 
tidigare Karl Marx lägger tonvikten vid de mer konkreta produktionsför-
hållandena behåller Weber sin fokus på den universella rationaliserings-
processen. Han menar snarast att de kapitalistiska produktionsförhållan-
dena endast utgör en aspekt av rationaliseringsprocessen. Denna är således 
överordnad både den kapitalistiska ordningen som sådan och alla andra 
möjliga samhällsformationer (Lundquist i Weber 1983, s XXXVI). Medan 
det centrala i analysen hos Marx utgörs av kapitalets makt över arbetet, 
talar Weber istället om en specifik typ av maktrelation i form av den by-
råkratiska förvaltningen (som är giltig för såväl ”privata” som ”offent-
liga” organisationer). Denna ”överlägsna” styrelseform kommer under 
rationaliseringsprocessens tilltagande att genomtränga hela samhället. 
Byråkratin är dock inte specifik för den borgerliga kapitalistiska ordning-
en, även om den tar form i denna, utan någonting som utvecklas överallt i 
takt med rationaliseringsprocessens fortskridande. Ett ”socialistiskt sam-
hälle” kommer t.ex. enligt Weber att bli än mer byråkratiserat än det till 
sin karaktär ”mer kapitalistiska”. (Lundquist, 1983, s XXXVI). Där kap-
italismens således framstår som irrationell för Marx framstår den för We-
ber som motsatsen genom att dess institutioner snarast står för ett för-
kroppsligande av rationalitet. Staten och (det stora) företaget är båda ut-
tryck för rationalitet som byråkratiska system förespråkande rationell 
effektivitet, kontinuitet, hastighet, precision och kalkylering av resultat.111 
I en mening kan man säga att Weber prisar den byråkratiska styrelsefor-
men då han beundrar den för sin formella rationalitet och dess överläg-
senhet som styrform i förhållande till givna mål. Vi bör dock inte över-
driva denna beundran, det är snarast något av ett ointresserat konstate-
rande från distans. Han vill således inte uttala sig om målen, om de är rätt 
e.d. (jfr Lundquist i Weber 1983, s XXXVII). Detta gäller också för den 
byråkratiska styrnings-formen. Det rör sig (formellt sett) om ett rationellt 
och riktigt system, som Weber ”ointresserat” beundrar. Kapitalismen 
frambringar eller skaffar sig de (ekonomiska) subjekt som den behöver - 
                                                      
110 Jfr här även med Marx diskussion om den ”borgerliga kristendomen” och 
utvecklingen av ”ett samhälle av varuproducenter” (1997, s 68f).  
111 Vi kan således säga, med Gerth och Wright Mills (Weber, 1948, s 49), att We-
ber spelar ut ett byråkratiskt kort mot Marx klasskamp. Weber förnekar visserli-
gen inte klasskampen, men han ser den inte som historiens centrala dynamik.  
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företagare och arbetare - genom ett urval av de ekonomiskt ”bäst läm-
pade”. Weber skriver: ”Våra dagars kapitalistiska ekonomi är ett ofantligt 
kosmos, som individen föds in i, och som framträder för honom, åt-
minstone som individ, som ett oföränderligt hölje, i vilket han måste 
leva.” Weber, 1978, s 25. Samtidigt framstår byråkratin för Weber, ur en 
annan aspekt, som (värde-)irrationell. Med en ökad specialisering, arbets-
delning och rutin-betoning av samhällets olika områden (dvs. en ökad 
byråkratisering) kommer den ovan anförda konflikten mellan det materi-
ella och det formella att växa i betydelse. En ökad rationalisering av allt 
fler mänskliga relationer, där de avkläds sin emotionella karaktär, innebär 
någonting i formell mening rationellt och riktigt, men det utgör också ett 
hot mot vissa grundläggande mänskliga behov; i.e. självförverkligande och 
självutveckling (Lundquist, 1983, s XXXVII).112 I det byråkratiska sam-
hället tillåts människan således endast att förverkliga vissa smala segment 
av sitt jag113. Människan upphör så - i det byråkratiska samhället - att vara 
en kulturmänniska och blir blott en organisationsmänniska. (jfr Lundquist 
i Weber, 1996, s 12; Weber, 1983, s XXXVII). Rationaliseringens process 
antar i sin byråkratiska form ”en egendomlig irrationalitet”, där de medel 
som i rationalitetens namn skall leda fram till målet, i sig själva blir till 
mål (jfr Lindskoug, 1979, s 124). Framställningen får nu inte missförstås 
som att Weber menar att den ekonomisk-byråkratiska organisationen 
kommer att förfinas i sin egenhet som ett teleologiskt väsen, utan snarare 
som att dess praktiker genom att ta sig in i befintliga institutionerna - dess 
lagar, regler, teknikaliteter, göromål, vardag - kan etableras och bli någon-
ting nytt, och därigenom också återskapa de ”gamla” institutionerna; det 
ramverk som det infiltrerat. Det är därför vi inte kan tala om det kapital-
                                                      
112 Weber säger i samband med ett tal till Verein fur Sozialpolitik ,1909: “No 
machinery in the world functions so precisely as this apparatus of men and, more-
over, so cheaply. […] Rational calculation […] reduces every worker to a cog in 
this bureaucratic machine and, seeing himself in this light, he will merely ask how 
to transform himself into a somewhat bigger cog […] The passion for bureaucrati-
zation drives us to despair. It is horrible to think that the world could one day be 
filled with nothing but those little cogs […] That the world should know no men 
but these: it is in such an evolution that we are already caught up, and the great 
question is […] what can we oppose to this machinery in order to keep a portion 
of mankind free from this parcelling-out of the soul, from this supreme mastery of 
the bureaucratic way of life.” (Mayer, 1944, s 127f; jfr Bendix, 1977, s 464).  
113 Potentiella jag borde vi kanske tillägga, ty jaget kan knappast vara något pre-
destinerat, giltigt för alla tider, för alla platser, om vi skall se till Webers syn på 
människans karaktär som a-essentiell, som kontinuerlig historisk tillblivelse.  
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byråkratiska företaget som någonting nytt och unikt utan blott dess ut-
bredning i ett massivt organisationssamhälle. Det är också under denna 
utbredning som ”kapitalisten” och ”lönearbetaren” kan utvecklas till 
dominerande subjektpositioner. De som senare kommer att bilda det idag 
självklara begreppsparet arbetstagare (en fysisk person) och arbetsgivare (i 
princip alltid en juridisk person) samt den senares funktionär - chefen, 
varigenom den juridiska personen talar.  

Det fria lönearbetet 
Karl Marx menade att det var nödvändigt att bönderna ”omvandlades” 
till fria lönearbetare för att kunna möta det fria kapitalet (Marx, 1997, s 
629ff; jfr Bryer, 2000, s 136). Denna omvandling utgjorde en dubbel pro-
cess med en ”förkapitalistisk bondeklass” som försöker kalkylera och dra 
mervärdet ur jorden genom lönearbetet samt en ”förkapitalistisk handels-
klass” som söker kalkylera och dra mervärdet ur handelskapitalet. Före-
ningen av dessa två processer genererar den moderna kalkyl där mervärdet 
dras ur lönearbetaren (i vars moderna tolkning vi också talar om ett hu-
mankapital). Hans Seyler visar i sin Hur bonden blev lönearbetare denna 
process för svenskt vidkommande, med fokus på bondeklassens förvand-
ling(ar). Enligt Seyler handlar det om en utveckling som under 1800-talet 
innefattar tre ”faser”; en allmän ekonomisk press riktad mot småbonde-
bruket med gradvis expropriation av produktionsmedel och jord, ett tillta-
gande behov av biförtjänster med en efterföljande utveckling av halvprole-
tära livsformer, brukaren eller de vuxna barnens lösgörande från hemgår-
dens jordbruk till förmån för lönearbete, övergångar till lönearbete i jord-
bruk eller skogsbruk och senare till storindustri (Seyler, 1983, s 278). Som 
Marx framhäver också Weber utvecklingen av det fria lönearbetet som ett 
säreget element i den kapitalbyråkratiska utvecklingen; som en specifik 
”… idé om förpliktelse gentemot en uppgift eller ett arbete - så välbekant 
för oss idag, men i verkligheten så föga självklar…”, och för Weber fram-
står detta fria lönearbete som det ”… utmärkande för den kapitalistiska 
civilisationen, och i viss mån är den grund på vilken den vilar.” (Weber, 
1978, s 25). Hans fokus ligger här (naturligtvis) vid rationaliseringen av 
det fria lönearbetet. I sammanhanget talar han då också om två andra 
”grundläggande element” i form av särskiljandet av hushåll och företag 
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samt den rationella bokföringen. Utan att förneka betydelsen av dessa114 
skulle jag vilja hävda att Weber ändå menar att just det fria lönearbetet - 
”… den faktiska eller på något sätt garanterade möjligheten att förfoga 
över sin egen arbetskraft.” - utgör något av nyckelelementet (Weber, 
1983, s 44; jfr Marx, 1997, s 147, n 41). Weber tycks mena att denna inte 
alls självklara förfoganderätt till sin egen arbetande och produktiva för-
måga utgör ett speciellt kännetecken för den kapitalbyråkratiska ekono-
min, eftersom den så viktiga kapitalkalkylen bara var möjlig att upprätta i 
sin exakthet på basis av en fri, eller flexibel, arbetskraft. Det är i denna 
mening som Weber talar om den rationella arbetsorganisationen - dvs. 
organiseringen av den fria arbetskraften - som något av en nyckelingredi-
ens. En förutsättning här var den tidigare nämnda rättsliga utvecklingen 
som gör att arbetskraften eller förmågan knyts till en person som ägare av 
sin arbetskraft, och som gör det möjligt etablera (”fria”) kontrakt kring. 
Ett särskilt viktigt inslag i lönearbetet är nämligen den presumtivt frivilliga 
underordning av arbetstagaren som denna avtalsrelation implicerar. Det 
fria lönearbetet som organiserande idé bygger på att den (utifrån arbetsgi-
varens behov) friska och stabila arbetagaren säljer sig mot ekonomisk 
ersättning till en arbetsgivare genom ett arbetskontrakt och därmed över-
lämnar sig själv som resurs (arbetskraft) att låta styras/domineras. Det 
sistnämnda är den självklara utgångspunkten för lönearbetet, dvs. att det 
är den köpande arbetsgivaren som genom sitt förvärv bestämmer över den 
köpta arbetstagaren (jfr Hydén, 1996, sid 160f). Detta innebär alltså att vi 
har med ett ägande att göra, där en arbetsgivare - som vanligen inte är en 
fysisk person utan juridisk dito - äger rätten att bruka subjektet, dvs. ar-
betstagaren. Rättssociologen Håkan Hydén (1996, sid 168f) menar, med 
referens till Karl Renner (1976), att vi här kan se hur det historiska ägan-
derättsbegreppet (som rättsligt institut) från att ha inneburit en direkt 
relation (ägande) till objekt (men också subjekt, t.ex. i form av slaveri eller 

                                                      
114 Dessa två element är onekligen centrala. De har dessutom med varandra att 
göra eftersom det var först med den rationella bokföringen och det rättsliga åtskil-
jandet mellan personlig och företagsegendom som också särskiljande mellan hus-
håll och företag kunde ske. Vi kan här uppfatta det som att Weber menar att det 
opersonliga ägandet (aktiebolaget) är en följd av rationaliseringsprocessen, där 
särskiljandet av hushåll-företag och den rationella bokföringen ömsesidigt genere-
rar varandra. De är också ur denna ”opersonliggörande” process som den byrå-
kratiska tjänsten och tjänstemannen kan utvecklas, i förlängningen den operson-
liga relationen till företaget/byråkratin, dvs. modellen för det fria lönearbetet över-
huvudtaget (Weber, 1983, s 266ff). 
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livegenskap)115 utvecklats till ett genom lönearbetet indirekt - via det ab-
strakta företaget (eller juridiska personen) - ägande av subjekt. Lönearbe-
tet handlar alltså om ett indirekt ägande i två meningar, dels ett ägande 
genom den juridiska personen dels ett ägande av arbetskraften genom dess 
bärare människan. Det sistnämnda är en av Webers (1978) centrala slut-
satser kring det moderna samhällets utveckling - dess nyckel - då han pre-
ciserar det fria lönearbetet som en avgörande förutsättning för den kapi-
talistiska byråkratins rationalitet och funktion; genom den möjlighet det 
innebär att med ett indirekt ägande mer flexibelt och tillförlitligt beräkna 
och hantera arbetskraften som en produktionsfaktor bland andra. Intres-
set (det kalkylerbara) ligger vid arbetskraften som produktionsfaktor me-
dan ansvaret och skyldigheten stannar vid lönen. Genom det fria lönearbe-
tet sprids (motsvarande uttrycket makt/kunskap hos Foucault) så en prak-
tisk modell för utnyttjande av enskilda människors aktivitetsförmåga som 
utbytbar, mätbar och möjlig att genom återkommande köp betala för 
(Hasselbladh & Kallinikos, 2000, s 708; jfr med Kallinikos, 2011). Jan 
CH Karlsson (1986, s 95) talar om detta som en possessiv individualism, 
vars postulat från början byggdes upp av borgarklassen som ett försvar för 
dess egen verksamhet (gentemot de feodala klasserna). Ett försvar som 
handlar om a) individens frihet från andras vilja, b) frihet från andra relat-
ioner än de frivilligt ingångna, c) individens ägarskap av sin egen person 
och sin duglighet samt d) att inte kunna avyttra äganderätten till sin per-
son. Därtill och som en följd av de föregående säger den att samhället 
består av en serie marknadsrelationer. Från början utvecklades denna 
föreställning oberoende av ”lönearbetarna” som snarare betraktades som 
ofria eftersom de inte hade någon egen försörjningsmöjlighet. Efterhand 
kommer den dock att inbegripa lönearbetaren och dennes frihet att kunna 
sälja sin arbetskraft, dvs. dispositionsrätten till densamma (jfr med Weber 
föreg. rubrik; Karlsson, 1986, s 95; jfr även med Abrahamsson & Brost-
röm, 1980, s 66ff). 

I detta sammanhang identifierar Weber också de två, för den tidiga väs-
terländska kapitalismen unika, subjektspositionerna: borgaren (kapitalis-
ten) och proletären (arbetaren), vilka alltså båda är intimt sammankopp-

                                                      
115 Jämför också med Carol Pateman (1988) som i sin bok The Sexual Contract 
(snarast könskontraktet) också länkar ihop arbetskontraktet med slavkontraktet, i 
motsatsställning till en liberal uppfattning som istället försöker upprätta en avgö-
rande skillnad mellan de två genom en betoning av den kontraktsmässiga avtals-
frihet som antas föreligga i (det fria) lönearbetet. 
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lade med den fria arbetskraften.116 Karlsson skriver ”Lönearbetaren och 
kapitalisten är fria och jämlika ägare till var sin vara - arbetskraft respek-
tive produktionsmedel. […] ”De möts på arbetsmarknaden och tecknar ett 
kontrakt, som ömsesidigt gynnar dem” (1986, s 95). Den sociala och - 
över tid - demokratiska utmaningen ligger i att den dominerande eliten - 
som arbetsköpare - så gott som självsvåldigt fastställer villkoren i detta 
kontrakt. Successivt kan nu detta sägas ha kommit att justeras genom 
arbetsmarknadens partifiering, arbetsrättens och välfärdssamhällets ut-
veckling (se vidare nästa kapitel). Kvarstår gör dock det faktum att det 
”administrativa pris” som arbetaren stämplas med genom lönen i princip 
inte har någonting att göra med produktionsmedlen och det överskott 
(eller underskott) som arbetet kan komma att producera (Karlsson, 1986, 
s 69). Det är således rimligt att tala om den arbetsmarknad som ser dagens 
ljus under 1800-talet och verkar än idag som en speciell marknad. Den 
possessiva individualismen rättfärdigar marknadsrelationen mellan arbets-
säljare och arbetsköpare vilket innebär att de direkta producenternas brist 
på ägande (involvering i vinst och förlust) blir ett icke-problem (Karlsson, 
1986, s 121). Arbetskraften blir en flexibel handelsvara, dvs. i Webers 
mening en resurs som rationellt kan sättas in och tas bort ur den före-
tagsekonomiska kalkylen. Som hela Webers argumentation kring den by-
råkratiska kapitalismens utveckling visar rör sig inte detta om en utveckl-
ing av ”små” isolerade kapitalkalkylerande enheter (företag). Den kapital-
byråkratiska organisationen är inte en stängd enhet, ett ekonomiskt-
teleologiskt väsen, utan en öppen relation som skapas (och då framstår 
som om det vore en enhet) mellan särskilda noder; där kalkylen, avstäm-
ningen, det rationella arbetskontraktet är centrala, men där också rättsy-
stemet och teknikens utveckling spelar en avgörande roll. Sett till Webers 
grundläggande intresse för rationaliseringen som universell process ställs 
det rationella förhållningssättet i centrum. I denna mening blir ”instru-
menten” särskilt intressanta - dvs. arbetskontraktet, kalkylen, period-
avstämningen etc. - som uttryck för denna specifika typ av rationalism, 
vilka (genom gamla institutioner) kan utvecklas till en helt ny samhälls-
formation. Med tidigare Foucault kan vi säga att dessa instrument gör det 
möjligt för den rationella - tekniskt/formella - kunskapsformen att ”mö-

                                                      
116 Runt omkring dessa (”idealtyper”) rör sig också en mångfald av subjekt verk-
samma inom den kapitalistiska ordningen i form av tjänstemän, hustrur, pigor och 
övriga ”förvaltare” av företaget (och samhällstypen) i stort, vilka succesivt också 
skall komma att dras in i lönearbetets såväl privata som offentliga organisering.  
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tas” eller ”tala med” den hierarkiska organiseringsform som byråkratin 
representerar. Denna samhälleliga relation - mellan kunskap och makt 
uttryckt som arbetsorganisation - drar i högsta grad också i lönearbetet 
och lönearbetaren som central resurs; vilken knappast heller kan förstås 
som blott en abstrakt part i arbetskontraktet. Lönearbetarens existens som 
faktiskt isolerad arbetskraftsresurs, åtskiljbar från det byråkratiska företa-
get, är helt beroende av såväl ett rättsystem liksom en ordning för dess 
reproduktion - i.e. ny momentan arbetskraft och ny framtida arbetskraft. 
Det förefaller med andra ord orimligt att tänka bort såväl det byråkratiska 
företaget som den flexibla lönearbetarens institutionella inramning med en 
förhoppning om att endast kunna tala om den rena kontraktsrelationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ändå är det just det arbetskontrak-
tet (som det fria lönearbetet) handlar om. En identifiering av arbetskraften 
som något abstrakt och abstraherat ur enskilda individer (eller en hel be-
folkning). Ett förhållande vilket vi idag i det närmaste tar för givet. Löne-
arbetet blir något som sker helt utanför livet i övrigt. Individer knyts till 
organisationer i en instrumentell form (jfr med Kallinikos, 2003, s 20),117  
vilket är helt i enlighet med Webers beskrivning av den byråkratiska kap-
italismens rationalitet och dess behov av kalkylerbarhet.118  

Samtidigt bör vi också konstatera att denna utveckling medför ett (nöd-
vändigt) tal om frihet inom ramen för avtalets form. Denna formella fri-
het; som det successiva övergivandet av statusrelationer och utvecklingen 
av rättsligt ordnade relationer i form av kontrakt medför; är nu i högsta 
grad relativ och det gäller särskilt för arbetsmarknaden. Det ”brukar 
framhållas” menar Weber, att frihetens (rättsliga) formalisering leder till 
en minskad bundenhet och ökning av den individuella friheten men, tilläg-
ger han, det går inte att från rättsformernas utveckling utläsa ”… i vad 
mån det i praktiken skett en ökning av den individuella friheten att be-
stämma villkoren för den egna livsföringen eller i vad mån tvärtom det 
skett en ökning av den tvångsmässiga schematiseringen av livsföringen 

                                                      
117 Som Kallinikos: “The emergence of the bureaucratic form of organization was 
predicated on a major anthropological innovation (that is, a new way of conceiv-
ing humanity and institutionally embedding it)…” (Kallinikos, 2003, s 604). 
118 Jfr med Webers samtida Simmel: “This objective character impresses itself also 
upon sociological structure, so that combinations into which formerly the entire 
and individual person entered, and which consequently demanded reciprocal 
knowledge beyond the immediate content of the relationship, are now founded 
exclusively on this content in its pure objectivity.” (1906, s 449). 
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trots, eller kanske på grund av, dessa tendenser.” (Weber, 1985, s 243).119 
Trots den stora formella friheten som kontraktsutvecklingen innebär finns 
det inga garantier för att dessa möjligheter också blir verkliga för alla. 
Denna frihet inbjuder till möjligheter att inträda i individuella avtal (som 
arbetskontrakt) och användandet av ”moderna” associationsformer (som 
aktiebolaget). Den ger dock inga garantier för tillgången till dessa möjlig-
heter. Skillnaden ligger framförallt i ägandet, vilket också det garanteras 
av lagen: ”En arbetares formella rätt att ingå ett arbetsavtal av vad inne-
håll det vara må med vilken som helst arbetsgivare betyder i praktiken inte 
den minsta frihet för den arbetssökande att utforma betingelserna för sitt 
eget arbete och garanterar i och för sig inte heller något som helst infly-
tande på detta.” (Weber, 1985, s 243). I praktiken är det styrkan på 
marknaden som avgör och den ligger hos arbetsgivaren [företagaren] då 
”… vanligtvis arbetserbjudandet är mer ekonomiskt angeläget för den 
arbetssökande…”. Weber menar således att kontraktsfriheten i första 
hand handlar om att det ”… öppnas möjlighet att genom klokt använ-
dande av egendomsägande utnyttja marknaden som medel att få makt 
över andra utan att hindras av lagar.” (Weber, 1985, s 244). I denna me-
ning innebär arbetsmarknaden blott en ordning med formell frihet - öppet 
och tillgängligt för alla parter - men som ”… i praktiken endast står de 
besuttna till buds och således i själva verket utgör endast ett stöd för deras 
autonomi och maktställning.” (Weber, 1985, s 243ff). Resultatet av fri-
hetens formalisering blir således istället för ett minskat faktiskt ”tvång” en 
utveckling av en flexibel och nyttig herraväldesform, vilken presenteras 
som frihet120 - det fria avtalet och det fria lönearbetet blir det fria arbets-
kontraktet.  

Denna ”tomhet” och ”instrumentalitet” som det fria lönearbetet synes 
representera i praktiken har i Webers efterföljd ägnats mycket möda att 
beskriva och kritisera. Frankfurterskolan och den kritiska teorin (t.ex. 
Adorno och Marcuse) är exempel på detta ur ett mer samhällsövergri-
pande perspektiv liksom utvecklingen av en kritisk organisationsteori där 
Mats Alvesson var en tidig drivande kraft i Sverige och Europa (se t.ex. 
Alvesson, 1983; Alvesson & Willmott, 1992; se även Burrell & Morgan, 
                                                      
119 Webers inflytande på Foucault arbete och utvecklingen t.ex. ”maktbegreppet” 
blir tydligt i dessa passager liksom hans kritik av den naiva upplysningen, den 
formella frihetens begränsningar och intensifiering. 
120 Pateman skriver: “Contract is the specifically modern means of creating rela-
tionships of subordination, but, because civil subordination originates in contract, 
it is presented as freedom.” (1988, s 118). 
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1979; Braverman, 1985). Det som särskilt intresserar mig är snarare det 
specifika herravälde som utvecklas genom lönearbetets institutionalisering 
(arbetskontraktet som uttryck för kunskap-makt); dvs. den särskilda flex-
ibla matris (närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad) för underordning som 
lönearbetaren (som anvisad livsform) försöker komma in eller få vara kvar 
inom (som anställd lönearbetare). Weber skriver: ”I ett kapitalistiskt sy-
stem görs de faktiska bestående personliga och autoritära underordnande-
förhållandena i ’företaget’ till föremål för ’transaktioner på arbetsmark-
naden’. Det förhållandet att autoritära relationer tömts på allt normalt 
känsloinnehåll hindrar likväl inte att tvångets autoritära karaktär består 
och i vissa fall ökas.” (Weber, 1985, s 245) Om jag skall tolka Weber 
sociologiska teori i övrigt skulle jag säga att vi alltså har att göra en med 
en modern och effektiv distribution av herravälde. Lönearbetaren betalas 
för att kunna behärskas (lydnad-kontroll). Arbetskontraktet möjliggör så 
arbetsgivaren som en rationell herre eller härskare med den politiska rät-
ten att utnyttja lönearbetaren (jfr Pateman, 1988, s 149). Herraväldet 
(eller dominans) är för Weber ett av de viktigaste elementen i det sociala 
handlandet och han menar att: ”… områden för socialt handlande utan 
undantag uppvisar stor påverkan av dominansformationer. […] det [är ] 
först genom dominans och sättet för dess utövande som det kan uppstå en 
rationell association ur ett amorft socialt handlande.” (Weber, 1987, s 
47). Ett herravälde, konstaterar Weber vidare, handlar om den situation 
då en befallning från en ”herre” avser påverka andras handlande på ett 
sådant sätt att de gör befallningens innehåll till en maxim för sitt hand-
lande för sin egen skull, dvs. de lyder (Weber, 1987, s 51). För det kapital-
istiska företaget spelar så herraväldet en avgörande roll; kontrollen över 
ekonomiska värden är en planerad konsekvens av herraväldet och ”… ofta 
ett av dess viktigaste medel.” (Weber, 1987, s 47). Här sätter han alltså 
herraväldet i samband med byråkratisk organisering: ”… herravälde yttrar 
sig, och fungerar som förvaltning. Varje förvaltning kräver på något sätt 
herravälde, ty alltid måste för dess ledning något slags befallningsmakt 
vara lagd i någons hand […] Den rationellt organiserade herraväldesstruk-
turen har sitt specifika uttryck i ’byråkratin’”. (Weber, 1987, s 53 & 58). 
En organisation vars nyttiga instrument, utöver kapitalkalkylen och flö-
desbalansen, också blir det fria lönearbetet uttryckt som (kalkylerbara) 
arbetskontrakt. Det är också denna aspekt av lönearbetet - som en effektiv 
och nyttig organisering av ett herravälde - jag i det följande kommer att 
utgå ifrån gällande spänningarna kring den mödrande lönearbetaren. In-
nan jag går in i analysen av den mödrande lönearbetaren som subjekt (Del 
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III) kommer jag dock först skissera den institutionella inramning som sker 
av lönearbetet (som en herraväldesmatris) i den svenska kontexten under 
1900-talet (Kapitel 6); dvs. den process under vilken det fria lönearbetet 
blir arbetskontraktet som blir det normala lönearbetet som uttryck för ett 
”gemensamt intresse” i välfärdstaten. Därefter (Kapitel 7) kommer jag att 
redogöra för och analysera det mödrande lönearbetets specifika etablering 
inom denna rationella form och normativa position.   
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6. Lönearbetets normalisering 
Lönearbete; det att upplåta sin närvaro-aktivitet för någon annan eller 
något annat i utbyte mot pengar, utgör en principiell norm för samhällets 
organisering av produktion och fördelning av resurser (Christensen, 1983; 
jfr Malmberg, 2010). För den som lever mitt i denna organisering kan det 
lätt uppfattas som den mest givna och naturliga sak i världen. Som fisken i 
vattnet lever man som lönearbetare i lönearbetssamhället. I själva verket 
vilar det inget ursprungligt eller naturligt över lönearbetet. Till att börja 
med är lönearbetet, som samhälleligt massfenomen betraktat, en fullstän-
digt modern företeelse (Offe, 1985; Allvin, 1997; Hasselbladh, 2000; jäm-
för med Weber, 1978)121 och som sådan utvecklas det i takt med 1800-
talets industrialiserings- och byråkratiseringsrörelse122 för att kulminera 
inom 1900-talets samhällsdemokratier. För det andra är lönearbetet - som 
identitets- och försörjningsform - allt annat än harmoniskt och represente-
rar snarare, med Michael Allvins formulering, ”… det ofta ganska obe-
kväma förhållandet mellan den självmedvetna personen och det system 
hon är en funktionell del av.” (1997, sid 150). Lönearbetet är med andra 
ord, i all sin självklarhet, ett historiskt betingat förhållande som succesivt 
krävt mer och mer av såväl samhället som individen för att i takt med 
detta ökande engagemang kunna utvecklas till den samhälleligt domine-
rande principen123. Som diskuterades i föregående kapitel vilar detta på 
det fria lönearbetet. Denna sociala innovation är nu inget som uppstår ur 
intet, som draget ur en svart hatt, utan det fria lönearbetet vilar i sin tur 
på en mer allmän problematisering och äldre praktiker kring mellan-
mänskliga relationer, som vi snarast kan begrepps-bestämma som herra-

                                                      
121 Vilket även Marx noterar: ”Arbetet tycks vara en ganska enkel kategori. Också 
föreställningen om arbetet i allmänhet är urgammal. Ändå är ”arbetet”, i denna 
enkla ekonomiska benämning, en lika modern kategori som de förhållanden som 
skapar denna enkla abstraktion.” (Marx, 2010, s 61). Något som kan framstå som 
förvånande utifrån att han ibland kan tolkas som att ”ontologisera” arbetet; i.e. 
utvecklat ur människans naturligt nödställda position (jfr Arendt, 1998, s 147f). 
122 Alla moderna arbetsorganisationer är - mer eller mindre - alltid byråkratiska till 
sin utformning (jmf med Weber, 1978; Kallinikos, 2003; 2004). 
123 Om vi gör en enkel indelning av det moderna samhällets medborgare i de som 
a) säljer arbete till andra, b) köper arbete av andra och c) varken köper av eller 
säljer arbete till andra, utgör den förstnämnda gruppen den ojämförligt största i ett 
senmodernt samhälle, ca 85-90% (Goldthorpe, 2000, sid 207).  Lönearbetet bildar 
så den dominerande principen för produktion och resursfördelning. 
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väldet. I den meningen utgör herraväldet ett historiskt tema i vilket orga-
niseringen av närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad utgör det principiella 
innehållet (uttryckt genom former av vetande/kunskap och organise-
ring/makt). Det är ur herraväldet - som underordningens historiska tema - 
det fria lönearbetet kunnat dras, varför vi även kan känna igen det i en 
mängd andra relationer, såsom slaveriet eller äktenskapet (jfr Pateman, 
1988). Lönearbetet utgör i denna mening aldrig en förhandlingsfråga 
kring en ”unik idé” för mellanmänskliga relationer utan är en historisk 
effekt av herraväldets specifika intensifiering under industrialiseringen och 
framåt in i den moderna samhällsdemokratin. Detta är alltså inte att be-
trakta som en isolerad utveckling av ”herraväldet” - som en naturlig 
marknadseffekt - utan involverar även andra historiska teman, såsom 
nöden (utan vilken det moderna lönearbetet inte vore möjlig som subjektiv 
vilja) respektive frihetens problematisering (utan vilken det moderna poli-
tiska tänkandet - demokratin - kring lönearbetet inte vore möjligt). Löne-
arbetet utgör i denna mening en öppen relation och utvecklingsprocess 
som blott kommit att framstå som en rationell sluten konfiguration (kal-
kylen, periodavstämningen, den juridiska personen) kring ett föreställt 
”tätt herravälde” i teleologiska ”organisationer”; där närvaron-aktiviteten 
är fullständig och där kontrollen-lydnaden kan göras absolut inom ramen 
för ett enskilt marknadsmässigt kontrakt. I själva verket är lönearbetets 
utveckling (inte dess förfining) intimt sammankopplat med välfärdstatens 
(nöden) och demokratins (friheten) förhållandevis instrumentella utveckl-
ing.  

Som framkommit i föregående kapitel såg Weber det fria lönearbetet 
som särskilt avgörande i det kapitalbyråkratiska samhällets utveckling. I 
efterhand kan vi förstå att det fria lönearbetet uttrycker en normativ ut-
saga, som genom succesiv detaljering (normer för arbetstid, minimilön, 
semester/ledighet, frånvaro/sjukdom etc.) kommit etableras som ett stan-
dardiserat arbetskontrakt, vilket fungerar överallt. Denna process uttryck-
er en normalisering som förstås inkluderar en oräknelig mängd enskilda 
fakta och detaljer. I det följande kommer jag endast schematiskt diskutera 
detta utifrån arbetsrättens och socialförsäkringens utveckling. Jag kommer 
dock att inleda med en diskussion - som en parallell till Webers rational-
isering - kring den franske medicinalfilosofen Georges Canguilhem norma-
liseringsbegrepp, varpå redogörelsen för arbetsrättens och socialförsäk-
ringens normaliserande utveckling (i förhållande till lönearbetet som nor-
merande princip) följer. 
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Canguilhem och normaliseringen 
Den naturvetenskapliga ansatsen till människan som varelse försöker be-
skriva kroppen i objektiva och neutrala termer trots att det för de allra 
flesta människor förefaller uppenbart att den faktiskt levda kroppen utgör 
något (helt eller delvis) annat än detta abstrakta objekt (Stolt, 2006). Låt 
oss ha detta klart för oss: den s.k. genomsnittsmänniskan är en abstrakt-
ion och det finns ingen faktisk idealtypisk människa; ingen äkta ontolo-
gisk linje om vilken man antingen kan ligga till höger eller vänster om - 
mer eller mindre begåvad, kortare eller längre än normalt. Trots detta 
intar denna figur en betydande, för att inte säga dominerande ställning 
inom åtskillig vetenskap och vetenskapligt baserad praktik; inte bara hos 
medicin och naturvetenskap utan även inom samhällsvetenskapen; liksom 
den även är utgångspunkten för den administrativa statens och de kapital-
byråkratiska arbetsorganisationernas planer, kalkyler och beslut. Var 
kommer då denna genomsnittsmänniska ifrån? Var kommer uppfattning 
om den vanliga, normala, friska människan ifrån? Den franske filosofen 
och läkaren Georges Canguilhem (1989) försökte i sina medicinhistoriska 
arbeten spåra rötterna till den moderna medicinska förnuftstron. Här 
synes mätbarheten som metod spela en central roll, som en lust och viljan 
och tekniker för att mäta det mänskliga (Stolt, 2006, s 66). Inträdet av 
matematik och statistik i medicinen under slutet av 1700-talet och i början 
av 1800-talet var av stor betydelse för den utveckling som det medicinska 
tänkandet kom att ta under senare delen av 1800-talet och 1900-talet. 
Statistikern Adolphe Quételet myntade under det sena 1800-talet uttrycket 
”genomsnittsmänniskan” vilket som ett, till synes verkligt, objekt fått stor 
betydelse för medicinens utveckling. En tes hos Canguilhem är alltså att 
biologin för att accepteras som vetenskap tvingades sätta en parantes runt 
livet i frågan om människan, och som praktiskt begrepp bidrar onekligen 
genomsnittsmänniskan till det (Stolt, 2006). En av effekterna i denna strä-
van att göra biologin och medicinen vetenskaplig är att normalitet kan 
komma att beteckna ett idealiskt fysiologiskt tillstånd. Sjukdom kan 
komma att uppfattas som en kvantitativ störning, en brist eller ett över-
skott i relation till det normala (Canguilhem, 1989, s 42). Men, som Stolt 
skriver, ”… varken normalitetsbegreppet eller över-/underskottshypoteser 
räcker till som förklaringsmodell för alla sjukdomar och ohälsa.” (2006, s 
66). Ty vad är normalt? Det ovanliga och det avvikande behöver inte vara 
sjukt, liksom det vanliga inte nödvändigtvis behöver innebära friskhet, 
mänsklig variation säger således inget, i sig, om sjukliga processer: ”Avvi-
kelsen berättar främst om mänsklig mångfald och mångtydighet. Biologisk 
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normalitet kan inte en gång för alla låsas fast. Den är dynamisk och för-
änderlig.” (Stolt, 2006, s 67). Därmed kan vi konstatera att också det 
patologiska är ”det levda verkliga” (jfr Mol, 1998, s 275).   

Canguilhem (1998, 42) ifrågasätter så huruvida det patologiska endast 
är en kvantitativ modifiering av det normala tillståndet och om det existe-
rar vetenskaper för det normala och patologiska? Vardagligt kan vi ju 
förstå det normala som den goda i hälsan i motsats till sjukdom eller det 
som bedöms som patologiskt. Frågan är vad som händer om vi vidgar 
perspektivet; kan sjukdom eller det som bedöms som patologiskt verkligen 
vara icke-normalt, borde inte avvikelsen också inkluderas i livet som hel-
het, som normalt? Man kan säga att Canguilhems analys här blir en attack 
på möjligheten till en vetenskapligt baserad studie av det patologiska (jfr 
Canguilhem, 1989, s 31), ty, som han menar; varje sådant projekt kom-
mer att importera värderingar och etablera en normaliserings-dimension i 
vetenskapen (Canguilhem, 1989, s 56; jfr Gane, 2003). Vi kan nämligen 
svårligen betrakta fakta i sig själva som normala eller patologiska - ef-
tersom en avvikelse eller mutation inte i sig själv är patologisk. En konsta-
terad avvikelse uttrycker i denna mening bara en annan möjlig norm för 
liv. Om denna norm visar sig vara underlägsna andra normer kommer den 
kallas patologisk men om den i samma miljö visar sig vara likvärdig eller i 
en annan miljö visar sig överlägsen kommer den att kallas för normal. Vad 
Canguilhem menar är att normalitet etableras genom organismers norma-
tivitet - uttryckt som livets relation till en miljö/omgivning. Det patolo-
giska står således inte för avsaknaden av en biologisk norm utan för en 
annan norm som, i jämförelse med en annan norm kan vara skjuten åt 
sidan av livet (Canguilhem 1989, jfr Gane 2003). Det normala börjar med 
den levande organismen och en ordning av särskilda egenskaper. Det 
normala är ett tillstånd som hör till enskilda organismer och inte till stat-
istiska mått. Normalitet innebär således för Canguilhem en förmåga att 
anpassa sig till förändrande omständigheter, till varierande miljöer. Det 
handlar om aktivitet och flexibilitet, inte statiska tillstånd; den levande 
varelsen genomlever skiftande relationer med en kontinuerligt föränderlig 
miljö (Canguilhem, 1994, s 212). Det är alltså bara genom att referera till 
omgivningen eller de existensvillkor i vilka god hälsa och sjukdom existe-
rar som distinktionen mellan dem kan upprätthållas. Referensen till ”vill-
kor” betyder att distinktionen mellan normal och patologisk måste vara 
provisorisk och öppen för kontinuerliga förändringar (jfr Lechte, 1994). 
Vi bör här notera att det inte är miljön eller organismen tagna för sig som 
är normala, utan det är relationen mellan dem som utgör normaliteten. En 
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statistisk avvikelse kan trots sin ”abnormalitet” vara fullt normal från 
detta perspektiv. Här kan vi så konstatera att sjukdom inte kan vara ab-
normalt i absolut mening. Det finns ingenting som inte är normalt i bred 
mening. Det levande är normalt (Canguilhem, 1994, s 351). För Canguil-
hem kan det inte finnas någon objektiv patologi, eller något abnormalt i 
objektiv mening. Det normala och det abnormala inleder en värderande 
diskussion, bortom det som värderar sig själv, dvs. livet. Människor är 
normativa varelser, inte därför att de rättar sig efter normer, utan därför 
att de är normskapande varelser, eller öppna system beroende av sin om-
givning (Canguilhem, 1994, s 351f, jfr Lechte, 1994). Canguilhem fram-
håller alltså det biologiska företrädet av det normativa framför det nor-
mala. Inom filosofin kan visserligen normativ användas om ett omdöme 
som kvalificerar ett fakta i relation till en norm, men i grunden är denna 
typ av omdöme underordnad den person som upprättar normen. I sin fulla 
betydelse innebär normativ det som upprättar normer. Och det är i denna 
mening som vi kan tala om biologisk normativitet (Canguilhem, 1994, 
339). Människan känner sig inte vid god hälsa utom då denne inte bara 
känner sig normal (anpassad till sin miljö och dess krav) utan också är 
normativ, kapabel att följa nya normer för liv. Den sjuka människan är 
sjuk genom sin oförmåga att tolerera fler än en enda norm, inte abnormal 
i avsaknaden av en norm utan på grund av oförmågan att vara normativ 
(Canguilhem, 1994, s 351f; jfr Gordon, 1980). 

Mot denna bakgrund kommer jag nu att gå över till att schematiskt 
diskutera normaliseringen av det rationella lönearbetet genom arbetsrätten 
och socialförsäkringen. Det kan låta märkligt att låta denna ”biologiska” 
diskussion bilda bakgrund till den ”sociologiska” som kommer föras 
framgent. Nu faller det sig så väl att Canguilhem utvecklar en dylik be-
greppslig övergång (vilken jag kort redogör för nedan) där han noterar hur 
norm och normalisering kommit att spela en avgörande roll i det moderna 
samhällets utveckling (vilket Foucault plockar upp från Canguilhem). I 
denna mening utvecklar han en (social) normaliseringstes, som en spegel-
bild till Webers rationaliseringstes, vilken gör det möjligt att förstå hur en 
särskild intellektualisering av tillvaron (Webers kapitalistiska anda) kan ta 
sig uttryck i ett system av praktiker och styrning, dvs. hur - i ett givet 
samhälle - Foucaults kunskapsdimension och maktdimension kan ”syn-
kronisera. 
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Det normala samhället och arbetskontraktet 
Canguilhems diskuterar alltså inte bara ”det biologiska livet” genom sin 
behandling av begreppen norm, normal, och det normativa. Han försöker 
även närma sig en möjlig historia om normaliseringen i det tidig-moderna 
Frankrike, i vilken han tecknar en övergång från grammatiska normer, via 
industriella, sanitära och pedagogiska normer, till de morfologiska nor-
merna för män och hästar som etablerades för det nationella försvaret. 
(Canguilhem 1989, s 244f). Normaliseringen syftar som begrepp i denna 
mening på en övergripande (för att inte säga svagt universell) process 
(Canguilhem, 1994, s 370), att jämföra med Webers diskussion om rat-
ionaliseringen. Vi bör dock ha klart för oss att Canguilhem inte enkelt vill 
överföra sin i första hand biologiska och medicinska diskussion om livet, 
normer och det normala till ”det socialas område”. När Canguilhem dis-
kuterar kroppens organisation och samhällets organisation säger han att: 
“For an organism, organization is a fact; for a society, organization is a 
goal” (1994, s 302). En kropp är inte en organisation i samma mening 
som samhället är det. Båda organisationerna (om vi använder termen) 
karaktäriseras visserligen av normer, men där kroppen lever ut sin egen 
normalitet, är normer ingenting givet i samhället utan något som aktivt 
sätts upp och förändras (Mol, 1998, s 279). För livet är normalisering en 
självklar, ”automatisk” eller ”naturlig”, process. För samhället är det en 
process som kräver en annan typ av aktivitet, av val. Normalisering blir 
skapandet av ordning genom sättandet av normer. Allting som inte lever 
upp till normerna slutar vid marginalerna. Diskussionen om normer och 
normalisering får med detta en annan innebörd då vi närmar oss det soci-
ala (även om det går att betrakta som variation på en tematisk tankefigur).  

En norm, skriver Canguilhem (1989, s 239), är vad som kan användas 
för att styra upp eller räta ut. Att sätta en norm - att normalisera - är att 
införa krav på en existens, dvs. ett givet vars variation och spretighet 
framstår som hotfullt för normen. Det är alltså ett politiskt (eller som 
Canguilhem skriver polemiskt) begrepp som pekar på aktivitetens - nor-
maliseringens - negativa bestämning av det givna, den sektor som finns 
utanför normens bestämningsrymd. Det normala syftar i denna mening 
inte på något statiskt och fredligt utan snarare på något militant: ”A norm 
cannot be normative without being militant, that is intolerant.” (Canguil-
hem, 1994, s 364). Det är nu centralt att vi inte förstår detta som en relat-
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ion mellan det normala och det avvikande som en motsättning.124 Istället 
innebär det en relation av bestämning. Genom att nedvärdera allt som inte 
lever upp till dess kravspecifikation skapar normen möjligheten att göra 
sig själv till den pool vilken det avvikande etableras gentemot; som me-
ningsfullt, som existerande, som ett objekt i spelet om det sanna och det 
falska. I denna mening erbjuder normen sig som en möjlig modalitet, inom 
vilken variation och olikhet kan förrenas (jfr Canguilhem, 1989, s 240). Vi 
kan här, i anknytning till diskussionen om Foucaults sanningsmodaliteter 
(i Kapitel 4) och det som måste sägas (liksom ses och tänkas) också kon-
statera att normen, som en utsaga, inte kan breda ut sig av sig självt. Utsa-
gan om det fria lönearbetet (tillsammans med mål-medel-rationaliteten) 
som rationell norm bara kan existera som något betydelsefullt genom att 
fungera i (perforera) sociala relationer i massiv skala; de befintliga (kon-
traktet) och de framväxande institutionerna (aktiebolaget och senare väl-
färdsinstitutionerna); genom vilket det succesivt upplåter sig åt subjekten 
(som performans). Normen nödvändiggör sig inte som effekt, likt en na-
turlag. En norm måste väljas ut - politiskt - för att kunna fungera som 
nödvändighet. När så sker, när normaliseringen inträder, utvecklas en 
historiskt specifik antropologisk och kulturell process, en för människorna 
specifik erfarenhet (jfr Canguilhem, 1994, s 370; 1989, s 240). Här kan vi 
säga att det normala - lönearbete som sätt att vara - är den effekt som 
realiseras utifrån ett normativt projekt kring det fria lönearbetet som norm 
- etablerad som ett praktiskt fakta genom det standardiserade arbetskon-

                                                      
124 Se Foucault (2007, s 57 & 63) för denna diskussion i föreläsningsserien 1977-
1978 Security, Territory, Population, där han, sannolikt i Canguilhems efterföljd, 
säger ”… it is not the normal and the abnormal that is fundamental and primary i 
disciplinary normalization, it is the norm.”. Han skiljer här också mellan 
“maktssytem” som å ena sidan startar i normer från vilket normalitet och avvi-
kelse kan utvecklas (normering) och som å den andra startar i statistisk normalitet 
(mätning av det vanligt förekommande) utifrån vilket normer kan utläsas, som 
sedan kan verka normaliserande. Jag kommer inte fördjupa mig i detta. När det 
gäller lönearbetet är säkerligen båda ”formerna” verksamma. Klart är i vart fall att 
lönearbetet handlar om normer (eller sammansättning av normer) som har såväl 
normerande som normaliserande effekter. Ett förenklat ”normativt förhållande” 
här gäller det att mödrande lönearbetare som kategori har en normalt (statistiskt) 
förekommande relation till lönearbetet, avseende dels konkret frånvaro (som gra-
vida) dels abstrakt (framtida) frånvaro som mödrare. Denna statistiska normalitet 
projiceras allmänt på kvinnor som kategori (i ett givet ålderspann) och på individer 
som identifieras som mödrare i synnerhet, vilket också är en av anledningarna till 
den konflikt undersökningen analyserar. Vi återkommer till detta i Kapitel 8-9.  
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traktet (lön, arbetstid, ledighet, frånvaro). Låt oss därför nu gå över till att 
diskutera arbetsrättens etablering och senare socialförsäkringens utveckl-
ing i förhållande till det fria lönearbetets normativa princip. 

Den tidiga arbetsrätten 
Weber identifierade den juridiska personen (företag skild från hushåll) och 
det fria lönearbetet (arbetskraft skild från person) som avgörande för det 
kapitalbyråkratiska samhällets utveckling. Dessa sociala innovationer 
uttrycks även inom juridikens område. De brukar framhållas som de två 
rättsliga innovationer som bidragit till uppkomsten av aktiebolaget (det 
moderna företaget med sitt begränsade ägaransvar) och anställningsförhål-
landet. Där den första revolutionerade finansering och underlättade kapi-
talackumulation kunde den andra bidra till utvecklingen av en mer flexibel 
användning av människors som arbetskraft i produktionen av varor och 
tjänster (Malmberg, 2010, s 23). Även om de två utan tvekan har ett sym-
biotiskt förhållande kommer jag i denna framställning, som tidigare, att 
koncentrera mig på den arbetsrättsliga utvecklingen och låter det kapital-
byråkratiska enheten - offentlig som privat - endast vid behov skymta 
förbi i marginalen.   

Tiden före det industriella genombrottet präglades den ”förmoderna” 
arbetsrätten av statusbetonade relationer. Det innebar att arbetsgivarna 
hade en stor frihet att förfoga över människor som arbetskraft. Tjänste-
hjonen skulle t.ex. inte ha möjlighet att undandra sig husbondens krav på 
arbete och sysslor. Å andra sidan var möjligheterna för arbetsgivarna att 
göra sig av med tjänstehjon begränsade (Malmberg, 2010, s 24). Sveriges 
tidiga ”arbetsrätt” i form av Legostadgan, även kallad Tjänstehjonstad-
gan, fanns i många versioner sedan 1600-talet. Denna offentliga reglering 
som (i praktiken) gällde fram till det sena 1800-talet innebar att rättsför-
hållandet hade karaktären av ett statusförhållande och det är först under 
andra halvan av 1800-talet som vi kan se en rättslig utveckling mot det 
som Weber (och Marx) kallade för det fria lönearbetet. Från mitten av 
1800-talet kom de äldre regleringarna, som t.ex. också gällde näringsfri-
het, att succesivt förlora i betydelse. Detta är det fria arbetsavtalets tid och 
man brukar då tala om arbetsrättens liberala epok (Malmberg, 2010, s 
24). Även om industrialisering och liberala idéer kan ses som motorer i 
denna utveckling krävdes det även juridiska omvandlingar som både hade 
med näringsfrågor och arbetsfrågor att göra. Vi kan t.ex. se 1846 års upp-
hävande av skråväsendet genom Fabriks- och hantverksordningen (där 
skrån kom att i varje stad ersättas av hantverksföreningar och handelsför-
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eningar) och senare 1864 års näringsfrihetsförordning som ett utryck för 
den förändrade synen på relationen näringsverksamhet och arbete. Den 
senare gav rätt till vilken svensk medborgare som helst att få ägna sig åt 
hantverk eller handel utan krav på medlemskap inom en organisation, dvs. 
näringsfrihet. Detta som ett uttryck för det som Weber formulerade som 
etableringen av ”frihet som möjligheter” (att driva rationell näringsverk-
samhet) och som Jan CH Karlsson i föregående avsnitt betecknade som en 
borgerligt driven liberalisering av samhället centrerad kring äganderätten. 
Succesivt kommer nu lönearbetet att formuleras som ”frihet” och ”möj-
lighet” på en marknad, genom att t.ex. tidigare statliga tariffer för löner 
och regler för arbetstider försvinner och blir föremål för enskilda avtal 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Principen eller normen under mitten 
av 1800-talet utvecklas således mot att anställningskontrakt skall slutas 
mellan arbetsgivare och arbetstagare som två likvärdiga parter, efter för-
handling på en marknad (Hanau & Gothardt, 2003, s 11). Under denna 
period sker även andra reformer kring t.ex. lösdriveri och fattigvårdslag-
stiftning. Genom hävandet av flyttningsrestriktioner skapas en ökad möj-
lighet till rörlighet på arbetsmarknaden. Samtidigt skall vi, som Weber 
påpekar, inte överdriva friheten för arbetstagare. Relationen mellan ar-
betsgivare och arbetstagare kan i mångt och mycket under 1800-talet ses 
som en ensidig arbetsgivarreglering av anställningsrelationen (Hanau & 
Gothardt, 2003, s 11), vilket vi kunde se Weber betona i sin karaktäristik 
av kontraktsrelationen mellan arbetsgivare och lönearbetare. Det fanns 
t.ex. inget skydd mot uppsägningar, vare sig de vara godtyckliga eller ur 
arbetsgivarens perspektiv sakliga. Eftersom arbetaren inte hade något mer 
att erbjuda än sin arbetskraft kunde gärna frigörelsen leda till ett större 
beroende. Därtill upprätthölls rätten att leda och fördela arbetet i huvud-
sak genom arbetsgivarnas överlägsna ställning (Malmberg, 2010, s 24). 
Ett förhållande, som Malmberg påpekar, vilket skulle komma att ligga till 
grund för den senare rättsliga regleringen, i form av såväl parternas (ar-
betsgivare och arbetstagare) kollektiva överenskommelser som de statliga 
ingreppen (lagstiftning). Redan framväxten av fackföringsrörelser under 
1870-talet innebär dock en viss förskjutning i maktbalansen, där den ensi-
diga regleringen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ersätts med kol-
lektiva förhandlingar och avtal som succesivt påverkade jämbördigheten i 
relationen. När LO och arbetsgivarföreningen SAF bildas 1898 respektive 
1902 tas de första stegen mot den partifiering av arbetsmarknadens relat-
ioner som vi idag ofta tar för självklar på stora delar av arbetsmarknaden, 
dvs. förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare genom kollektiva 
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sammanslutningar. I början av 1900-talet görs också flera försök att stifta 
en allmän lag om arbetsavtal. Det rådde dock oenighet mellan arbetsgi-
varna och arbetstagarna (genom fackföreningarna) på vilket sätt som ar-
betsförhållandena skulle regleras, individuellt eller kollektiv, samt om 
arbetstagarnas föreningsrätt och därmed förhandlingsrätt skulle erkännas. 
(Hanau & Gothardt, 2003, s 11) Genom 1906 års partsöverenskommelse, 
som brukar kallas Decemberkompromissen, tar dock den svenska arbets-
rätten, med inriktning på kollektivavtalslösningar, sin moderna början. 
Det är det första avtalet mellan SAF och LO, där den senare gick med på 
arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet samt fritt anställa och av-
skeda arbetstagare mot att arbetsgivarna respekterade förenings och för-
handlingsrätten. Vi kan alltså här se, med Malmberg (2010, s 24), hur 
arbetsgivarnas styrka i förhållandet vinner överhanden (på ett sätt som än 
idag är giltigt i den statliga arbetsrättsliga regleringen, vars former i hu-
vudsak etableras under 1970-talet).  

I Sverige utvecklades arbetsrätten alltså stegvis under 1900-talet. Under 
de första årtiondena gällde de generella kontraktslagsprinciperna lönear-
betet och båda parter (arbetsgivare och arbetstagare) kunde avsluta kon-
traktet utan anledning, så länge inte annat överenskommits. (Sigeman, 
2002, 258).  Den normativa utvecklingen, kring inte bara arbetslednings-
rätten utan även frågor om anställningsskydd, kom mot denna bakgrund 
att utvecklas i förhållande till partsförhandlingar, dvs. kollektiva överens-
kommelser mellan arbetstagarna och arbetsgivarnas organisationer. De 
första stegen mot anställningsskyddsregler togs genom Saltsjöbadsavtalet 
1938. Utvecklingen innebar att staten kom att inta en nästan medvetet 
passiv roll utan försök att genomdriva en individuell arbetsrättslig lagstift-
ning (Hanau & Gothardt, 2003, s 12). En passivitet som i stort sett gäller 
fram till 1970-talet125 då i Sverige, liksom på många andra håll, stora re-
former genomförs kring bl.a. anställningstrygghet.  

                                                      
125 Undantag finns, t.ex. den lag om förbud mot avskedande av kvinnor som gifte 
eller trolovade sig, blev havande m.m. från 1939, vilken jag återkommer till i nästa 
kapitel. Lagen är i en mening är föregångaren till 1970-talets utveckling och indi-
vidualisering av arbetsrätten, genom att den på samma sätt bryter med december-
kompromissen och hamnar i konflikt med den fria arbetslednings och anställnings-
rätten, dvs. utgår ifrån värden som inte koncentreras kring arbetsgiveriets rat-
ionalitet (mål-medel) utan baseras på värderationalitet. Det finns alltså en direkt 
länk mellan denna lag och Lagen om föräldraledighet liksom Jämställdhetslagen. 
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Den moderna arbetsrätten och arbetskontraktet 
Arbetsrätten utgör en juridisk reglering av relationen mellan arbetsgivare 
och arbetstagare och förhållandena i arbetslivet. Definitionsmässigt skulle 
man möjligen kunna säga att regleringen är neutral och inte till förmån för 
någon part eller grupp men historiskt kan vi se hur ett skifte skett från den 
härskande klassens dominans av den tidiga ”arbetsrätten” till en succesiv 
orientering av arbetsrätten mot arbetstagaren och dennes villkor (Furåker 
& Lindqvist, 1992, s 11f). Med rättssociologen Håkan Hydéns ord kan vi 
säga att arbetsrätten fyllt en funktion av att ”… balansera eller kompro-
missa i motsättningen mellan arbetskraften som vara respektive varelse.” 
(Hydén, 1996, sid 159), dvs. balansera det faktum att det fria arbetskon-
traktet endast rör en begränsad del av arbetstagarens tillvaro. Arbetsrätten 
kan, enligt Hydén (1985; 1996), därmed förstås som en utveckling utifrån 
behovet av att komplettera det ofullständiga anställningsavtalet (som är 
den modernare benämningen på arbetskontraktet) till arbetstagarnas för-
del (jämför med Hydén, 1996, sid 159; Källström & Malmberg, 2006, sid 
23). Som sådan berör arbetsrätten tre dimensioner i relationen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare, där den första rör utbytesrelationen mellan 
parterna, den andra har med arbetsmiljön att göra och den tredje med 
arbetsgivarens ledning att göra - dvs. ledningen av verksamheten som hel-
het - såsom produktion, ekonomi och omvärld - samt de enskilda arbets-
tagarna (jämför med Rönnmar, 2000, sid 287). Arbetsrätten i sig kan 
sägas vara indelad i en individuell arbetsrätt (som rör anställningsförhål-
landet), en kollektiv arbetsrätt (som rör förhållandet mellan arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationerna), samt en arbetsrätt med offentligrättsliga 
inslag (som rör arbetsmiljöfrågor, inklusive diskrimineringsfrågor). 
(Rönnmar, 2007, sid 74). Regleringen av förhållandet mellan parterna - 
arbetstagaren och arbetsgivaren - sker alltså genom det individuella an-
ställningsavtalet, genom kollektivavtalet (mellan arbetstagarnas och ar-
betsgivarnas representanter) samt genom den övergripande lagregleringen 
kring anställningsavtalet/arbetslivet (Hydén, 1996, sid 161f). Till detta 
kommer det grundläggande förhållandet, dvs. det faktum att det är ar-
betsgivaren som bestämmer över arbetskraften, genom sitt förvärvande av 
den. Denna befogenhet är idag en allmän rättsgrundsats som gäller i alla 
anställningsförhållanden och som går tillbaka till ovan nämnda uppgörelse 
mellan SAF och LO 1906 (dvs. Decemberkompromissen) då arbetsgivare 
tilldelades rätten ”… att fritt leda och fördela arbetet, rätten att fritt säga 
upp sina arbetstagare, och rätten att anställa fritt, mot att de förband sig 
att inte kränka föreningsrätten.” (Rönnmar, 2000, sid 284).  Befogenhet-
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en, som också brukar kallas arbetsgivarprerogativet, kommer inte i direkt 
uttryck i lagstiftningen men har löpande bekräftats av arbetsdomstolen 
och sammanfattas under arbetsgivarens s.k. § 32 befogenheter (Hydén, 
1996, sid 161). Arbetsmarknadens lagreglering, vilket således inkluderar 
kollektivavtalen, innebär inskränkningar i arbetsgivarprerogativet genom 
t.ex. anställningsskyddet (LAS)126 och medbestämmandelagen (MBL), 
samt den senare diskrimineringslagstiftningen, vilka alla medfört en rad 
begränsningar i arbetsledningsrätten samt krav på saklig grund i samband 
med t.ex. uppsägning (Rönnmar, 2000, sid 284ff; jfr med Furåker & Lin-
dqvist, 1992).  I sin nuvarande utformning har de alla utvecklats under 
den senare delen av 1900-talet, med LAS och MBL och under 1970-talet 
och (den moderna) diskrimineringslagstiftningen under 1990-2000-
talet.127  

Även om inskränkningar i form av omplaceringsrätt (och återanställ-
ningsrätt) sedan 1970-talet finns i arbetsrätten kvarstår den fria anställ-
ningsrätten i vad som kan sammanfattas med företeelsen arbetsbrist, som 
alltid är en saklig grund för uppsägning. Arbetsbrist kan ses som ett före-
tagsekonomiskt förhållande, vilket således utgår från en arbetsgivares egen 
bedömning av huruvida hen har mål-medel-rationella möjligheter att ha 
kvar en arbetstagare i anställning. Dessa överväganden ifrågasätts i princip 
inte av Arbetsdomstolen (Rönnmar, 2006, s 216).  

Avslutningsvis, innan jag går över till att diskutera socialförsäkringens 
(till arbetsrätten) parallella utveckling under 1900-talet, vill jag kort 
kommentera den homogenisering som under framförallt efterkrigstiden 
skett mellan regleringen av offentliga och privata anställningar.  

                                                      
126 Vars införande innebär, i princip, ett avskaffande av den fria uppsägningsrätt-
en. Samtidigt bör vi förstå svårigheterna i att genom lagstiftning införa en anställ-
ningstrygghet på en marknad, där de ekonomiska villkoren sätter praktiska grän-
ser för vad som möjligt ifråga om anställningar (Furåker & Lindqvist, 1992, s 
15f). Här spelar förstås tidigare nämnda arbetsgivareprerogativ en central roll 
genom bestämningen av ”sakliga skäl” för t.ex. uppsägning, där arbetsbrist alltid 
är att betrakta som ett sådant sakligt skäl.  
127 De har dock alla rötter som går längre tillbaka, exempelvis går föreningsrätten i 
form av förbudet mot diskriminering på grund av medlemskap i arbetsgivar- eller 
arbetstagarorganisationer tillbaka till 1930-talet och den första jämställdhetslagen 
antogs 1979 (jämför med Källström & Malmberg, 2006, sid 81f). År 1939 för-
bjöds också genom Lag (SFS 1939:171) arbetstagares avsked i anledning av tro-
lovning, äktenskap mm, vilket innebär en begränsning i den fria uppsägningsrätten 
– och även kan ses som ett tidigt inslag av diskrimineringslagstiftning (vilken vi 
återkommer till längre fram). 
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Kommentar kring arbetsrättens homogenisering 
Idag är skillnaderna i anställning mellan det ”privata” eller det ”offent-
liga” inte så påtagliga som de en gång kunde framstå för den enskilda/e 
lönearbetaren. För t.ex. statliga tjänstemän var, långt in på 1900-talet, 
skillnader ifråga om både arbetsförhållanden och arbetsvillkor relativt 
stora i jämförelse med privata tjänstemän. Under den offentliga sektorns 
expansion från framförallt 1960-talets mitt och framåt börjar skillnaderna 
mellan de privata och de offentliga anställningarna dock att minska 
(Ahrne et al., 2000, s 186). Då sker en stegvis men relativt snabb inord-
ning av de offentliga anställningarna i den ”privata” arbetsrätten. Succe-
sivt kommer de på den privata sidan vanliga förhandlingsformerna (mel-
lan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) att också institutionaliseras 
i den offentliga sektorn (Furåker & Lindqvist, 1992). 1965 års förhand-
lingsrättsreform markerar i denna mening en viktig milstolpe för homoge-
nisering och utveckling av arbetsrätten i Sverige. I praktiken hade indivi-
der inom arbetarkategorin i den offentliga sektorn länge haft samma spel-
regler som arbetare inom den privata sektorn och för tjänstemannakatego-
rin hade förhandlingar under längre tid varit det normala sättet att be-
stämma löner och villkor i övrigt. 1965 års reform kan därmed ses som ett 
sätt att harmoniera eller kodifiera lagstiftningen i relation till de gällande 
normerna och praktikerna (Furåker & Lindqvist, 1992, s 188). De stora 
arbetsrättsliga reformerna under 1970-talet - LAS och MBL (men också 
föräldraledighetslagstiftningen) - innebär att villkoren för privatanställda 
och offentliganställda närmade sig varandra ytterligare (Furåker & Lin-
dqvist, 1992, s 9). Lagen om anställningstrygghet (SFS 1974:12, senare 
ersatt med SFS 1982:80) riktade sig t.ex. mot i stort sett alla kategorier 
anställda. Om vi kan säga att förändringarna gällande förhandlingsrätten 
förde de offentliganställda närmar de privata, kan man säga att t.ex. LAS 
förde de privatanställda närmare de offentliganställda (Ahrne et al., 2000, 
s 186), där det snarare innebar en viss försvagning för vissa grupper of-
fentliganställda som haft ett mycket starkt anställningsskydd (Furåker & 
Lindqvist, 1992, s 189f).  

Utvecklingen under 1960 och 1970-talet innebär att arbetsrätten idag 
ser ut på ungefär på samma sätt inom de två sektorerna och i mångt och 
mycket är en uppdelning som helt kommit att sakna betydelse för med-
borgarna som anställda. Det är den privaträttsliga regleringen som är mo-
dellen för arbetsmarknaden, oavsett om huvudmannen (eller den bakom-
liggande kapitalkategorin om man så vill) är offentligt eller privat. När det 
gäller ideell eller icke-vinst-baserad verksamhet föreligger heller ingen 
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skillnad vad det gäller arbetsrätten. Arbetsmarknaden kan således sägas ha 
genomgått en homogenisering, där arbetsrätten kommit att anta en alltmer 
gemensam privaträttslig form för de tidigare (arbetsrättsligt) skilda kate-
gorierna (jfr Furåker & Lindqvist, 1992, s 58ff; jfr Ahrne et al., 2000, s 
186). Bakomliggande är förstås den ovan nämnda partifiering som succe-
sivt sker inom den offentliga sektorn mellan arbetsgivare och fackförbund. 
Denna homogeniserande utveckling torde också sammanhänga med den 
offentliga sektorns expansion mot ett mer producerande lönearbete, i ser-
vicens form, t.ex. hälso- sjukvård och social omsorg. Några år efter det 
andra världskriget utgjorde t.ex. de offentligt anställda, i statlig eller 
kommunal tjänst, kring en sjättedel av de lönearbetande. Tio år senare i 
början av 1960-talet utgör de en femtedel. När vi når 1980-talets mitt är 
andelen närmare 40 %. Här kan vi även notera att det vid 1960-talets 
början var fler män än kvinnor som arbetade i det offentliga men att situ-
ationen då vi når 1985 innebär att kvinnor då stod för omkring 60 % av 
anställningarna (Ahrne et al., 2000, s 187). Inom vissa områden står kvin-
nor för den absoluta majoriteten (såsom barn-/social omsorg). Denna ex-
pansion av det offentliga lönearbetet sammanfaller således med den for-
mellt könsneutrala normaliseringen kring subjektpositionen lönearbetaren-
medborgaren (dvs. som något som angår alla medborgare oavsett kön) 
och kan i någon mening ses som dess praktiska baksida, vilket är en fråga 
för nästa kapitel. Innan dess skall vi dock diskutera utvecklingen av den 
andra centrala (från mitt perspektiv) biten i lönearbetarens prisma, dvs. 
socialförsäkringssystemet. 

Den tidiga socialförsäkringens utbyggnad 
Mot bakgrund av de sociala omvälvningar som det industriella genom-
brottet medför, såsom nya underordningsrelationer, folkomflyttningar och 
urbanisering, under 1800-talets andra halva aktualiseras i Sverige vad som 
brukar kallas trygghetsproblemet - dvs. vad skall man ta sig till med de 
som inte kan försörja sig på grund av bristande sysselsättning, sjukdom, 
skador, barnafödande eller andra skäl. Debatten kring ”den sociala frå-
gan” hänger även samman med den allmänna Europeiska utvecklingen 
(Åmark, 2005, s 265), vars länder i en eller annan mening genomgick 
stora sociala förändringar i relation till framförallt industrialiseringen. 
Den sociallagstiftning som utvecklades i det tyska kejsarriket under 1880-
talet brukar här ofta framhållas som föregångare till de moderna social-
försäkringssystemen (Åmark, 2005, s 45). I Sverige får utvecklingen ett 
större genomslag först under 1800-talets andra hälft. Som Åmark påpekar 



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  161 
  

hänger denna offentliga vidgning av ansvaret för människors väl och ve 
samman med en utvecklingslinje som visar hur det fria lönearbetet i sin 
snabba utveckling också innebär ett allt mer begränsat arbetsgivaransvar 
för de anställda. Förenklat kan vi säga att den feodala organiseringsfor-
men avkrävde ”husbonden” eller ”arbetsgivaren” ett ansvar för sina ”un-
dersåtars” eller ”arbetstagares” liv. Åmark skriver: ”Tidigare var jordbru-
ket eller den egna gården – även om den var liten – ett skydd för hushållets 
medlemmar, också när de själva inte kunde arbeta.” (Åmark, 2005, s 44). 
Den kapitalistiska organiseringsformen - kretsande kring det fria lönerar-
betet - innebar att detta ansvar minskade. Det fria lönearbetets spridning 
hänger alltså samman med en urbaniseringsprocess där allt fler människor 
lämnar jordbruk och landsbygd för ett liv i städerna och där tidigare band 
mellan hushållets produktion och reproduktion (hushållsarbete, barnom-
sorg, omsorg om sjuka och äldre etc.) bryts. Med det betalda arbetet fanns 
inte längre det skydd som livet i hushållen på landsbygden (ofta) innebar. 
Den förändrade relationen mellan ”arbetsgivare” och ”anställda” innebär 
att de nya arbetsgivarna begränsar sitt ansvar för de anställda till att end-
ast omfatta den tid då de vistas, dvs. faktiskt arbetar, i fabriken e.d. 
(Åmark, 2005, s 44). Livet utanför arbetsplatsen blir således en fråga för 
den enskilde individen (t.ex. sjukdom, skador, havandeskap, arbetslöshet 
och ålderdom). Åmark skriver: ”Marknaden lämnade den enskilde oskyd-
dad i stunder av kris och olycka. Det var arbetskraftens varukaraktär som 
skapade problem, och det var mot denna som skydden byggdes upp […].” 
(Åmark, 2005, s 12).128 Den tyska sociallagstiftningen som ovan nämndes 
hade en konservativ prägel och det var inte åt det hållet som den svenska 
utvecklingen lutade. Som Åmark skriver var det istället en ”… liberal 
hjälp-till-självhjälpspolitik som kom att spela en central roll i […] Sverige 
fram till 1930-talet.” (Åmark, 2005, s 266). Mer konkret innebar det att 
det inte var de fattigaste som skulle omfattas av försäkringssystemen; de 
fick klara sig genom en beroendeställning till fattigvården. Det som fram-
förallt var i fokus för de nya socialförsäkringslösningar som växer fram 

                                                      
128 Som Åmark påpekar är detta endast en av en mängd möjliga tolkningar av 
”välfärdens framväxt” och utveckling. Det är inte bara offentliga lösningar som vi 
ser födas under denna tid. Det är också en tid av kollektiva lösningar inom arbe-
tarkollektivet liksom överenskommelser mellan detta kollektiv och arbetsgivare. 
Båda dess grupper är intresserade av att skapa, och gör så, instrument för att be-
gränsa den fria konkurrensen. Det betyder inte att de flyr marknaden utan snarare 
att de försöker att ändra dess spelregler, bl.a. att genom avtal skydda varandras 
intressen från underbudskonkurrens i det egna lägret (Åmark, 2005, s 12). 
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under slutet av 1800-talet i Sverige var dock vad Åmark kallar den ”nor-
mala, skötsamma löntagaren”. Dessa lösningar var således ”… främst till 
för dem gjorde sin samhälleliga plikt genom att ta försörjningsansvaret för 
både sig själva och sina familjer.” (Åmark, 2005, s 266). För att ytterligare 
betona lönearbetets principiella ställning i den här tidigt framväxande 
välfärdstaten uteslöt dessa försäkringar även de med tillräckligt stora eko-
nomiska resurser för att klara sig på egen hand; en hållning som på olika 
sätt hållit sig kvar in i våra dagar, t.ex. genom det tak som finns i de flesta 
moderna socialförsäkringssystem (Åmark, 2005, s 266).  

Utvecklingen mot ett socialförsäkringssystem handlade inte bara om di-
rekta offentliga ingripanden, utan också om kollektiva lösningar från ar-
betstagar- och arbetsgivarhåll. Dagens svenska sjukförsäkring för arbets-
marknaden har en bakgrund som en frivillig sjukkassa organiserad med 
olika villkor (bl.a.) beroende på yrkesgrupp och bransch. I ett första steg 
infördes ett statligt stöd till de frivilligt organiserade kassorna. Lösningen 
med ett statligt stöd till (erkända) frivilliga sjuk- och arbetslöshetskassor 
levde i Sverige kvar för sjukkassorna fram till 1955 då dessa övergick till 
ett statligt finansierat obligatorium (men fortfarande hade en stark kopp-
ling till lönearbete och inkomstnivå vad det gäller ersättningar) och lever 
än idag kvar för arbetslöshetskassorna, vilka fortfarande är frivilliga men 
offentligt delfinansierade (Ståhlberg, 2004, s. 20).129  

Per Gunnar Edebalk (Edebalk, 1996, s 10) konstaterar att den minsta 
gemensamma nämnare för socialförsäkringar är att staten gjort anslut-
ningen obligatorisk alternativt subventionerat ett frivilligt arrangemang 
och att ersättningen inte utbetalas efter individuell (ekonomisk) behovs-
prövning. I denna mening handlar socialförsäkringen om en annan sorts 
trygghetslösning än t.ex. fattigvård, där det konkreta behovet föreställs 
vara avgörande. Många uppfattar utvecklingen av den moderna svenska 
socialförsäkringen som en efterkrigsföreteelse (Edebalk, 1996, 45), t.ex. i 
den meningen att inkomstbortfallsprincipen då blir den dominerande ut-
gångspunkten. Edebalk menar dock att den svenska välfärdstatens sjuk-
försäkringssystem ”knäsattes” redan på 1910-talet, då principiella dis-
kussioner fördes och beslut i olika utsträckning fattades om allmänna och 
obligatoriska pensions-, olycksfalls- och sjukförsäkringar. Enligt Edebalk 

                                                      
129 De erkända arbetslöshetskassorna har varit så starka som organisationer, påpe-
kar Åmark, att de också kunnat förhindra införandet av en obligatorisk arbetslös-
hetsförsäkring (detta trots att en majoritet inom LO önskade detta kring 1950; 
Åmark, 2005, s 266).   
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(Edebalk, 1996, s 81) framträder två socialpolitiska ideologier i den 
svenska debatten i början på 1900-talet. Den ena företräds av det s.k. 
”fattigvårdsfolket” vilka förespråkar en humaniserad fattigvård, dvs. en 
fortsättning men utveckling av den illa sedda socialpolitiken. Den andra 
förespråkade istället - i polemik mot fattigvården - en mer preventiv soci-
alpolitik vars insatser skulle ske innan den akuta nöden uppstått. Den 
senare linjen, i nära samklang med det allt mer dominerande lönearbetet, 
är också den som kommer att vinna gehör och, med Edebalk, sätta rikt-
ningen för den svenska socialpolitiken och utvecklingen av den moderna 
välfärdsstaten under resten av seklet.130 

Trots att den svenska välfärdsstaten idag ofta framstår som universell, 
behandlande alla människor lika, är det vid en närmare historisk gransk-
ning tydligt att dess utveckling hela tiden skett med en särskild medbor-
gare i fokus. De försäkringssystem som utvecklats har redan från början 
varit inriktade mot anställda löntagare. Åmark skriver: ”Det var de mo-
derna, kontrollerbara, ansvarstagande löntagarna som skulle prioriteras av 
staten; deras behov räknades i första hand samtidigt som sekundära och 
marginaliserade grupper erbjöds en svagare rätt eller utestängdes helt från 
systemen.” (Åmark, 2005, s 267). Lösningarna innebar en utestängning 
som slog både uppåt och nedåt - mot både de välbärgade och de fattiga, 
liksom åt sidled, genom att de inte innefattade enskilda företagare, själv-
ständiga yrkesutövare och svårkontrollerbara arbetargrupper, vilka hade 
”diffusa anställningsförhållanden”. 1930-talets system var ett system som 
riktades mot ”… skötsamma löntagare med en fast anknytning till ar-
betsmarkanden.” Det var en socialdemokratisk vision ”… om ett lönta-
garnas paradis.” Bakom ”… retoriken om kampen mot fattigdomen skym-
tar ambitionen att bygga ett modernt samhälle med en modern löntagar-
klass…” (Åmark, 2005, s 83f). Konsekvensen av denna vision var således 
inte ett universellt system, utan ett system med mycket strikta regler för 
vilka som fick vara med (Åmark, 2005, s 267). Fokus låg på lönearbeta-
ren. Med detta bör vi även konstatera att detta välfärdsbygge, som en 
lösning på trygghetsproblemet, inte handlar om att göra sig oberoende av 
                                                      
130 Allmän pensionsförsäkring beslutades 1913 och 1916 beslutades om en olycks-
fallsförsäkring som i princip omfattade hela arbetsmarknaden (Edebalk, 1996, s 
10). Några år senare (1919) lades ett starkt politiskt förankrat beslut fram om 
allmän sjukförsäkring men då den ekonomiska krisen slog till kom denna fråga att 
skjutas på framtiden. Mindre reformer genomfördes de kommande 20 åren men 
det är först 1955 som en allmän sjukförsäkring baserad på avgifter och inkomst-
bortfallsprincipen kommer att träda i kraft (Edebalk, 1996, s 15). 
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den nyckfulla marknaden (och dess kapital). Centralt är här vad LO har 
kallat för ”produktiv rättvisa” (Åmark, 2005, s 269); dvs. antagandet om 
att det finns rättvisa skillnader i de lönesystem som etablerats på arbets-
marknaden mellan arbetare av olika slag (det mest centrala är kanske att 
man först och främst måste vara inne på arbetsmarkanden för att komma 
ifråga för denna rättvisa). Konsekvensen av detta antagande är således att 
dessa skillnader bör reproduceras i socialförsäkringssystemen. 

Den moderna socialförsäkringens funktion 
Förmåner i ett socialförsäkringssystem kan rent allmänt utgå och beräknas 
utifrån olika principer (Ståhlberg, 2004, s. 24). Till att börja med kan 
ersättningen vara inkomstprövad, varigenom man utgår ifrån förmånsta-
garens aktuella inkomster. Det betyder att ju högre inkomst en eventuell 
förmånstagare har desto lägre ersättning kan hon eller han förvänta sig. 
En ersättning kan också vara enhetlig, dvs. garantera en slags minimistan-
dard genom att utbetala ett och samma belopp till alla eventuella för-
månstagare. För det tredje kan ersättningen vara inkomstrelaterad, varige-
nom förmånstagarna ersätts i proportion till det inkomstbortfall som de 
drabbats av. Det moderna svenska systemet bygger på det tredje alternati-
vet och tanken med de moderna svenska socialförsäkringarna är att de 
skall ge ett skydd vid de inkomstbortfall från anställning som det kan 
innebära att vara t.ex. sjuk, funktionsnedsatt eller arbetslös (Ståhlberg, 
2004, s. 5). I denna mening vilar hela den svenska välfärdspolitiken på den 
s.k. arbetslinjen, principen om att ”… den som kan också ska försörja sig 
själv.” (SOU 2009:89 s 11). Denna ideologiska linje kan med Junestav 
(2007, sid 10f) delas in i tre dynamiska perspektiv, skyldighet att arbeta, 
hjälp till självhjälp131 och rätt till att arbete, vilka haft stort inflytande på 
utformningen av välfärdstatens socialförsäkringssystem och arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder. Konsekvensen är en ordning där det kontinuerliga 
lönearbetet blivit det normala - regeln - och det att inte arbeta blivit det 
avvikande - undantaget (jfr Bauman, 1999, avseende det senare). Social-
försäkringens funktion blir således att ersätta dem som drabbas av sjuk-
dom, eller skada eller andra omständigheter utanför den egna kontrollen, 
och därmed inte kan klara sin egen försörjning. I det svenska socialförsäk-
ringssystemet har, som Åmark och Edebalk ovan konstaterade, inkomst-
bortfallsprincipen en lång tradition med en tillämpning som går tillbaka 
till 1916 då riksdagen beslutade om en obligatorisk försäkring vid olycks-

                                                      
131 Jfr även Åmark (1994, s 262); i. st.f. understöd erbjuda utbildning och arbete. 
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fall i arbete (Ståhlberg, 2004, s. 24). Merparten av de svenska socialför-
säkringarna (och avtalsförsäkringarna) är idag också inkomstrelaterade, 
vilket innebär att finansieringen huvudsakligen sker genom obligatoriska 
avgifter som är kopplade till människor förvärvsinkomster (Ståhlberg, 
2004, s. 7). Det betyder alltså att eventuella förmånstagare måste ha haft 
inkomster av arbete för att kvalificera sig för utbetalning av ersättningar. 
Dessutom kan det i systemet tillkomma olika typer av krav som att man 
skall ha arbetet en viss tid eller betalat en avgift till försäkringen under en 
viss tid (Ståhlberg, 2004, s. 24f). Kärnan i socialförsäkringssystemet utgörs 
av sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt 
ålders- och efterlevandepension. Även föräldraförsäkringen räknas till 
sjukförsäkringssystemet. (Ståhlberg, 2004, s. 5).  

Den socialförsäkringsmässiga utvecklingen (välfärdstaten) kan sägas ha 
en direkt samhörighet med lönearbetet som samhällelig försörjningsform. 
Mot bakgrund av att i princip alla andra former av försörjning - såsom 
självhushållning i en familj - kraftigt marginaliserats (eller omvandlats) 
kan vi konstatera att det ”… moderna livet förutsätter en regelbunden 
penninginkomst.”(Christensen, 1997, sid 71; jämför med Numhauser-
Henning, 1999, sid 99). För det allra flesta handlar penninginkomsten om 
just lönearbete. Lönearbetets arbetsinkomster utgör därmed det centrala 
inslaget i det samhälleliga fördelningssystemet. Genom att det sker som ett 
marknadsutbyte - dvs. arbetet och arbetsinkomsterna fördelas inte av t.ex. 
staten utan av självständiga och fristående ekonomiska enheter – finns det 
inte några garantier för arbete och inkomst åt alla. Istället lämnar systemet 
luckor i försörjningen (Christensen, 1997, sid 71) i form av exempelvis de 
gamla, de sjuka, de arbetslösa etc. Som en parallell till arbetsrättens fram-
växt som en balansering av det ojämna arbetskontraktet, som diskuterades 
tidigare i kapitlet, kan också socialförsäkringarna (inklusive arbetslöshets-
försäkringen) sägas ha vuxit fram som komplement till lönearbetet som 
principiell försörjningsmodell (Christensen, 1996, sid 551, 573; 1997, sid 
72; Numhauser-Henning, 1999, sid 99). Vi kan därmed se att där anställ-
ningsavtalet å ena sidan utgör ett kontrakt mellan arbetstagaren och ar-
betsgivaren utgör socialförsäkringssystemet å sin sida ett kontrakt mellan 
medborgaren och samhället som helhet. Det förra kontraktet reglerar en 
(instrumentell) marknadsrelation - inom vissa lagrum - medan det senare 
kontraktet reglerar det sociala livet i övrigt - inom harmonierande lagrum 
- som följer av att de allra flesta människor i perioder av livet inte kan leva 
upp till de marknadsmässiga förväntningar som ställs av det fria lönearbe-
tet. Arbetstagaren har genom arbetskontraktet en skyldighet gentemot 
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arbetsgivaren att utföra arbete och medborgaren har genom sitt medbor-
garkontrakt en skyldighet att göra sig tillgänglig för arbete (jämför med 
Christensen, 1983; Lister, 2002, sid 1469). 

Det fria lönearbetet som kontraktsbaserad relation mellan arbetsköpare 
och arbetssäljare, partifieringen av arbetstagar-arbetsgivar-relationen, den 
arbetsrättsliga regleringen - först kollektivavtalsreglering och senare indi-
viduell arbetsrätt - och den socialförsäkringsmässiga inbäddningen har 
producerat ett sammanhållet medborgarsubjekt vars primära position är 
lönearbetarens. Runt detta har även andra stödjande verksamheter etable-
rats, såsom arbetsförmedling, utbildningssfären och inte minst den sub-
ventionerade barnomsorgen, som stöd till de lönearbetande omsorgstagar-
na (föräldrarna). Det är således genom lönearbetet som samhället integre-
rats till en social och funktionell enhet (jfr Alvin, 1997, s 181). Genom 
arbetskontraktet definieras människan som en kalkylerbar resurs för eko-
nomisk arbetsorganisering, dvs. privat eller offentligt ”arbetsgiveri”. I 
denna mening standardiseras det mänskliga och individen upprättas som 
en enhet, dvs. en tekniskt formell individualitet. Arbetsrätten liksom soci-
alförsäkringen, hur balanserande och human de än må vara, konfirmerar i 
första hand denna norm. Arbetsrätten förmår inte tala till medborgaren 
såsom något annat än en abstrakt ekonomisk enhet, dvs. rättssubjektet 
arbetstagaren är blott ett objekt. Socialförsäkringen å sin sida är ett ut-
tryck för denna logik genom inkomstbortfallsprincipen då den utgår ifrån 
lönearbetets och arbetskontraktets logik. Liksom arbetsrätten kan även 
den (i princip) bara tala till medborgaren som lönearbetare, dvs. en eko-
nomisk enhet. Det blir särskilt tydligt om vi tar i beaktande hur ”företa-
gare” (måste) tas in i försäkringen (jfr SOU 2012:47, s 130 & 245ff). Den 
sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är som inkomstunderlag grund-
läggande för beräkning av ersättningar inom sjukförsäkringssystemet. 
Utformningen av inkomstunderlaget för de med ersättning av annat än 
förvärvsarbete är därmed beroende av utformningen av inkomstunderlaget 
för anställda. Den som bedriver näringsverksamhet genom t.ex. aktiebolag 
eller ekonomisk förening och är anställd i bolaget eller föreningen har 
också en inkomst av tjänst, vilket gör beräkning möjlig på samma sätt som 
för vanligt anställda. I denna mening är dessa näringsidkare inte att be-
trakta som egenföretagare; dvs. inom ramen för socialförsäkringen, utan 
har måst normeras inom ramen för socialförsäkrings- och skattelagstift-
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ning för att harmoniera med systemet.132 Även de näringsidkare som be-
driver enskild firma e.d. har måst harmonieras med systemet. I detta fall är 
det hela något mer komplicerat (genom att de inte har en anställning i sitt 
eget företag), men även deras relation till socialförsäkringen utvecklats i 
relation till anställningen och löneinkomsten som norm - genom inkomst-
uppskattningar133. Genom lönen/inkomsten inordnas så medborgarsubjek-
tet i ett system av direkt och indirekt planering och kontroll, av såväl ar-
betsgivare som statsmakt (Henning, 1984; Christensen, 1983).  

Som tidigare kunde konstateras föreligger idag, på ett övergripande 
plan, inga betydande skillnader mellan offentliga och privata anställningar 
utan de, som Furåker & Lindqvist (Furåker & Lindqvist, 1992, s 19f) 
skriver, har båda en ”kommodifierad” relation till hela arbetsmarknaden. 
Det gäller sålunda, enligt tidigare, det mer precisa förhållandet till arbets-
rätten men också till socialförsäkringen. Det innebär att det snarare är 
korrekt att säga att medborgaren som lönearbetarsubjekt har en ”kom-
modifierad” relation till samhällsformationen som helhet. Jag kommer nu 
att avsluta kapitlet med en sammanfattande diskussion under rubriken 
Det normaliserade lönearbetet. Avsikten är att här utveckla och precisera 
den diskussion som från några olika perspektiv hitintills förts kring denna 
allmänna normativa position.   

Det normaliserade fria lönearbetet 
Även om lönearbetet som livsform och samhällsnorm stötte på kraftig 
kritik (som ett ”löneslaveri”) i sin tidiga utveckling är dess dominans idag 
- i moderniserade samhällen - mer eller mindre obestridlig. Dess storhets-
tid är här och nu när det, i avsaknad av grundläggande kritik, kan verka 

                                                      
132 Notera här att de olika regler kring s.k. fåmansbolag som utvecklats (och om-
vandlats) över tid inte bara handlar om att styra skatter och inkomster utan också 
innebär en normering kring lön och inkomst - som det naturliga förhållandet mel-
lan medborgare och samhälle. 
133 Som egenföretagare räknas de som driver egen verksamhet i enskild firma, 
handels- eller kommanditbolag. Deras engagemang i verksamheten ger inkomst av 
näringsverksamhet, inte av tjänst. De kommer alltså inte generera några månads-
uppgifter, varför de betraktas som en egen kategori inom socialförsäkringen; in-
komst av annat än förvärvsarbete som vilar på annat än anställning. Beräkningen 
kan här t.ex. utgå från förväntningar om framtida inkomster som anses skäliga i 
förhållande till om motsvarande arbete skulle gjorts som anställd (se SOU 
2012:47, s 130 & 245ff). Här fungerar alltså normen som dels normerande princip 
(lönearbetet) dels statistisk norm (skälig inkomst) och (jfr Foucault, 2007, s 63). 
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som en (med konsumtionen) självklarhet i såväl samhällets syn på med-
borgaren som i medborgarens självuppfattning. Lönearbetssamhället 
framstår därmed gärna som någonting a-historiskt och universellt istället 
för någonting historiskt relevant (Allvin, 1997). Vi kan här notera att 
varje samhällsform synes ha en tendens att utgå ifrån att den kommer att 
bestå för evigt och att dess aktörer har svårt att tänka och agera bortom 
de etablerade normerna och strukturerna. Förändring blir i tankevärlden 
blott en förlängning av det som redan är (Christensen, 1983, sid 23, jfr 
Bauman, 1999, s 29). Här är lönearbetsamhället inte annorlunda men 
även om det för givet tagna är svårt att lyfta fram som historiskt fenomen 
bör vi utgå ifrån att lönearbetet inte är någon ödesbestämd och obestridlig 
nödvändighet för människans samhälleliga relationer och levnadsformer, 
utan en historiskt framväxt och konstruerad livsform (Weber, 1978; Jac-
ques, 1996; Allvin, 1997; Hasselbladh, 2000). Webers analys av (den bor-
gerligt kapitalistiska) rationaliseringen som en särskild kunskapsform och 
lönearbetet som en särskild subjektposition, liksom arbetsrättens och soci-
alförsäkringens historisk-praktiska harmoniering, utgör här en illustration 
av detta förhållande.  

Konflikt och förhandling mellan arbetstagare och arbetsgivare kring det 
fria anställningsavtalet, liksom den politiska interventionen genom ar-
betsmarknadsreglering och utveckling av socialförsäkringsmässiga instru-
ment har, i olika omfattning och utformning, skett i alla länder där pro-
duktions och resursfördelningen organiserats kring lönearbetet (jämför 
med Christensen, 1997, sid 72). Vi bör alltså förstå utvecklingen mot lö-
nearbetssamhället som samspelet och förhandlingen mellan arbetsgivarsi-
dan, arbetstagarkollektivet och politiken, kring lönearbetet som norm. 
Den norm inom vars rymd allmän sysselsättning också kunnat etableras 
som ett gemensamt intresse för stat, arbetsgivare och lönearbetare som 
varande lönearbetsallmänningens tre aktörer. Från att ha varit en nymo-
dighet grundad på individuella avtal och uppgörelser mellan arbetsgivare 
och arbetstagare utvecklas det fria lönearbetet till en ställning, som fastslås 
genom (individuell och kollektiv) arbetsrättslig reglering, genom plikter att 
betala avgifter till försäkringar och fackföreningar samt genom rätten till 
vissa förmåner, såsom sjukvårds- och olycksfallsförsäkringar och pension. 
Därtill införs olika garantier mot eller vid arbetslöshet (i form av arbets-
löshetsförsäkringar). Det privata arbetskontraktet blir således succesivt en 
alltmer offentlig eller allmän angelägenhet och staten dras succesivt in som 
en regulator mellan arbetsmarknadsparterna. I denna mening blir det pri-
vata kontraktet genom kompletterande institutionella arrangemang en 



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  169 
  

offentligrättsligt etablerad institution. Visserligen kan man vardagligen 
uppfatta det som att de enskilda avtalen fortfarande bestäms utifrån de 
inblandade individernas ”privata viljor” men lyfter man blicken blir tyd-
ligt hur inordnat detta ”viljande” har blivit (Abrahamsson & Broström, 
1980, s 40f; jfr med Renner, 1976).134 Noterbart är här, som Renner note-
rar (refererad i Abrahamsson & Broström, 1980, s 41), hur arbetskontrak-
tet som juridiskt element varit i stort sett intakt under denna utveckling. 
Det är de sociala funktionerna i arbetsavtalet som ändrats. Kollektivise-
ringen och den tilltagande juridiska inramningen (inte bara LAS, utan 
också senare diskrimineringslagstiftning) har inte ändrat grunderna för 
avtalet som ett kontraktsbevis mellan enskilda arbetsgivare och individu-
ella arbetstagare. Detta inslag finns även kvar hos bemanningsföretagen 
som mellanhand mellan de två. Det senare - bemanningskontraktet - visar 
på just arbetskontraktets möjlighet att som ett normativt herravälde mo-
duleras och spridas genom ”uppfinning av sig själv”. Om arbetskontrak-
tet, som Renner påpekar, är intakt, som intellektuell prestation (ett sätt att 
veta saker) pekar förändringarna snarare på det som Foucault (liksom i 
någon mening Weber) talar om som en intensifiering av makten kring 
lönearbetet som norm, ett alltmer finmaskigt myller av regler och rutiner 
vars effekt blir just den självklarhet med vilken en företeelse och praktik 
kan uppfattas. 

Lönearbetet är nu inte bara tekniskt - som organiserande produktion 
och fördelande materiella resurser - utan blir som livsform också en erfa-
renhet genom dess uppstyckning av tid och plats, roll och funktion, när-
varo och frånvaro, inne eller ute. Som norm innebär lönearbetet att allt 
som inte är närvaro i arbetet är frånvaro till arbetet, såsom fritid, semes-
ter, sjukdom eller avsaknad av arbete, dvs. arbetslöshet eller pension 
(Christensen, 1983). Som normalposition blir alltså lönearbetet ett själv-
klart normaltillstånd till vilket alla medborgare har ett förhållande, allde-
les oavsett om de faktiskt lönearbetar eller inte. Som Arbetslivsdelegation-
en skriver i sitt slutbetänkande från 1999:  

”Arbetet utgör i många fall huvuddelen av en människas liv, och en stor del 
av livet tillbringas på arbetet, och den personliga identiteten är intimt för-
knippad med ett yrke eller rollen på arbetet. Framgång i livet är ofta också, 

                                                      
134 Med Foucault kan vi säga att själva ”viljandet” har denna institutionalisering 
som en förutsättning för sin funktion avseende såväl materiell försörjning som 
identitetsskapande. Viljan till arbete föregår inte lönearbetssamhället utan är en 
(med tidigare Allvin, 1997, obekväm) effekt av densamma. 
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liktydigt med framgång i arbetslivet, vilket kanske i högre grad kan anses 
giltigt för män än för kvinnor. För individerna är arbetslivet och dess vill-
kor självklart en ständigt aktuell fråga.” (SOU 1999:69, sid 12).  

I lönearbetssamhället är det arbetet som främst skapar identiteter och 
människovärde (jämför med Christensen, 1983; Helldén, 1996; Allvin, 
1997; Bauman, 1999; Bustos Castro & Härenstam, 1999; Ehmer, 2001). 
De som inte arbetar anses i en eller annan mening stå utanför samhället. 
Ur medborgarens perspektiv handlar detta om att avsaknaden av ett ar-
bete ofta leder till ekonomisk och social utsatthet; dels som att inte kunna 
försörja sig själv och de andra som är beroende av den enskildes försörj-
ningsförmåga, dels som att inte passa in i samhällsnormen för ett liv i 
lönearbete (SOU 2010:102, sid 23; jämför med Bustos Castro & Hären-
stam, 1999). Ur samhällets perspektiv handlar det om att hålla ihop sam-
hället, ekonomiskt och socialt. Sedan valrörelsen 2006 har t.ex. det s.k. 
”utanförskapet” lyfts fram som ett av de viktigaste områdena för den 
borgerliga regeringens politik.135 Finansminister Anders Borg och arbets-
marknadsminister Sven Otto Littorin skriver (i den socialdemokratiska 
anda som vi med Klas Åmark redogjorde för tidigare) i en debattartikel 
från 2008: 

Att vara arbetslös eller sjukskriven under en lång tid kan leda till en situat-
ion där det är svårt att återgå till arbete. Vår jobbpolitik med starkare driv-
krafter till arbete genom jobbskatteavdrag och återupprättande av arbets-
linjen i försäkringssystemen leder till bredare vägar tillbaka till arbetsmark-
naden. En bra för- och grundskola tillsammans med både teoretisk och yr-
kesinriktad vidareutbildning behövs för att ge unga rätt förutsättningar att 
komma in på arbetsmarknaden. Så motverkar vi utanförskap och lägger 
grunden för ett inkluderande samhälle. […] Att minska utanförskapet och 
få fler i arbete är helt avgörande för att få ett samhälle som håller ihop. […] 
Grunden för vår välfärd är arbete. (Borg & Littorin, 2008) 

Utgångspunkten är att alla människor har sin arbetsförmåga att sälja och 
att de så skall göra (Bauman, 1999). Lönearbetssamhället präglas så av en 
moralisk och administrativ förväntan på medborgaren om att låta sig de-
finieras - av samhället och sig själv - genom lönearbete. Denna moral un-
derbyggs av den meningslösa ”uppgiftsetik” som Max Weber (1978) iden-
tifierade som ett arv av från den kristna asketismen men som han menar 

                                                      
135 Se t.ex. Riksrevisionen (2008), där de i en rapport granskar regeringens an-
vändning av begreppet utanförskap, deras arbete inom sysselsättningspolitiken och 
de ekonomiska propositionerna under 2007, 2008 och 2009. 
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kommer att utvecklas till en ”järnbur” i sin kapitalbyråkratiska tappning. 
Medborgarna arbetar utan att veta varför men det spelar ingen roll ef-
tersom arbetet i sig (och dess motor konsumtionen) gjorts till det högsta 
värdet. Medborgaren skall leva för att arbeta (uppgiften) och arbeta för 
att leva (försörja sig) som om det vore det naturligaste av tillstånd: ”Att 
arbeta är bra, att inte arbeta är dåligt.”(Bauman, 1999, sid 13; jämför 
även med Beck, 2000).  

Kanske vi kan säga att det fria lönearbetets rationalisering handlar om 
att formulera en förnuftig herraväldeslogik medan dess normalisering 
handlar om den översättningsprocess som kan ta vid när rationaliteten 
skall omsättas i en styrningspraktik (leda och bli ledd). Normalisering blir 
förnuft omsatt i handling. Normaliseringens effektivitet kan mot denna 
bakgrund mätas utifrån dess resultat, dvs. normativa spridning inom en 
sammansatt allmänning. En allmänning kan här förstås som en inramning, 
ett område som kanske inte stängts men där åtminstone tiden stillats och 
rummet naglats fast. Som sådan inramning kan vi förstå lönearbetssam-
hället, mer specifikt lönearbetets allmänning. En sammanvävd rationalitet-
normativitet uttryckt som institutioner och positioner, inom vilket en sub-
jektiv normalisering kan frodas.136 

Mot denna bakgrund och avslutningsvis kan vi, som tidigare, konsta-
tera att det i ett historiskt perspektiv är vanligt att man talar om att män-
niskan står inför ett grundläggande trygghets- eller välfärdsproblem; t.ex. 

                                                      
136 Noteras bör att detta innebär ett ifrågasättande av det perspektiv som ser hur 
det föreställt ursprungliga och normala (en Människan med stort M) förekommer 
det föreställt skapade och normativa (ett föreställt samhälle med litet s) och att 
detta konstruerade samhälle sedan börjar förtrycka den ideala människan, i.e. hota 
hens existens. I föreliggande perspektiv förstås det normala bättre som en normativ 
effekt inom ett normaliserat sammanhang. Det är t.ex. inte onormalt att vara 
otillgänglig för arbete och det är heller inte naturligt (eller normalt) med utgångs-
punkt i en naturlig Människa, utan det är snarare (konstaterat) normalt förekom-
mande att vara såväl tillgänglig som otillgänglig för arbete inom ett sammanhang 
där tillgänglighet ställts upp som norm. Det betyder alltså att företeelser som sjuk-
dom, havandeskap, trötthet (eller vad det nu må vara) inte finns som givna diskva-
lificerande mänskliga kategorier före samhället utan att de etableras inom ett nor-
mativt sammanhang (se även Kapitel 7). Det betyder att vi å ena sidan inte kan 
säga att otillgänglighet för arbete hotar samhället utifrån, i form av en extern 
naturlig mänsklig förgänglighet, precis som vi å den andra inte kan säga det om-
vända; att kravet på tillgänglighet hotar människan utifrån i form av ett externt 
onaturligt krav på tillgänglighet. Normalisering effektuerar norm och normalitet. 
Brott och avvikelse är här normalt eftersom det bara är här det kan vara det. 
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om hur skall man klara försörjningen när man är gammal eller sjuk och 
inte kan arbeta (jfr Ståhlberg, 2004, s. 9) eller som Åmark: ”Vad man 
skall ta sig till om man inte kan försörja sig själv och sin familj genom sitt 
eget arbete, vare sig det beror på sjukdom, arbetslöshet, barnsbörd, ålder-
dom eller något annat liknande?” (Åmark, 2005, s 11). Olika samhällen, 
menar man med denna argumentation, har i olika tider löst detta problem 
på olika sätt. Mitt perspektiv är här något annorlunda, ty även om vi med 
viss försiktighet kan påstå att detta problem genomsyrar människans 
historia överhuvudtaget bör vi nog tillstå att det på allvar, som ett nation-
alstatligt projekt, etablerar sig som ett huvudproblem för politik i sam-
band med att en feodal ordning ersätts av en kapitalistisk-industriell dito; 
där feodala arbetsformer succesivt ersätts av det moderna marknadsbase-
rade lönearbetet. I denna mening är det rimligt att anta att det som med 
”trygghetsproblemet” i fokus pekas ut som eviga frågor - sjukdom, ålder, 
barnafödande - inte alls behöver tänkas som det som föregår samhället 
och som det sedan löser (på ett bra eller dåligt sätt). Utan tvekan finns det 
ett brett historiskt tema kring ”välfärdens problematisering” men det är 
centralt att förstå att denna problematisering också etablerar de objekt 
som gärna tas för givet, t.ex. sjukdom och barnafödande. Det innebär att 
denna problematisering även etablerar särskilda positioner och erfaren-
hetsformer kring dessa normativa objekt. Detta är något som är tydligt på 
t.ex. barnafödandets område vilket kommer att framgå i kommande kapi-
tel när vi sätter fokus på den mödrande lönearbetarens succesiva etable-
ring inom lönearbetets institutionaliserade ram. 
 
  



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  173 
  

7. Den mödrande lönearbetarens normalisering 
I två kapitel har jag nu redogjort för lönearbetets rationalisering respektive 
normalisering. Den uppmärksamma läsaren noterar nu att denna historie-
skrivning saknar en för undersökningen central aspekt, dvs. barnal-
stringens problematisering. Detta kommer följaktligen vara i centrum för 
detta kapitel, som syftar till att redogöra för den mödrande lönearbetarens 
succesiva positionering som seriell kategori inom ramen för det rationella 
och normala lönearbetssamhället. I huvudsak kommer fokus riktas mot 
1900-talets utveckling i form av juridiska och politiska reformer med be-
toning på två tidiga lagar samt 1970-talets utveckling. Innan vi kommer 
dit vill jag dock, för att sätta den problematiserande tonen, återknyta till 
den inledande diskussionen om barnalstring som ett historiskt tema.  

Det historiska temat 
En utgångspunkt för undersökningen är att barnalstringen utgör ett tema 
som återkommande synes kräva specifik problematisering i olika givna 
miljöer. Fokus i detta kapitel kommer att vara den specifika problematise-
ring som sker i samband med att det svenska samhället utvecklas från ett 
bondesamhälle till en välfärdsstat vars medborgerliga primärposition ut-
görs av lönearbetaren. Vi bör med detta alltså minnas att den moderna 
utvecklingen har en förhistoria; som sannolikt skiljer sig på det diskursiva 
planet - vad vi ser, tänker, känner och talar om - men som möjligen inte 
skiljer sig på samma sätt på det praktiska planet - hur vi ser, tänker, kän-
ner, talar och inte minst gör. Det är t.ex. väl dokumenterat i forskningen 
att barnafödande (mödrande) och barnomsorg (modrande) kunde utgöra 
ett spänningsfyllt område också i bondesamhället, samt att dessa spän-
ningar inte bara relaterade sig till de medicinska (och vårdande) kunskap-
erna och de (i jämförelse med dagens situation) stora farorna för liv och 
hälsa. Kring frågan om utomäktenskaplighet som ett brott137 kan vi t.ex. 
se att det dels handlade om en spänning i förhållande till normer och vär-
deringar dels i förhållande till försörjningsordningen. I forskningen träder 
så en svunnen seriell organisering och positionering fram kring det möd-

                                                      
137 Vi kan i sammanhanget också konstatera att utomäktenskaplig sexualiteten 
också var straffbar enligt lag fram till 1855 (Johansson, 2006, s 8. Lindstedt-
Cronberg visar i sammanhanget hur denna samhällets upptagenhet vid den utom-
äktenskapliga sexualiteten fortsätter trots förändringar i lagstiftningen under hela 
1800-talet (1997, s 15). 
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rande subjektet. Ett exempel är Jonas Frykmans etnologiska avhandling 
om Horan i bondesamhället (1993[1977]) i vilket han argumenterar för 
det moraliska tryck och den stigmatisering som utvecklades kring unga 
kvinnor i förhållande till sexualitet och fruktsamhet. I en kultur där före-
komsten av ogifta mödrar sågs som ett brott mot förhärskande värdering-
ar krävdes särskilda stigmatiserande praktiker för att markera mot och 
stävja brott mot ordningen. Praktiker som involverade såväl kvinnorna 
själva som andra i deras omgivning.138 Ett annat exempel, som också bil-
dar en kritik mot Frykmans analys och slutsatser, är Ann-Sofie Ohlanders 
(1978; 1985) studie av vigselböcker och husförhörslängder. Ohlander 
visar här hur dessa normbrytande och ”inramade” individer tillsammans 
med andra aktörer i livsmiljön snarare (eller också) kunde verka för att 
praktiskt lösa konkreta uppkomna situationer; t.ex. genom giftermål med 
antingen fadern till det utomäktenskapliga barnet eller någon annan.139 En 
ytterligare prisma i denna problematisering av utomäktenskaplig frukt-
samhet gäller företeelsen av barnamord, vilka tycks ha varit förhållandevis 
vanligt förekommande i det agrara Sverige och bl.a. skildrats av Bergenlöv 
(2004), Johansson (2006) och Lindstedt-Cronberg (1997). Enligt Bergen-
löv reflekterar barnamorden det moraliska tryck som de ogifta havande 
kvinnorna var satta under; att passa in i den framförallt kyrkliga och juri-
diskt sanktionerade moralen (jfr Bergenlöv, 2004, s 450). I den tidiga nor-
diska forskningen om barnamord synes skam och hård normativ kontroll 
ofta anges som orsaker, dvs. i mångt och mycket på samma tema som 
Frykman ovan. Johansson (2006, s 7 & s 296) vill i sin avhandling inte 
helt förneka denna förklaringsmodell men nyansera den något genom att 
framhålla en mer komplex situation med sociala, ekonomiska, emotionella 

                                                      
138 Frykmans (1993) slående exempel här är den s.k. Gåsagången, då kvinnor i 
södra Sverige under 1800-talets första hälft utsattes för en särskild inspektion i 
samband med utsläpp/intagning av gässen (vår/höst). Tecken på havandeskap var 
en signal om omoraliskt uppförande hos en individ och hennes hår täcktes ome-
delbart av sjalett som en symbolisk markering (att jämföra med Goffmans stigma). 
Frykmans undersökning baserar sig på traditionsuppteckningar och folklivskild-
ringar och har bl.a. mot denna bakgrund kritiserats, se nedan.  
139 Jfr också med Carlsson (1977) som i en undersökning (Östra Vingåker Söder-
manland; mellan åren 1800- 1829) också visar att de flesta av de ogifta mödrarna 
gifte sig efterhand (jfr Ohlander, 1986, s 98; Lindstedt-Cronberg 1997, s 23f). Jfr 
även med Vikströms (2003) avhandling om mobilitet/migration kring Sundsvall 
(slutet 1800-tal); där hon bl.a. visar på kvinnors aktiva praktiker (t.ex. genom 
lönearbetet och i anslutning till ex oäkta barn och giftermål). 
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och kulturella inslag, och argumenterar för att en individs försök att dölja 
en sexuell relation och/eller graviditet genererades i de dagliga och sociala 
[försörjnings-] relationerna, kring de förväntningar som knöts till henne 
som person. Mot denna (mycket schematiska) bakgrund kan vi så konsta-
tera att moraliseringen och dess praktiker förmodligen bara var ett utslag 
kring barnalstringens problematisering. Den praktiska hanteringen kring 
barnafödande - efter en utomäktenskaplig sexuell relation - stannade en-
ligt inte vid stigmatisering och hård normativ kontroll utan kunde också 
föranleda handlingar riktade mot att lösa den konkreta situation, t.ex. 
kring frågor rörande försörjning (genom giftermål). Utifrån tidigare reso-
nemang (Kapitel 4) kan vi kanske säga att barnalstringen här visar sig som 
en fråga av historisk-tematisk karaktär; som öppnar upp för en mängd 
olika svar (problemlösningar). Vi kan också lägga märke till att denna 
problematisering påminner oss om de exempel som vi i inledningskapitlet 
kunde se från vår egen samtid. Även om det handlar om en helt annan 
situation uppvisas igenkännlighet; kanske särskilt i den meningen att 
”sanningen” kring fruktsamhet och barnalstring också då kunde utgöra en 
källa till oro, skam, rädsla, ilska och, i högsta grad, fara samt inte minst 
praktisk hantering. Detta bildar således en historisk-praktisk bakgrund till 
den senare utvecklingen, i vilken barnalstring och mödrande skall komma 
att utvecklas till ett modernt problem (och problemlösning) inom ramen 
för lönearbetssamhället.140 Den nya samhällsorganisationens etablering 
under 1900-talet innebär i denna mening en succesiv problemformulering 
ur vilken det historiska temat barnalstring kan re-etableras kring som 
specifik subjektpositionering och därmed skärningspunkt för självpragma-
tik.141   

Detta historiska perspektiv är värt att ha i åtanke, särskilt mot bak-
grund av att lönearbete idag kan framstå som ett självklart och neutralt 
område för män och kvinnor. I denna mening saknar också föregående 
kapitels schematiska beskrivning av lönearbetets rationalisering och nor-

                                                      
140 Det är riktigt som filosofen Moira Gatens säger: “… different bodies occupy the 
same social space differently.” (1991, sid 137). Till detta bör vi dock lägga att 
”samma” kroppar (som eventualiteter) ockuperar olika sociala ordningar olika. 
141 Jfr med Elisabeth Elgán (1994) och hennes analys av svensk och fransk abort 
och preventivmedelspolitik från sekelskiftet till andra världskriget. En undersök-
ning med ett helt annat fokus men som jag uppfattar har samma fokus på barnal-
stringens historiska problematisering (dvs. att det handlar om former av hur vi vet 
saker och hur detta vetande organiseras praktiskt). Jfr även med Clare Hanson 
kulturhistoriska analys av graviditet och barnafödande (2004). 
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malisering den ena halvan av historien, dvs. rörande ”kvinnor” och mer 
specifikt mödrare som lönearbetare.  Denna historia har nu en nära relat-
ion till frågan om ”den allmänna reproduktionen”, dvs. inte bara avseende 
barnalstring och barnomsorg utan också kring den redan aktiva arbets-
kraften genom s.k. ”hemarbete”. Problematiseringen av denna ”allmänna 
reproduktion” spinner en tråd genom hela 1900-talets moderniseringspro-
cess och det är i förhållande till denna som, senare, etableringen av en 
formellt könsneutral lönearbetare (formellt) också sker. Detta övergri-
pande perspektiv på reproduktionens förhållande till produktionen är nu 
av just allmänt intresse här. Den centrala frågan för undersökningen rör 
mer specifikt barnalstringens diskursiva relation till den rationella lönear-
betsnormen och än mer specifikt det mödrande lönearbetets förhållande 
till lönearbetets normalisering. Det är också det som jag kommer att för-
söka att ange huvuddragen för i detta kapitel. Tyngdpunkten kommer att 
ligga vid den juridiska kodifieringen, dvs. då lönearbetet och lönearbeta-
ren direkt och indirekt ställdes relation till just graviditet och mödrande. 
Det innebär till en början en kortare historisk introduktion kring sekelskif-
tets situation följt av ett fokus vid lagen från 1939 (förbud mot avske-
dande) vars principer senare kommer att mynna ut i 1970-talets reformer. 
Därefter följer en genomgång av socialförsäkringens utveckling. Avslut-
ningsvis diskuteras det normaliserade mödrande lönearbetet. 

Juridiska inramningar kring den barnafödande lönearbetaren 
Förhållandet mellan kategorin ”kvinnan” och lönearbetet som försörj-
nings- och aktivitetsform har sedan slutet av 1800-talet skapat debatt 
(Lundqvist, 2007, s 73) med särskild betoning på frågor som rör barnafö-
dande (mödrande) och barnomsorg (modrande). Detta bildar en central 
fond till dagens diskussioner, även om innehåll och tyngdpunkt förskjutits. 
Historikern Yvonne Hirdman (2003) framhåller att det redan tidiga ut-
vecklingsskedet kring lönearbetet allmänt föranledde diskussioner om det 
t.ex. moraliskt (inklusive praktiskt) riktiga i kvinnors deltagande på denna 
nya offentliga arena. Hirdman illustrerar den moraliska spänningen med 
ett uttalande (1854) från en viss Rickard Muggeridge som studerat den 
brittiska textilindustrin: ”Jag anser att modern i en familj borde finna 
tillräckligt med uppgifter hemma utan att behöva vara anställd utanför 
hemmet. Det finns många områden där hon kan bistå familjen, till exem-
pel med sömnadsarbete, vilket förvisso är ett kvinnoarbete.” (2003, s 
102). Som Hirdman påpekar kan vi konstatera att det för att denna dis-
kussion överhuvudtaget skulle ha kommit till stånd måste ha varit ett mer 
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eller mindre utbrett fenomen att kvinnor i allmänhet och gifta kvinnor i 
synnerhet arbetade för lön. Det som uppenbarligen stör Muggeridge är att 
kvinnorna arbetar för lön utanför hemmet; vilket synes innebära en be-
lastning för ett hushåll som bygger på kvinnans arbetsinsatser.  

Vad vi ser här, påpekar Hirdman (2003), är att kvinnorna är de som i 
någon mening först intar den nya offentliga arenan lönearbete. Det är 
kvinnorna som i första hand är nödgade att röra sig ifrån landsbygden in 
mot städerna för att där hitta former för sin försörjning och överlevnad. 
Detta finner de i det nya industriella lönearbetet (ofta textilindustrin) och 
vi måste förstås säga att industrin också finner dem, kvinnorna, ty som 
Hirdman skriver: ”I kapitalismens ungdom och mannaår var behovet av 
människor ett behov som också drog in kvinnorna i samhället.” (2003, s 
190). För den begynnande och på många platser väl utvecklade industri-
kapitalismen var ”kvinnan” således inte ett problem utan snarare en möj-
lighet som arbetskraft. I sitt tidiga skede fann kapitalismen att just kvinnor 
men också barn var en mycket lämplig arbetskraft, kanske främst i me-
ningen ”billig” (jfr Abrahamsson & Broström, 1980, s 80). Samtidigt bör 
vi inse att dessa ”oreglerade” arbetstillfällen utgjorde en möjlighet för 
kvinnorna (liksom barnen direkt eller indirekt via anhöriga) till inkomst 
och försörjning. När vi senare ser en utveckling som dels förbjuder barn-
arbete dels reglerar kvinnors arbete andas dessa åtgärder ofta humanism 
men det moraliska och normativa inslaget är tydligt och förändringarna 
sker ofta med andra (”manliga”) lönearbetares bistånd, genom fackföre-
ningarna. Ty det kom succesivt att, som Hirdman skriver, handla om en 
konkurrensfråga där männens behov som familjeförsörjarens i första hand 
måste tillgodoses (jfr Hirdman, 2003, s 103). Ekonomhistorikern Ulla 
Wikander skriver på samma tema: ”Kvinnors lönearbete uppfattades som 
en avvikelse från normalt kvinnligt levnadsmönster; åtminstone fick löne-
arbete utanför hemmet den stämpeln.” (2006, s 11). För män blev ”an-
komsten” till städerna, industrierna och lönearbetet enklare eftersom de-
ras ”utträde ur hemmet” och deras manlighet inte ifrågasattes så länge de 
var goda försörjare. Detta skulle senare också komma att ta sig uttryck i 
ett ”gemensamt projekt” och föreställning för arbetarklassens män och 
kvinnor, vilket innebar att det (ofta nödvändiga) ”kvinnliga” lönearbetet 
behövde hållas dolt: ”… en man medgav inte gärna att hans hustrus in-
komst var viktig för familjens försörjning. Om hon arbetade skulle det 
vara i ett kvinnligt arbete som inte konkurrerade med hans. Det borde 
vara lägre betalt.” (Wikander, 2006, s 12). Paradoxalt nog - i förhållande 
till denna moral - var alltså kvinnor under den tidiga industrialismen ofta 
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en lika efterfrågad arbetskraft som män, inom somliga yrken och 
branscher än mer efterfrågad. Lika paradoxalt - i förhållande till detta 
ideal - var kvinnors lönearbete ofta lika centralt för försörjningen som 
mäns dito, alldeles oavsett om de var ensamstående eller gifta utan barn, 
ensamstående eller gifta mödrar (Bladh, 1991, s 11).  

Mot denna bakgrund, samt frågan om utbud/efterfrågan respektive 
nytta/nöd, kan vi konstatera att de föreställningar som placerade den 
normalt förväntade kvinnan - modern - i hemmet under 1800-talets andra 
och 1900-talets första hälft inte kunde hindra att många kvinnor vistades 
på den expanderande lönearbetsmarknaden (Wikander, 2006, s 10). Sam-
tidigt har kvinnors lönearbete under den tidiga industrialiseringen inte 
alltid varit synligt i statistiken (jfr Wikander, 2006, s 15), vilket kanske är 
en anledning till att den seglivade föreställningen om ”det stora utträdet” 
för kvinnor på arbetsmarknaden från 1960-talet och framåt. Som alterna-
tiv kan vi dock vända oss till en samtidbetraktare - Gerda Meyerson142 - 
som i början av 1900-talet skriver en retrospektiv betraktelse över ”arbe-
terskornas” värld och sitt eget engagemang kring dem: 

Det var en ruskig novemberdag år 1894. Jag kom i något ärende till en 
nyuppförd korkfabrik långt ute på Kungsholmen […]  Fabriksarbeterskor - 
nog hade jag reda på att sådana funnes […] men jag hade aldrig kommit i 
närmare beröring med någon av dem.[…] Där fanns både äldre och yngre 
kvinnor. […] De arbetade i fabriken från 8 på morgonen till 7 på kvällen. 
(Meyerson, 1917) 

Meyerson berättar sedan vidare om hur hon får en tanke om att kunna 
”göra något” för dessa arbeterskor, varpå hon skriver om sina erfarenhet-
er under drygt två decennier. Detta innebär också en beskrivning av den 
mångfald lönearbetande kvinnor som kanske inte alltid fördes in i statisti-
ken (vare sig som arbetande eller arbetslösa) men som tydligt togs i bruk 
och tog sig an lönearbetet som försörjningsform:  

”… fabriksarbeterskor av alla slag, bokbinderskor, typografer, sömmerskor 
och hemarbeterskor i en mängd olika fack. Jag har haft tillfälle att studera 
fattiga familjers såväl som de ensamstående självförsörjande arbetar-
kvinnornas bostadsförhållanden, sett inneboendesystemet i dess mest mot-
bjudande former och den ensamma från landsbygden nykomna, med stor-
stadens faror obekanta unga flickans svårigheter. Jag har sett de övergivna 
ogifta mödrarnas förr så obeaktade kamp för sig och barnen, klena och 

                                                      
142 Gerda Meyerson (1866-1929), född i Stockholm. Grundade bl.a. Föreningen 
Hem för arbeterskor 1898 (Meyerson, 2014). 
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sjuka arbeterskors ständiga vandring mellan sjukhuset, arbetsplatsen och 
pantlånaren och äldres, i förtid utslitnas liv på svältgränsen för att i det 
längsta undgå fattighuset. Jag har sett hemarbeterskor, gifta och ogifta, 
träla vid sy- eller stickmaskinen med arbetsplatsen tätt intill köksspisen för 
att ej behöva stiga upp för att då och då röra i matbitarna i pannan eller för 
att äta dem, hemarbeterskor, som på 14-16 timmars arbetsdag förtjänade 1 
kr. till 1:50. Jag har vandrat genom många olika slags fabriker i Sverige och 
i utlandet, och sett hur kvinnans arbetskraft i allt större utsträckning tages i 
anspråk inom snart sagt alla industrigrenar.” (Meyerson, 1917) 

Som framgår av Meyersons skildring fanns det knappast en lönearbetande 
kvinna. Många hade säkert inget val, som ensamstående eller som gifta 
med en man vars lön inte räckte till familjens försörjning, medan andra 
sannolikt arbetade därför att de helt enkelt ville och kunde arbeta för lön. 
Deltagandet på denna framväxande ”gemensamma arbetsmarknad” för 
män och kvinnor skedde dock inte bara under den ovan beskrivna mora-
len utan också, mer konkret, under olika villkor för dels män vs kvinnor 
dels kvinnor vs kvinnor. En sådan för 1900-talets första halva tydlig skilje-
linje gick mellan de gifta och de ogifta kvinnorna; där de förstnämnda inte 
var på rätt plats medan de andra kunde accepteras som tillfällig arbets-
kraft men som senare, i samband med giftermål, inte längre borde arbeta 
och konkurrera om arbetstillfällena (särskild med de gifta männen som 
bar ett försörjningsansvar). Vi kan här alltså se att denna normativa kraft 
- centrerad kring ett framväxande borgerligt familjeideal med en av löne-
arbete försörjande man - inte representerar någonting historiskt uråldrigt. 
Denna föreställning om ett ansvar för enbart hushåll och barn vikt för 
kvinnor utgjorde en relativ nymodighet. Kvinnor och män har förmodlig-
en, i alla tider, ägnat sig åt aktiviteter i avseende att bidra till sin egen och 
andras försörjning. Ett föreställt och i vissa kretsar praktiserat ”hemma-
fru-” eller ”hemarbetsideal” är således snarast att betrakta som en moder-
nare (1900-talet) företeelse än själva lönearbetet (jämför t.ex. med Hird-
man, 2003; Ohlander, 2005; Wikander, 2006). Wikander menar att det 
förefaller som om skillnader mellan män och kvinnor blev allt viktigare att 
betona i det borgerliga samhälle som växter fram kring industri och han-
del under 1800-talet och senare in på 1900-talet (1992, s 26; jfr även 
Bladh, 1991, s 21f; Lundqvist, 2007, s 75). Det handlar således om en 
särpräglad moralisk formering kring reproduktion och produktion, kring 
familje- och maskulinitets- och feminitetsmönster, vilka kommer att do-
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minera mognadsfasen för lönearbets utveckling i Sverige.143 Med Wikan-
der kan tiden omkring det förra sekelskiftet ses som en övergångsperiod, 
då kvinnor pressade på för politiska rättigheter, vilket senare en bit in på 
seklet också skulle realiseras i formell mening, samtidigt som möjligheter-
na till lönearbete på lika villkor försämrades. Tillgången till den politiska 
makten ökade alltså samtidigt som tillgången till arbetsmarknaden be-
gränsades i formell mening.144 Det är onekligen, med Wikanders ord, pa-
radoxalt (1992, s 36). Det är förmodligen också mot denna bakgrund som 
den generation som växte upp under 1900-talets sista årtionden naivt kom 
att förstå det som att det skedde en stor arbetsrevolution genom deras 
mödrar då de under 1960-talets slut och 1970-talet tog klivet ut på ar-
betsmarknaden. Naiviteten i denna uppfattning, som ofta kan vara svårt 
att göra sig fri ifrån, blir alltså snabbt tydlig vid en närmare historisk 
blick. I praktiken har majoriteten av alla kvinnor, särskilt i arbetarklassen 
och i de lägre inkomstskicken, varit sysselsatta i sin egen och eventuella 
familjs försörjning. Som Ulla Wikander skriver: ”De flesta kvinnor [liksom 
män] har alltid arbetat, oavsett om detta avlönats eller inte.” (2006, s 7; 
jfr Ohlander, 1997).145 Just detta med avlöningen - arbetet för lön - utgör i 
vår moderna historia en central anledning till missförstånd, ty ”kvinnor-
nas inträde på arbetsmarknaden” under 1960 och 1970-talen handlade 
delvis om en praktisk förskjutning där aktiviteter som tidigare utförts 
”gratis” eller osynligt inom t.ex. eget eller andras hushåll nu inordnades 

                                                      
143 I detta kan vi kanske säga att ”arbetskontraktet” - som ett samfällt uttryck för 
produktions- och försörjningsproblematiseringens omvandling - samvarierar med 
vad som ibland kallas för ”genuskontraktet”, som en barnalstrings- respektive 
omsorgsproblematiseringens omvandling. Senare skall de mötas som en intensifie-
rad maktrelation kring det som jag i inledningen betecknat som en lönearbetets 
allmänning, ur vilken samhällets främsta nytta skall dras, dvs. arbetskraften (som 
momentan och framtida reproduktion). 
144 Lundqvist (2007, s 74) noterar här att kvinnor stod för ca 30 % av det totala 
antalet fabriksarbetare under 1870-talet. Vid sekelskiftet 1900 var motsvarande 
siffra endast 19 %. 
145 Se t.ex. Frangeur (1998, 42ff) för en kritik av den historiska statistiken som inte 
tar hänsyn till kvinnors arbete under 1800-1900-talet. Den stora statistiska felkäl-
lan avseende gifta kvinnors förvärvsarbete ligger (med avtagande intensitet) i be-
räkningen av jordbruksarbetet.  
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inom lönearbetets sfär.146 Inträdet kan i denna mening snarare förstås som 
en ”statistisk effekt” kring vad vi kan och bör se, tänka och tala om, lik-
som kring vad vi kan och inte kan mäta; dvs. en praktisk och normativ 
förskjutning som själva mätandet är en del av (och därmed inte en naturlig 
historisk förändring som kan översättas till objektiva tal och genomsnitt). 
Utifrån denna schematiska introduktion kommer jag nu, till en början, att 
backa bandet lite granna och koncentrera mig vid ett par juridiska refor-
mer, dels i början dels i mitten av det förra seklet, vilka mer specifikt sät-
ter lönearbetet i relation till barnalstring och mödrande.  

Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott […] 
År 1900 utfärdades i Sverige en ny arbetarskyddslag - Lag om förbud för 
kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva - med en särskild 
paragraf, vilken tillkom med hänsyn till den nyförlösta kvinnans och bar-
nets behov av vila; särskilt för att modern skulle kunna amma. Den mer 
specifika skrivelsen lyder: Med arbete i industriellt yrke må qvinna, som 
födt barn, icke sysselsättas under fyra första veckorna efter barnsbörden, 
derest icke med läkarbetyg styrkes, att hon tidigare kan utan men börja 
arbetet.” (SFS 1900:75, §7).147 Lagen innebar alltså ett förbud för kvinnor 
att arbeta under de fyra första veckorna efter barnet födelse. När vi läser 
denna skrivning, tagen ur sitt sammanahang, kan vi förstå logiken; det 
fanns ett problem med kombinationen industriellt lönearbete och barna-
födande som man genom denna lagstiftning försökte att hantera. Så långt 
inget märkligt med andra ord. Det märkliga uppstår dock då vi noterar att 
det inte var tänkt att någon ekonomisk ersättning (från stat, arbetsgivare 
e.d.) skulle utgå till den nyförlösta kvinnan och hennes barn under denna 

                                                      
146 Jämför med Ulrich Beck ”Genom välfärdstatens modernisering efter andra 
världskriget […} utsträcks de krav som ett marknadsberoende liv medför till att 
också omfatta den kvinnliga livskontexten. Därmed sker ingenting nytt, bara det 
att det utvecklade marknadssamhällets principer nu appliceras på båda könen”. 
(Beck, 1998, s 181) Som ovan påtalat bör då konstateras att denna revolution var 
en mer formell (juridisk och statistisk) mer än den var praktisk. En mängd indivi-
der ur kategorin kvinnor arbetade för lön, av oräkneliga skäl, såsom de hade gjort 
sedan lönearbetets inträde som massfenomen på den samhälleliga scenen. 
147 Resten av paragrafen lyder: ”Till arbete under jord i grufva eller stenbrott må 
qvinna icke användas och ej heller minderårig af hankön under fjorton år.” (SFS 
1900:75,§7). 
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tvångsmässiga ledighet.148 Som Ohlander skriver: ”De [nyblivna mödrar-
na] förväntades i praktiken kunna ta hand om sina nyfödda barn utan att 
ha någon försörjning för dem.” (1997, s 6) De frågor kritikerna ställde sig 
rörde sig således om vad de skulle de leva av och till vilken nytta för häl-
san denna lagstiftning skulle vara om den innebar att den nyblivna mo-
dern inte längre hade någon försörjning. Det förutsattes i tysthet att det 
existerade en familjeförsörjande man. Som tidigare konstaterat försörjde 
sig många kvinnor i praktiken själva. De arbetade inte nödvändigtvis för 
att de ville utan för att de måste. I de fall där kvinnan var gift och såväl 
mannen som hustrun arbetade för lön var hennes inkomst dessutom san-
nolikt lika nödvändig för familjens uppehälle (jfr Ohlander, 1989, s 170; 
Bersbo, 2011, s 70). Sveriges första kvinna att bli läkare, Karolina Wider-
ström, som inte hade mycket till övers för denna nya lag, skriver med an-
ledning av lagen år 1906: ”Har månne den människa, som jag berövar 
brödet, gagn utav de föreskrifter jag ger henne till hennes hälsas beva-
rande?” (Ohlander, 1997, s 5). Det märkliga var således att den lag som 
var tänkt att gynna barnet och moderns hälsa istället kunde komma att 
hota deras försörjningsmöjligheter och välmående. Widerström arbetade 
under seklets början aktivt för att förbättra barns och kvinnors förhållan-
den, bl.a. med krav på en obligatorisk moderskapsförsäkring där såväl 
män som kvinnor skulle bidra till finansieringen. Den liberala riksdags-
mannen Edvard Wavrinsky gav 1908 röst åt Widerströms förslag då han i 
en motion krävde etableringen av en moderskapsförsäkring. Motionen 
bifölls av riksdagen och i beslutet hänvisades just till 1900 års arbetar-
skyddslag och dess problematiska paragraf som till synes kunde leda till 
intentionernas motsats och inte vara till någon nytta för vare sig barn och 
mödrar (Ohlander, 1997, s 5f). Ett utredningsförlag om en moderskaps-
försäkring kom 1911 men det slutgiltiga förslag som också gick igenom 
riksdagen ledde aldrig till någon lagstiftning eftersom lagrådet år 1912 
underkände förslaget. Samtidigt går dock en annan förändring av Arbetar-
skyddslagen igenom som säger att den tidigare påtvingade ledigheten utan 
ersättning för kvinnor i industriellt arbete istället skall förlängas till sex 

                                                      
148 Tillägget om dispens genom läkarintyg var tänkt att kunna kompensera för den 
ekonomiska uppoffringen (Carlson, 2006, s 156). 
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veckor i samband med barnsbörd (Carlson, 2006, s 156). Det hela slutade 
alltså med att situationen för de kvinnor som födde barn förvärrades.149  

Man kan fråga sig hur denna något paradoxala politik kunde föras un-
der början på seklet. En central förutsättning bör nog sökas i just de tidi-
gare anförda starka normativa föreställningar som rådde kring produkt-
ionen och reproduktionens organisering; kring lönearbete, barnafödande 
och familjeliv. För det första var barnafödande någonting som naturligtvis 
skulle ske inom äktenskapet (trots att alla måste varit medvetna om det 
inte alltid var så i praktiken). För det andra innebar äktenskapet och fa-
miljebildningen en ordning inom vilket man föreställde sig mannen som 
försörjare genom lönearbete och kvinnan som den som tog hand om barn 
och hushåll. Gifta kvinnor eller kvinnor där giftermål kunde antas nära 
förestående kom därmed att föreställas som en avvikelse från det normala 
på arbetsmarknaden. I praktisk mening var det kanske nödvändigt att 
acceptera förekomsten av lönearbete hos de ogifta kvinnorna men det 
betydde inte att man var tvungen att ta hänsyn till detta (politiskt och 
juridiskt). Kvinnor sågs i huvudsak som tillfälliga gäster på arbetsmark-
naden och gällde framförallt unga ogifta kvinnor vilka lönearbetade i vän-
tan på giftermål och familjebildning; då ett annat liv och en annan indirekt 
försörjning per automatik antogs följa. Vad man alltså inte tycktes se var, 
som tidigare anförts, att de allra flesta mödrar inom i mer eller mindre alla 
befolkningsskikt måste arbeta också utanför hemmet alternativt i familjens 
jordbruk, hantverk eller handel (Ohlander, 1997, s 7).   

Mot denna bakgrund kan vi konstatera hur den onyanserade dikotomin 
man-kvinna bör kompletteras med det faktum att kvinnan (och knappast 
heller mannen) under 1900-talet i betydande utsträckning inte var en, utan 
flera: ”Kvinnor som enhetlig grupp med samma intressen över tid har 
sällan funnits, samtidigt som de flesta samhällen innehållit definitiva upp-
fattningar om vad 'kvinnor' är eller bör vara och försökt att hålla de exi-
sterande kvinnorna inom dessa ramar, genom lagar och sedvanor.” (Wi-
kander, 2006, s 182). Den gifta kvinnan var en kategori och den ogifta en 
annan, dels i förhållande till arbetsmarknaden (men även i relation till 
andra frågor såsom myndighet och omyndighet, jfr Bersbo 2011, s 18). 
Det var således i huvudsak den gifta kvinnan som var ett arbetsmarknads-
problem eftersom hon inte ansågs kunna arbeta lika effektivt när hon blev 

                                                      
149 Senare kom denna påtvingade ledighet efter nedkomst också att förlängas till 
12 veckor (Votinius, 2007, s 54). En moderskapsförsäkring, liknande den som 
föreslagits av Karolina Widerström införs först 1931.  
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havande och när hon senare fick omsorgsansvar för barn och hem. Den 
gifta arbetande kvinnan var därtill ett problem utifrån föreställningen om 
att hennes riktiga plats var i hemmet och att hon som lönearbetare därmed 
hade ett arbete hon egentligen inte behövde utan, i stunder av samhällelig 
arbetsbrist, tog arbetstillfällen från de som behövde det bättre, t.ex. gifta 
män med försörjningssvar (Wikander, 2006, s 158ff).  

Vi kan här även konstatera att det fanns ett normerande regelverk och 
praktik kring gifta och faktiskt eller potentiellt havande kvinnor som ar-
betskraft och anställda. Det var under denna period (fram till åtminstone 
1939, se nedan) snarast kutym att lönearbetande kvinnor som planerade 
att gifta sig eller väntade barn sade upp sig själva alternativt blev upp-
sagda (jfr Bersbo, 2011, s 39; Frangeur 1998). I Sverige fanns det t.ex. 
fackliga avtal som gav arbetsgivare rätt att avskeda kvinnor vid giftermål 
och där det inte fanns var det snarast praxis, inom flera branscher, att 
man vid giftermål skulle avsluta sin tjänst inom en relativt begränsad pe-
riod. Ulla Wikander skriver: ”Det fanns en vidsträckt praxis med avske-
danden vid giftermål eller graviditet, särskilt inom kontors-, bank- och 
försäkringsvärlden, som var fullt laglig.” (2006, s 162; jfr Frangeur, 1998, 
s 354f). Den ogifta kvinnan kunde alltså å sin sida accepteras på arbets-
marknaden (om än till lägre lön150) under premissen att de flesta yngre 
kvinnor betraktades som potentiella gifta mödrar och därmed som just 
som en arbetskraft för stunden.151 Dessa normativa föreställningar skulle 
under framförallt 1920-1930-talens osäkra konjunktur och arbetslöshet 
också komma att ge uttryck för ett ifrågasättande av gifta kvinnors arbete 
överhuvudtaget (Votinius, 2007, s 55; Frangeur, 1998, s 349f) men senare 
mynna ut i en central (formell) förändring av spelreglerna. 

Lag om förbud mot arbetstagares avskedanden [… ] 
Från 1920 talet och framåt till 1930-talet var debatten kring gifta kvin-
nors lönearbete livlig och flera motioner lyftes i riksdagen som önskade en 
lagreglerad begränsning av gifta kvinnors arbete. Denna debatt blossar 
upp mot bakgrund av de förändringar som gått i en annan riktning under 

                                                      
150 De s.k. kvinnolönerna försvinner succesivt först under 1950 och 1960-talen. 
151 Det är mot denna bakgrund som det successiva införande av moderskapspen-
ning och moderskapsunderstöd under 1900-talet skall ses; dvs. som i första hand 
komplement till den för givet tagne äkta mannens lön, dvs. huvudförsörjaren och 
inte som en ersättning för ett riktigt lönearbete. Det är t.ex. först under 1950-talet 
som moderskapspenningen blir inkomstrelaterad. Se längre fram. 
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1920-talet; till att börja med rösträtten (1921) men också förändringen i 
giftermålsbalken (1921) som innebar lika skyldigheter för båda makarna 
att bidra till försörjningen. Sett till frågan om vad som är möjligt att 
framåt se, tänka och tala kan sannolikt inte den senare underskattas. Där-
till godkänns behörighetslagen 1925 som gav gifta och ogifta kvinnor 
samma rättigheter (i princip) att inneha statlig tjänst som män. Samtidigt 
går Sverige in en krisperiod med arbetslöshetstoppar (t.ex. 1921-22) vilket 
succesivt underblåser en debatt i framförallt riksdagen kring det lämpliga i 
gifta kvinnors arbete (se Frangeur, 1998, s 344f). I resonemangen fram-
hölls t.ex. att de gifta kvinnorna var mer sjukliga, gjorde flera pauser och 
var utslitna av dubbelarbete och sålunda mer olämpliga som arbetskraft i 
jämförelse med sina arbetskollegor (jfr Frangeur, 1998, s 355; Calleman, 
2001, sid 253). Ett talande exempel på argumentationen ”mot gift kvinnas 
arbete” kan vara ett remissvar från Järnvägsstyrelsen där de skriver att de 
gärna  

”… ville vitsorda önskvärdheten av att kvinnliga befattningshavare i större 
utsträckning än som för det dåvarande skedde, lämnade sin statstjänst vid 
äktenskaps ingående eller i varje fall sedan de fått barn att taga vård om.” 
[…] Styrelsen tager då i första hand sikte på fördelarna ur verkets synpunkt 
att hava tjänstehavare, som kunna med odelat intresse ägna sina krafter åt 
arbetet i verkets tjänst.” (SOU 1938:47, sid 22) 

Vidare argumenterar Järnvägsstyrelsen för samhällsintresset och skriver 
att erfarenheten visat att ”… äktenskapet för kvinnans vidkommande i 
många fall innebär ett avsevärt försvårande av hennes förutsättningar att 
sköta en befattning.” Mot denna bakgrund vore det betydelsefullt, fortsät-
ter man, om ”… den gifta kvinnan helt ägnade sig åt skötseln av hemmet 
och särskilt åt vårdnaden om barnen; tecken saknas ej, som tyda på att 
behovet av dylik omvårdnad för det närvarande är större än tillförne.” 
(SOU 1938:47, sid 22) 152 

Mot bakgrund av 1920–30-talets debatt kring en begränsning av gifta 
kvinnors arbete kan vi konstatera att det 1939 istället lagstiftades i mot-
satt riktning (Calleman, 2001, sid 255; Frangeur, 1998, s 36; Wikander, 

                                                      
152 Skillnader i inställning varierade sannolikt mellan statligt och privat, mellan 
stora och små (liksom specifik arbetsgivare). Det lyser också igenom vid läsningen 
av andra remissvar/yttranden i Kvinnoarbetskommitténs betänkande (SOU 
1938:19) där tonen inte alltid är lika odelat negativ till gifta kvinnors arbete som 
hos Järnvägsstyrelsen. 
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2006, sid 158f). Då införs lagen153 om förbud mot avskedande i samband 
med äktenskap och trolovning mm på förslag av Befolkningskommission-
en. Förbudet kompletterades även med ett förbud mot att minska en ar-
betstagarens anställningsförmåner i samband med giftermål eller havande-
skap (vilket det fanns farhågor om skulle ske) samt att det även skulle vara 
förbjudet att avskeda en kvinnlig arbetstagare på grund av att hon tagit 
ledigt efter en förlossning, så länge det inte rörde sig om mer än 12 veckor 
(Calleman, 2001, sid 256). Det särskilt intressanta i sammanhanget (som 
Calleman visar) är hur argumentationen fördes i propositionen154 till la-
gen. Till att börja kan vi dock konstatera att lagen inte gällde arbetstagare 
som var medlem av arbetsgivarens familj. Dessutom skulle den bara gälla 
arbetsgivare med minst tre anställda, eftersom det ansågs att arbetsgivare 
med färre antal arbetstagare skulle vara mer sårbara. Det tredje villkoret 
inför en typ av karens i form av att arbetstagaren måste har varit anställd 
hos arbetsgivaren i minst två år för att lagens skulle gälla. Motivet till det 
senare villkoret utgick ifrån en slags fripassagerar-resonemang. Calleman 
skriver: ”Begränsningen motiverades med att man ville förhindra att en 
gravid kvinna dolde sitt havandeskap och sökte anställning för att seder-
mera kunna göra gällande de rättigheter som lagen tillförsäkrade henne.” 
(2001, sid 257). Denna karens om två år handlade alltså om att ”… till-
godose arbetsgivarnas krav på förutsebarhet och förhindra missbruk av 
skyddsreglerna.” (Votinius, 2007, s 58).155  

Lagen från 1939 kan lyftas fram som ett framsteg i den svenska arbets-
marknadsutveckling och en viktig milstople i jämställdhetsarbetet.156 Det 
är säkert så men (som Calleman tydligt visar) vi bör, mot bakgrund av 
dagens arbetsmarknadssituation, inte missa detaljerna som omgärdade 

                                                      
153 Lag (SFS 1939:171) om förbud mot arbetstagares avskedanden i anledning av 
trolovning eller äktenskap mm. 
154 Prop. 1939:114 Förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande i an-
ledning av trolovning eller äktenskap m.m. 
155 Som Votinius noterar var ursprungstanken att karenstiden bara skulle vara två 
år för den gifte sig medan den för barnafödande endast skulle vara ett år. Lagrådet 
förordade dock enhetlighet, varför det blev en generell tvåårig karens. Lagen upp-
daterades 1945 på förslag från Befolkningskommissionen och blev då mer generös 
genom att kvalifikationstiden (karensen) sattes ned till 1 år och regeln om minst tre 
anställda togs bort samt att tiden för rätt till frånvaro från arbetet ökades från 12 
veckor till 6 månader (Calleman, 2001; se även Votinius, 2007, s 59). 
156 Den är också i någon mening föregångare till senare jämställdhetslagstiftning 
och diskrimineringslagstiftning. 
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denna reform. Det förtydligas också i följande inlägg från Första kamma-
rens debatt rörande lagstiftningens ”logiska följder” (vilka tydligt påmin-
ner om den kritik mot dagens situation som redovisades i inledningskap-
itlet): 

”En tvångslagstiftning [dvs. förbud att avskeda] måste ju oundgängligen 
komma att innebära att just för den part, som man önskar hjälpa, vissa ris-
ker och vanskligheter. Det säger sig självt, att obenägenhet i många fall 
kommer att uppstå på privat arbetsgivarhåll att över huvud taget anställa 
kvinnlig arbetskraft i samma utsträckning som förr… Men om en lagstift-
ning icke157 nu kommer till stånd, hur kan då utvecklingen tänkas gestalta 
sig? Ja, därom torde väl icke någon som helst tveksamhet numera råda. 
Kravet på att kvinnors civila stånd icke skall få utgöra hinder för anställ-
ning även i privattjänst mötes uppenbarligen icke längre av något märkbart 
principiellt motstånd från arbetsgivarhåll.” (FK, protokoll nr. 27 1939, s 
15)158 

”Samstämmighet” förefaller råda (eller förespråkas) kring den ena sakfrå-
gan, dvs. rätten för kvinnor att arbeta, liksom kring den andra, dvs. kring 
att kvinnor som är avser eller faktiskt är mödrare är en risk och inte den 
lämpligaste av arbetskraft. Som Calleman påpekar förtydligade lagen 
alltså förhållandena och anvisade arbetsgivare att utgå från sakliga skäl i 
sina beslut om en anställning - en saklighet som framträder i debattsinläg-
get. Ett sakligt skäl kunde t.ex. utgöras av bedömd effektivitet i arbetet 
och uppfyllandet av sina tilldelade arbetsuppgifter: Calleman skriver: ”Ar-
betsgivare hade […] oavsett förbudet rätt att avskeda en gift eller havande 
arbetstagare som inte tillfredsställande skötte sin tjänst.” (2001, sid 258). 
Det grundläggande arbetskontraktet handlar, som diskuterats tidigare och 
som uttrycks i ovanstående inlägg, om en form av flexibelt herravälde, där 
rätten att disponera en enskild individ för arbete (närvaro-aktivitet) för-
värvas. Mot denna bakgrund kunde den nya lagen inte styra över arbets-
givarens rätt att fritt anställa och säga upp arbetstagare (arbetsgivarprero-
gativet) med utgångspunkt i en bedömning av arbetets effektivitet och 
kvalitet. En princip som också framhålls i följande inlägg från första 
kammaren: 

”Det kan bli svårt för en företagare att bevara den frihet, som han nu har, 
och som han ovillkorligen bör ha, att i sitt företag anställa den mest lämp-

                                                      
157 Min betoning. 
158 Carl Tamm (Högern) i Första kammaren,; citerad i Lundqvist (2007, s 91f). 



 

188  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

liga arbetskraften. Det finns kvinnor, som kanhända så helt gå upp i intres-
set för sitt hem, sin familj och sina barn, att de efter giftermål inte sköta sin 
plats, men som kanske ändå med stöd av den här lagen kommer att insi-
stera på att få behålla platsen. Arbetsgivaren kanske till och med först efter 
pinsam och otrevlig process kan bli kvitt dem.” (FK protokoll nr. 27 1939, 
s 23)159 

Risken för ”fri-passagerare” och att fastna med anställda bärandes fel 
fokus ansågs alltså överhängande. Det hade ju därför varit, som en annan 
ledamot - Karl Wistrand - framhåller, bättre om den privata arbetsmark-
naden hade fått sköta detta själva och lösa eventuella frågor i ”lugn och 
ro” (citerad i Lundqvist, 2007, s 93). Annars skulle det sannolikt leda till 
(praktiska) konsekvenser, som t.ex. ledamot Tamm framhöll i citatet ovan 
och som tydliggörs i ett ytterligare debattinlägg, denna gång i andra kam-
maren:  

”Jag är på det fullt klara med att det kan behövas visst skydd för kvinnorna 
på arbetsmarknaden i samband med t ex barnsbörd och vad därmed sam-
manhänger. Men jag vill också säga att det i all rimlighetens namn bör vara 
ett visst måtta med detta skydd. Kvinnorna äro inte betjänta av att ”skyd-
das bort” från arbetsmarknaden eller att få sina löner och övriga anställ-
ningsvillkor försämrade genom dylika skyddsåtgärder.” (AK protokoll nr. 
27 1939, s 3)160 

Med Calleman ovan kan vi konstatera att det faktum att någon var gravid 
(eller att dennes arbetsbelastning utanför arbetet hade ökat genom ett 
barnafödande) faktiskt inte skulle få verka hämmande på bedömning och 
beslut om arbetskraftens lämplighet och ett eventuellt uppsägande av kon-
trakt. Den arbetsgivare som genom arbetskontraktet är satt köpa rätten 
att bemäktiga arbetskraften - som närvaro-effektivitet genom kontroll och 
lydnad - hade fortfarande rätten att under sakliga skäl säga upp ett kon-
trakt om en arbetstagare genom sin bärare visade sig ostyrbar alternativt 
mindre styrbar (effektiv) än något annat alternativ. Före 1939 var den 
formella särbehandlingen av könen logisk utifrån arbetskontraktets flex-
ibla funktion och kunde, med inläggen ovan, bäst ”skötas av sig självt” i 
”lugn och ro”. Med Calleman ovan kan vi konstatera att denna logik 
också synes fortsätta efter 1939. I en mening kan vi dock säga att lagen 

                                                      
159 Ivar Ekströmer (Högern) i Första kammaren, citerad i Lundqvist (2007, s 94). 
160 Ebon Andersson (Högern) i Andra kammaren, citerad i Lundqvist (2007, s 96f). 
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innebar början på ett nödvändigt förtydligande161 som på sikt skulle 
komma att leda till en offensiv juridisk (dvs. formell) eliminering av den 
tidigare uppdelningen av gift kvinna och ogift kvinna, moder eller bli-
vande moder genom inkluderingen av ”hela kategorin kvinna” i det fria 
lönearbetet på ”lika villkor” som ”den hela mannen” - dvs. som i det ne-
utrala arbetskontraktet och mål-medel-rationalitetens logik. Att denna 
formella eliminering och inkludering senare inte skall komma att motsva-
ras i praktiken (som vi t.ex. kunde se i inledningskapitlet) kunde hos flera 
av riksdagsledamöterna ovan förutspås redan under 1930-talets slut, dvs. 
som en förment blivande effekt av juridifieringen. I praktiken handlar det 
dock om en reell effekt av lönearbetets och arbetskontraktets praktiska 
bestämning och användning. Mödrandet (eller potentiellt mödrande) löne-
arbetare synes inte heller idag utgöra den lämpligaste av arbetskraft. Mel-
lan då och nu sker dock ett antal ytterligare juridiska reformer vilka också 
anknyter till utvecklingen av välfärdstaten som vi, i mångt och mycket, 
känner den idag.  

Utvecklingen under efterkrigstiden 
Med Åsa Lundqvist (2008, s 84) kan vi under 1930-talets debatt och de 
reformer som följer kring den gravida och nyförlösta kvinnan (t.ex. lagen 
från 1939 och moderskapsförsäkringen från 1931) tala om ett dubbelspel 
mellan den å ena sidan arbetsmarknadspolitiska anpassningen av lagstift-
ningen (utifrån att allt fler kvinnor lönearbetade) och den å den andra 
socialpolitiska praktik som riktades mot möjligheterna och villkoren att 
lämna arbetsmarknaden (på lång eller kort sikt) för de som väntade barn 
eller nyligen fött barn. Enligt Lundqvist utgör detta två pooler som kom-
mer att fortsätta dra i ”modern” ända fram mot 1970-talet; uttryckt som 
en ambivalent hållning gentemot familjen som ekonomisk enhet. Det in-
nebär att vi t.ex. i 1950-talets utredningsväsende, trots debatten under 
1930–40-talet, kan se en förstärkning av bilden av kvinnor som omsorgs-
tagande och män som försörjare. Visionärt talas det visserligen om män 
och kvinnor som båda deltagande i omsorgsarbetet men i de konkreta 
reformförslagen är det kvinnorna som skall ”åtgärdas” med syftet att 
skapa en jämlik familj och ett jämlikare samhälle (Lundqvist, 2008, s 87f). 
Det är först 1960-talet som, menar Lundqvist, kommer att innebära en 
omställningsperiod för denna ”familjepolitik (som alltså kan sägas ha tagit 

                                                      
161 Som alltså skall relateras till utvecklingen på 1920-talet, behörighetslagen och 
förändringen i giftermålsbalken kring försörjningsplikt.  
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några av sina första steg redan under 1930-talet). Under 1960-talet kom-
mer så ”rollen” in i debatten.162 Succesivt, fram mot 1970-talet kommer 
det inte längre att handla om ett val mellan hemmet eller arbetet utan som 
en möjlighet att kunna kombinera de två rollerna, att både vara förvärvs-
arbetande och en aktiv förälder. Vi bör här också notera att det under 
efterkrigstiden (fram till 1960-talet) rådde en förhållandevis stor brist på 
arbetskraft, vilket avkrävde uppfinningsrikedom kring inkluderingen av 
olika ”typer” av lönearbetare, dvs. bortsett från de mer eller mindre för 
givet tagna (såsom gifta och ogifta män och unga ogifta kvinnor) de fak-
tiskt eller blivande gifta kvinnor och mödrarna.163 Det är från nu som 
ideal-föreställningen om en familjeförsörjande och/eller skötsam man164 - 
succesivt kommer att ersättas med den moderna figuren, dvs. en formellt 
könsneutraliserad medborgare-lönearbetare. Det handlade alltså inte bara 
om en efterfrågan (från arbetsgivare) och ett utbud (från arbetstagare) 
utan också (förutom det omvända förhållandet) även om facklig liksom 
politisk handling. När det gäller den statliga politiken och reformarbetet 
vidtogs t.ex. flera åtgärder för att utveckla möjligheterna till lönearbete 
och öka förvärvsfrekvensen bland kvinnor. Det innebar under 1960-talet 
att t.ex. fler daghem byggs och möjligheten till deltidstjänster inrättas. Det 
innebar också, på sikt, förändringar i skattelagstiftningen; år 1971 ändra-
des den tidigare lagen kring sambeskattning (man och kvinna) till en lag-
stiftning kring individuell beskattning, dvs. särbeskattning av gifta par 
(män och kvinnor). Från en reform knappt femtio år tidigare (giftermåls-
balken) som stadgar delat försörjningsansvar till en reform som stadgar 

                                                      
162 Alva Myrdal skriver mot slutet av 1950-talet tillsammans med Viola Klein, 
Kvinnans två roller (1957) där de pläderar för kvinnors rätt till yrkesarbete. Eva 
Moberg framför några år senare (1961) i en artikel (Kvinnans villkorliga frigiv-
ning) detta budskaps spegelbild eller möjliga konsekvens, dvs. att också män har 
ett ansvar för hem/barn, vilket tydliggjorde en föreställning om att ”mannen” och 
”kvinnan” hänger samman (Ahrne et al., 2000, s 126; jfr SOU 2005:73, s 115). 
163 Men t.ex. också ”arbetskraftsinvandraren”; en fråga som ligger utanför under-
sökningen. Notera dock hur problematiseringen av arbetskraften som ”könsneu-
tral” även slår an till denna fråga om olikhet, dvs. den mellan ”invandrad” och 
”svensk” arbetskraft (se t.ex. Yalcin 2010, samt kort längre fram i kapitlet; jfr 
även Calleman, 2014).  
164 Ett flertal studier har visat hur den skötsamme mannen, som familjeförsörjare 
eller solidariskt fackligt engagerad, dominerar den svenska utvecklingen kring 
lönearbetaren (se t.ex. Horgby, 1993; Hirdman, 2003; Åmark, 2005; jfr Yalcin, 
2010, s 109).  
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delad (individualiserad) ekonomi. Detta innebar således ett ökat incita-
ment för kvinnor att bli (eller öka sitt) förvärvsarbetande (Ahrne et al., 
2000, s 78). 

Samtidigt finns (som Lundqvist tidigare) under hela efterkrigstiden en 
utdragen ambivalent hållning till det reformpolitiska arbetet kring famil-
jen. Å ena sidan har vi företrädare för de som hävdar kvinnors rätt till 
arbete och å den andra har vi de som företräder en linje där det handlar 
om att skapa förutsättningar för kvinnor att stanna kvar i hemmet. Debat-
ten och reformerna präglas av detta och enligt Lundqvist (2007, s 208) 
innebar det att kvinnors arbete kom att uppfattas som något nödvändigt 
ont (särskilt under småbarnsåren). Samhället krävde att kvinnor arbetade 
samtidigt som det inte riktigt var utformat för att detta skulle fungera. 
Lundqvist skriver: ”I visionerna deltog både kvinnor och män i det obe-
talda omsorgsarbetet. Men i de konkreta reformförslagen var det kvin-
norna som skulle ’åtgärdas’ i försöken att skapa en mer jämlik familj och i 
förlängningen, ett jämlikt samhälle.” (2007, s 209). Ända in på sextiotalet 
handlar alltså frågan om hur kvinnor dels skall kunna delta på arbets-
marknaden på samma villkor som män dels skall kunna skapa och an-
svara för stabila familjeförhållanden. Om det ända fram till 1960-talet är 
kvinnorna och barnen som är i fokus, som objekt vilka skall hanteras och 
reformeras är det först i slutet av 1960-talet som fokus kommer att hamna 
på båda könen med betoningen vid ett föräldraskap som både kvinnor och 
män förväntas anta och delta i (Lundqvist, 2007, s 212).  

Under 1960-talet sker en snabb ökning av antalet förvärvsarbetande 
kvinnor mellan 18-54 år och den största ökningen skedde bland kvinnor 
med barn under sju år. De familjepolitiska reformerna som t.ex. skulle 
leda till utbyggnad av fler daghemsplatser skedde inte i samma takt. I 
dessa spänningar och i takt med de ökade anslag och reformer som före-
slogs på området menar Lundqvist (2007, s 216f) att vi också kan se hur 
motiven till familjepolitiska åtgärder nu succesivt skiftar från ett fokus på 
familjen och befolkningspolitiska motiv till individen. Betoningen av indi-
viden har ett nära samband med de administrativa och tekniska åtgär-
der/reformer som under 1960-talet succesivt utvecklas. Vi kan alltså se att 
1960- och 1970-talens succesiva etablering av individen (i allmänhet och i 
familjen i synnerhet) hänger samman med generaliseringen av lönearbetet 
som subjektposition. Det sker dels som ett uttryck för ett utbud som möter 
efterfrågan på arbetskraft dels som ett uttryck för mer precisa institution-
ella reformer som då familjen som ekonomisk enhet och isolerad omsorgs-
enhet ”destabiliseras” genom särbeskattningen respektive utbyggnaden av 



 

192  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

offentlig barnomsorg (jfr Ahrne et al., 2000, s 127; samt tidigare Lun-
dqvist 2007). En annan central del i förändring, med betoning på ”kvin-
nans” individualisering utifrån de rådande förhållandena och det faktiska 
ansvaret för barnen, sker då moderskapsförsäkringen (som instiftades 
1931) blir inkomstrelaterad 1962, dvs. som en ersättning baserad på löne-
arbete. Detta normaliserar så relationen mellan barnomsorg och lönear-
bete och banar väg för de reformer som senare skall utveckla föräldraför-
säkringen.  

1970-talets reformer 
Föräldraförsäkringen införs 1974 till en början som en del av den all-
männa lagen om socialförsäkring från 1962. Som namnet antyder innebär 
den en formell ”könsneutralisering”, dvs. ordet kvinna har genomgående 
ersatts med förälder. Jag återkommer till socialförsäkringsfrågan under 
nästa rubrik, här kan vi dock konstatera att det i samband med denna 
reform också införs regler till skydd för föräldralediga vilka senare skall 
komma att införlivas i en arbetsrättslig lagstiftning om skydd av föräldra-
lediga och rätt till ledighet för vård av barn 1978165 vilken året därpå blir 
en helt ny och utökad Föräldraledighetslag). Föräldraförsäkringens infö-
rande och den kompletterande lagstiftningen medför tillsammans att män 
nu formellt inkluderas i det skydd mot uppsägning och försämrade villkor 
som såg sin första form i samband med lagen från 1939 (kring trolovning, 
giftermål, havandeskap m.m.).  

Mot slutet av 1970-talet beslutas också om en mer specifik reform med 
en förstärkning av reglerna för skydd av gravida inom arbetsmiljölagen 
(SFS 1977:1160) avseende arbeten som inte ansågs förenliga med gravidi-
tet, med bl.a. en rätt till omplacering eller möjlighet till tjänstledighet. 
Enligt arbetsmiljöverkets (samtida men i stort överensstämmande) före-
skrifter (Arbetsmiljöverket, 2007) innebär det att en arbetsgivare så snart 
denne blivit underrättad om en arbetstagares tillstånd eller förhållanden 
(gravid, nyligen fött barn eller ammar) undersöka och bedöma om kvin-
nan i sitt arbete utsätts för riskbedömda arbetsmiljöfaktorer eller arbets-
förhållanden (fysikaliska, belastningsergonomiska, biologiska, kemiska, 
psykosociala, samt processer). Därefter skall arbetsgivare avgöra vilka 
åtgärder som behöver vidtas och arbetstagaren informeras om resultatet 

                                                      
165 Noteras bör att reglerna till skydd för föräldralediga från 1978 också kan ses 
som ett komplement till reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) från 1974, 
vilken inte pekar ut något särskilt grupp arbetstagare. 



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  193 
  

snarast. Åtgärder skall vidtas som undanröjer riskerna och om det inte är 
möjligt se till att hon får andra arbetsuppgifter. Mot denna bakgrund får 
förvärvsarbete inte beordras så länge riskerna föreligger och överträdelse 
kan medföra böter. I övrigt anges att nattarbete är förbjudet om arbetsta-
garen uppvisar läkarintyg som visar att det skulle vara skadligt för hennes 
hälsa eller säkerhet.166 Dessutom skall arbetet ordnas så att gravida eller 
ammande arbetstagare under lämpliga förhållanden kan ta pauser för 
tillfällig vila från arbetet i liggande ställning. I samband med denna för-
stärkning i arbetsmiljölagen införs också den s.k. havandeskapspenningen 
som numera heter graviditetspenning. Denna socialförsäkring (vilken jag 
återkommer till nedan) skall enligt inkomstbortfallsprincipen ersätta den 
som inte kan kombinera sitt arbete med en graviditet.  

I samband med dessa två reformer träder också Lagen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män i arbetslivet (SFS 1979:1118) i kraft vilken, som 
namnet antyder, är en lag som enbart handlar om jämställdhet i arbetsli-
vet. Det är denna lag som år 2009 ersätts med Diskrimineringslagen SFS 
2008:567) som då även inkluderar ett antal andra grunder för diskrimine-
ring än kön (t.ex. etnicitet, ålder funktionshinder). Diskriminering av gra-
vida i arbetslivet innefattar dock även skrivningar i den tidigare (men lö-
pande uppdaterade) Föräldraledighetslagen. Med denna är det inte tillåtet 
att särbehandla den som i framtiden kan förväntas vara föräldraledig (dvs. 
även partners).  

Sammantaget innebär ovanstående att en gravid individ mer precist 
omgärdas av lagstiftning som rör föräldraledighetslagen, arbetsmiljölagen 
och diskrimineringslagen. Mer specifikt rör, som ovan noterat, spänningen 
kring den barnafödande lönearbetaren - som en eventuell (formell) särbe-
handling och diskriminering - två lagrum. För det första kan hon exem-
pelvis särbehandlas i arbetslivet utifrån det faktum att hon är gravid (al-
ternativt utifrån en föreställning om att hon planerar eller kommer att bli 
det) och då handlar det (potentiellt) om könsdiskriminering, dvs. att hon 
särbehandlas för att hon är kvinna, vilket faller under Diskrimineringsla-
gen. För det andra kan en gravid individ (eller någon som förutsätts pla-
nera för eller komma att bli gravid) särbehandlas på grund av föreställ-
ningar om att detta kommer att medföra ett uttag av föräldraledighet, 
vård av sjuka barn, deltidsarbete. Eftersom dessa är lagstadgade rättighet-

                                                      
166 Dvs. som en omvänd variant på lagstiftningen från början av seklet; nu är 
grundregeln att hon skall arbeta och behöver uppvisa intyg för att inte vara 
tvungen därtill. 
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er för arbetstagare innebär det ett (potentiellt) missgynnande som sätts i 
samband med en framtida föräldraledighet.167 Det senare faller således 
under Föräldraledighetslagen. I praktiken, vilket vi senare kommer att se i 
kapitel 9, sammanfaller ofta båda dessa lagrum i konkreta fall kring dis-
kriminering av gravida och potentiellt gravida i arbetslivet. Låt mig nu 
som avslutning på denna genomgång och redogörelse för den historiska 
utvecklingen kring den mödrande lönearbetaren diskutera dessa juridiska 
reformers socialförsäkringsmässiga spegling (vilken anats ovan). Det inne-
bär först en allmän redogörelse för de olika försäkringsinstrumenten (i 
urval). Därefter en specifik diskussion om den ”sjukskrivningsproblema-
tik” som omgärdar den mödrande lönearbetaren.  

Socialförsäkringens utveckling 
Låt mig nu lite mer specifikt diskutera frågan om socialförsäkringsrefor-
merna i förhållande till den mödrande individen. Till att börja med kan vi 
konstatera att alla industriländer, som en del av det övergripande social-
försäkringssystemet, infört olika typer av familjepolitiska åtgärder som 
skall subventionera de kostnader som tillkommer föräldrar (i den tidiga 
utvecklingen med en betoning på mödrar). Det finns en mängd motiv till 
denna politik. Till att börja med kan det - genom en generös familjepolitik 
- vara möjligt påverka och gynna befolkningsutvecklingen. Subventioner 
till barn och barnfamiljer kan också motiveras av fördelningspolitiska skäl 
och höja den allmänna levnadsstandarden för barn och barnfamiljer 
(Ståhlberg, 2004, s. 78). Enligt Lundqvist (2007, s 54) kan vi också tala 
om en genomgående politisk ambition att skapa en bättre vardag för gra-
vida och nyförlösta kvinnor. Förslagen till lagstiftning om moderskaps-
skydd i slutet av 1800-talet skall således tolkas mot bakgrund, menar 
Lundqvist, av att allt fler kvinnor deltog som arbetskraft inom industrier-
na. Den lag som 1900 förbjöd kvinnors deltagande i förvärvsarbete under 
de fyra första veckorna efter förlossning föreslogs t.ex. redan 1882. Den 
senare lag som 1908 förbjöd nattarbete för den kvinnliga arbetskraften 
(inom vissa branscher) hade också en sådan längre bakgrund. Lagarna 
föranledde även politisk diskussion, mot bakgrund av den förlorade ar-
betsinkomsten, dvs. det faktum att försörjningen slogs undan för kvinnor 
och barn som kanske inte hade någon annan försörjning att tillgå. Här 
föreslogs också 1911 en moderskapsförsäkring (riktad främst mot kvinnor 

                                                      
167 Denna senare diskriminering kan också komma att gälla partners (män eller 
kvinnor) till en gravid (eller, i vart fall hypotetiskt, potentiellt gravid) kvinna.  
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anställda inom industrin), i vilken också betonades att den borde slås 
samman med utvecklingen av den mer allmänna sjukförsäkringen. Försla-
get förkastades. Efter fortsatta politiska diskussioner beslutades 1913 om 
statsbidrag åt sjukkassor som hanterade moderskapshjälp (Lundqvist, 
2007, s 55f). Trots fortsatta diskussioner, som också relaterade moder-
skapshjälpen till diskussionerna om sjukkasseväsendets reformering, kom 
inte ett beslut om en moderskapsförsäkring att fattas förrän 1931. Den 
innebar då ett statsbidrag som utbetalades till samtliga erkända sjukkas-
sor. De kvinnor som var medlemmar i dessa fick tillgång till moderskaps-
hjälp i form av ersättning för vård vid förlossning och kontanta medel 
(moderskapspenning) motsvarande sjukpenning. Det förstnämnda bidra-
get var icke-behovsprövat medan det sistnämnda var behovsprövat. De 
som inte var försäkrade kunde få en viss tillgång till ett offentligt moder-
skapsunderstöd. Detta innebar alltså ingen allmän moderskapsförsäkring. 
Den kritik som kom att riktas mot reformerna handlade om att det i prak-
tiken var få kvinnor som fick tillgång till systemet, eftersom endast ett 
fåtal kvinnor var med i sjukkassorna. Därtill var sjukvården så pass dyr 
att den inte kom de nyförlösta kvinnorna och deras barn tillgodo (Lun-
dqvist, 2007, s 57f). Vid 1935 års riksdag väcktes också ett flertal motion-
er om moderskapshjälpen och moderskapsunderstödet.  Detta bildar bak-
grunden till den, som vi med Lundqvist ovan betonade, ambition som från 
1930-talet växer fram att bedriva en samlad familjepolitik i Sverige, i 
samklang med expansionen av hela det socialpolitiska fältet. Världsde-
pression och hög arbetslöshet liksom de sjunkande födelsetalen bidrog 
också till att aktualisera familjepolitiken (Lundqvist, 2007, s 40f). Här 
tillsattes Befolkningskommissionen (1935) vars 17 utredningar analyse-
rade orsaker och konsekvenser kring barnafödandet liksom förslag till 
åtgärder (inklusive lagen från 1939 om förbud mot avsked). Bland de 
förslag som senare kom att realiseras märks t.ex. stöd till gravida och 
nyförlösta kvinnor, inrättandet av mödra- och barnavårdscentraler och 
reformer som gjorde förlossningsvården gratis. Detta tillsammans med de 
allmänna barnbidragens införande 1948168 bildar bakgrunden till de se-
nare reformer som idag känns igen i form av föräldraförsäkringen.   

                                                      
168 I Sverige infördes allmänna barnbidrag 1948. Samtidigt avskaffas den tidigare 
rätten till avdrag för barn vid beräkning av inkomstskatten. I denna mening inne-
bär det ett avsteg från den avdragsinriktade familjepolitiken till vad som senare 
kommer att bli en inkomstbaserad. Internationellt sett är idag de svenska barnbi-
dragen låga, men eftersom majoriteten av barnfamiljerna i Sverige har två inkoms-
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Som tidigare påtalats görs moderskapshjälpen år 1962 om till en in-
komstrelaterad moderskapsförsäkring och infogas i den allmänna social-
försäkringen. Det innebär också att den tidigare skyddslagstiftningen från 
början av seklet och rätten till ledighet i samband med barnafödande (från 
1939) nu ackompanjeras med en ersättningsmodell relaterad till lönear-
bete. Ersättningstiden förlängs också till sex månader. Det innebär att 
Sverige i början av 1960-talet - som en betoning vid ovan anförda ”löne-
arbetsindividualisering” riktad mot kvinnor - hade fått ett samordnat re-
gelverk (och stöd) kring lönearbete och moderskap med rätt till ledighet 
och ersättning baserad på inkomst samt ett anställningsskydd (jfr Voti-
nius, 2007, s 60). Några år senare (1966) antar LO också ett principbeslut 
om ett könsneutralt föräldraförsäkringssystem. Roger Klinth (2002) me-
nar att detta ställningstagande sker mot bakgrund av en analys av utveckl-
ingen kring gifta kvinnors förvärvsarbete och den ökade yrkesfrekvensen 
inom denna grupp. Idealet kring ensamförsörjaren börjar ifrågasättas, dvs. 
idén om mannens som familjeförsörjare börjar succesivt överges (2002, s 
111; jfr Lundqvist, 2007, s 221). Fram träder istället tanken om en familj 
som försörjs av två parter. Detta banar, via utredningsväsendet, väg för 
1970-talets införande av den könsneutrala föräldraförsäkringen (Klinth, 
2002, s 114f; jfr Lundqvist, 2007, s 222). Detta krävde dock att den 
gamla ekonomiska enheten familj behövde ersättas tekniskt, vilket inte var 
gjort i en handvändning utan t.ex. krävde ett frångående av sambeskatt-
ning till förmån för tidigare nämnda särbeskattning (1971). Denna fråga 
hade sin egen behandling ända från 1950-talets slut och framåt men ge-
nom sin direkta anknytning till familjen som ekonomisk enhet kom den nu 
också att vävas samman med frågan om tvåförsörjarmodellen (och den 
individuella lönearbetaren som skattesubjekt). Som Lundqvist skriver 
krävde detta att utredarna diskuterade sig fram till en väg [dvs. se, tänka 
och tala] ut ur den organiska familjen för att kunna hantera individer på 
skattetekniska grunder (Lundqvist, 2007, s 224), vilket i sin tur innebär en 
ny praktisk organisering [styrning]. I nära anknytning till detta lägger 
(1972; arbetets inleds 1965) den familjepolitiska kommittén fram sin ut-
redning och sitt förslag om inrättande av en föräldraförsäkring. En central 
förändring var, som ovan påpekat, att ordet kvinna nu hade ersatts med 
order förälder (Lundqvist, 2007, s 234). Det handlade alltså om en köns-
neutralisering där stöden kring barnafödande och barnomsorg inte längre 

                                                                                                                       
ter har barnbidraget en mindre betydelse i jämförelse med många andra länder där 
det är vanligare med bara en inkomst per barnfamilj (Ståhlberg, 2004, s. 79). 
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skulle riktas mot kvinnor som mödrar eller blivande mödrar utan till två 
föräldrar som skulle ges möjlighet att ta ansvar för barnomsorgen. Den 
tidigare anställningstryggheten (lagen 1939) för mödrar skulle följaktligen 
också utvidgas till att gälla båda föräldrarna. Kommittén föreslog därtill 
reformer som innebar att föräldrar nu skulle ha möjlighet att uppbära 
sjukpenning då de var tvingade att stanna hemma med sjuka barn under 
10 års ålder. Det fanns alltså, menar Lundqvist (2007, s 238), en tydlig 
ambition att inkludera männen i familjearbetet, de barnomsörjande upp-
gifterna. Det togs kanske för givet att kvinnor var de som skulle vara 
hemma med nyfödda barn men i vidare mening antogs barnomsorgen vara 
något också för män. Den föräldraförsäkring som införs 1974 blir mot 
denna bakgrund i högre grad (än den tidigare moderskapsförsäkringen) 
likställd med inkomst; som både pensionsgrundande och skattepliktig. 
Även om föräldrar som inte förvärvsarbetade vid barns födelse skulle till-
delas ett grundbelopp var grundprincipen att det handlade om ett skydd 
mot inkomstbortfall (Ståhlberg, 2004, s. 73).  

Inkomstbortfallprincipen genomsyrar också den andra barnomsorgsre-
laterade försäkring som införs under 1970-talet, dvs. sjukpenningen för 
vård av sjukt barn (som idag kallas för tillfällig föräldrapenning). Denna 
försäkrings specifika regelsystem är omfattande och har under perioden 
från dess införande genomgått ett antal stora förändringar, t.ex. gällande 
antal dagar, typer av dagar när de kan tas ut och själva ersättningsnivån. 
Grundläggande (och idag) är dock att försäkringen gör det möjligt att ta 
ut ledighet från den andra månaden innan beräknad förlossning till och 
med barnets åttonde levnadsår. I denna mening var den från början tänkt 
som en försäkring riktad mot att balansera möjligheten att arbeta under 
slutet av en graviditet.  

År 1980 tillkommer den tidigare omnämnda havandeskapspenningen 
(numera graviditetspenning) som den lönearbetande gravida kvinnan kan 
ta ut, eller snarare ”tilldelas”, från sextionde till elfte dagen före beräknad 
förlossning. Denna relaterar sig alltså till de ändringar i arbetsmiljölagen 
som diskuterades under föregående rubrik och riktas till de kvinnor som 
t.ex. har ett fysiskt ansträngande arbete eller ett arbete som på annat sätt 
omöjliggörs under graviditeten (ex användning av kemikalier e.d.). Vi bör 
i sammanhanget också notera att den allmänna sjukförsäkringen även är 
tillämplig för gravida individer som lönearbetare (som för alla andra). En 
förvärvsarbetande har i den allmänna socialförsäkringen (idag) rätt till 
sjukpenning under förutsättning att arbetsförmågan är nedsatt med ¼ 
(tidigare ½). Detsamma gäller för graviditetspenningen som dock inte 
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kräver sjukdom utan utbetalas på grund av att arbetsförmågan nedsatts 
under graviditeten (och omplacering inte är möjligt) eller på grund av att 
den gravida individen inte kan (förbjuds) utföra sina arbetsuppgifter med 
hänvisning till att det föreligger risker i arbetet relativt graviditeten, dvs. 
inklusive det ofödda barnet. Alltså är det inte sjukdom som skall ligga till 
grund för förmånen, utan just graviditeten (som dock - får vi anta - kan ta 
sig uttryck i sjukdomsliknanden tillstånd, som inte är förenliga med ett 
specifikt förvärvsarbete, se nästa rubrik). När graviditetspenning medges 
för ett fysiskt betungande arbete kan det betalas ut i högst 50 dagar och 
tidigast 60 dagar före beräknad förlossning. När det föreligger risker i 
arbetsmiljön och den gravida förbjudits att arbeta kan den betalas ut för 
varje dag som förbudet gäller. I båda fallen betalas den bara ut fram till 
den elfte dagen före beräknad förlossning. Vid kvarvarande behov att inte 
att arbeta innebär det att andra lösningar måste användas, t ex, uttag av 
föräldrapenning (men förstås också i form av egen intjänad kompledighet, 
semester e.d.). En förvärvsarbetande kan nämligen, som nyss påpekades, 
ta ut föräldrapenningsdagar 60 dagar före beräknad nedkomst (vilket kan 
tas i olika utsträckning, t.ex. halva dagar, där arbetstagaren ändå är helt 
ledig från arbetet men erhåller halv ersättning från försäkringen). Många 
gravida utnyttjar också föräldradagarna i slutet av graviditeten (särskilt 
med hänsyn till att graviditetspenning då heller inte är möjlig att få).169  

Det finns ett antal ytterligare reformer och försäkringar som anknyter 
till den mödrande lönearbetarens inramning, somliga av mer betydelse än 
andra.170 Det är dock två ytterligare som jag avslutningsvis vill kommen-
tera, en med (sannolikt) betydande strukturellt utfall och en av (möjligen) 
mindre betydelse. Till att börja med handlar det om den regel som från 
                                                      
169 Noteras bör att detta var tanken då försäkringen infördes. Den mer allmänna 
föreställningen om att föräldrapenningen endast gäller efter att barnets fötts är 
något som utvecklas genom ett normativt (taktiskt) bruk av ett regelverk bland de 
som väntar barn, vilket bl.a. kan ta sig uttryck i en vilja att ”spara dagarna” (var-
för vi ser att gravida individer tar ut andra former av ledighet i slutet av gravidite-
ten). Jag återkommer till diskussionen om frånvaro från arbete under nästa rubrik. 
170 Jag har ingen möjlighet att täcka in alla dessa även om de, mer eller mindre, är 
av central betydelse som en del i både den subjektiva kunskapsomvandlingen och i 
omvandlingen av de praktiska systemen. Ett exempel som jag inte alls berör är 
t.ex. den s.k. pappaledigheten. I relation till de diskuterade lagar som träder i kraft 
i slutet av 1970-talet (rätten till ledighet) införs också en särskild föräldrapenning 
som kan tas ut t o m med barnets första skolår med en ersättning som motsvarar 
garantinivån inom föräldraförsäkringen (dvs. ej inkomstrelaterad). Denna lever 
idag kvar i förändrad form. 
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1980 införs och säger att om ett barn föds inom 24 månader efter sitt 
äldre syskon skall förälderns föräldrapenning fortsättningsvis beräknas 
lägst enligt den sjukpenninggrundande inkomst som gällde när hen fick 
det äldre barnet.171 Från 1986 förlängs denna period till 30 månader och 
efter denna ändring gäller för föräldrar som får ett ytterligare barn inom 2 
½ år efter det första barnet får samma föräldrapenning som för det första 
barnet, även om inkomsterna varit lägre eller inga alls under mellanperi-
oden. Här talar forskning och statistik för att det sedan regelns införande 
blivit vanligare att syskon föds tätare (Ståhlberg, 2004, s. 73f), vilket såle-
des på ett tydligt sätt har inneburit en påverkan på den strukturella eller 
seriella relationen för kategorin kvinnor till lönearbetet.172 Överhuvudta-
get kan vi i detta sammanhang konstatera att kvinnor synes ha fött barn 
tätare sedan föräldraförskringens införande 1974 (Ahrne et al., 2000, s 
129), vilket, trots tanken om ett gemensamt föräldraskap, synes peka på 
etableringen av en tydlig och specifik form av reformrelaterade ingrepp i 
frågan om särskilt kvinnors närvaro-frånvaro i arbetslivet.  

En ytterligare reform som bör nämnas gäller det s.k. vårdnadsbidraget, 
som i någon mening kan sägas ha återinfört ett ”isär-hållande” som prak-
tik och politik. Den tidigare borgerliga regeringen försökte redan 1994 
införa denna reform som dock omgående revs upp då socialdemokraterna 
återkom till makten samma år. Efter Alliansens tillträde vid regeringsmak-
ten 2006 kom det dock åter genom lagen (SFS 2008:307) om kommunalt 
vårdnadsbidrag. Bidraget innebär att en kommun får lämna ett vårdnads-
bidrag för ett barn som fyllt ett men inte tre år samtidigt som det också är 
folkbokfört i kommunen och inte har en plats i förskola som avser heltid. 
Det får därtill lämnas först då föräldrapenningen utnyttjats med 250 da-
gar. Det kan heller inte kombineras med andra ersättningsformer. Bidraget 

                                                      
171 I detta sammanhang kan vi också notera införandet av flerbarnstillägget inom 
det allmänna barnbidraget 1982, dvs. en tilläggsersättning vid flera barn. 
172 Reformen synes haft särskilt stor ekonomisk betydelse för kvinnor som arbetar 
deltid (vilket är mycket vanligt) under småbarnsåren, vilka trots den eventuella 
minskning av sin inkomst som deltidsarbete innebär får behålla den högre SGI som 
de (eventuellt) hade då barnafödandet inleddes. Detta innebar också ett starkt 
incitament att bli gravid och föda barn tätt för den som önskade fler barn. Den 
tydliga uppgång, och i internationell jämförelse höga nivåer, som kan skönjas i 
barnafödandet under andra halvan av 1980-talet och en bit in på 1990-talet (in-
klusive att det blev fler kvinnor som födde flera barn) kan sannolikt till stor del 
förklaras genom införandet av denna detalj i föräldrapenningen som socialförsäk-
ringsinstrument (SCB 1999, s 73; SCB 2002, s 10). 
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kan lämnas som helt eller reducerat belopp. Som helt belopp uppgår det 
till som mest till 3000 kr. Denna reform handlar nu inte direkt om den 
mödrande individen utan om den barnomsörjande modraren (dvs. poten-
tiellt om såväl män som kvinnor), däremot innebär den i någon mening ett 
politiskt återinförande av isär-hållandet mellan hemarbete och arbete som 
möjlighet.173 Reformen har samtidigt en viss koppling också till arbetslivet 
genom att den innebär en ny form av föräldraledighet (att läggas till de 
tidigare typerna avseende mammaledighet vid barns födelse och amning, 
hel föräldraledighet, rätt till deltidsarbete, rätt till ledighet för vård av 
barn) i form av hel ledighet eller förkortad arbetstid relaterat till uttag av 
vårdnadsbidrag (se SFS 1995:584). Den innebär således en form av spän-
ning mellan mödrande och modrande och arbetsliv, vilket t.ex. kommer 
till uttryck hos Arbetsgivarverket när de under en remissrunda avstyrker 
förslaget om en ny föräldraledighet för arbetstagare med motiveringen: 
”… att varje ytterligare ledighetsform som införs innebär en begränsning i 
arbetsgivarens förutsättningar att planera och bedriva sin verksamhet.” 
(Prop. 2007/08:149, s 10). Detta arbetsgivarperspektiv på frågan påmin-
ner oss om inläggen i riksdagsdebatten kring lagen 1939 och det hot mot 
arbetsgivarprerogativet som lagstiftning kring rätt till ledighet från arbete 
innebär och de praktiska konsekvenser ett sådant hot (förutsätts) generera 
i relationen mellan arbetstagare (t.ex. gravida eller potentiellt dito) och 
arbetsgivare.   

Mot ovanstående bakgrund kan vi konstatera att stöden till föräldrar 
med barn, inklusive gravida kvinnor, liksom socialförsäkringen i övrigt 
tydligt utformats enligt arbetslinjen. Utgångspunkten är att ett välfärdssy-
stem som det svenska kräver ett högt arbetskraftsdeltagande (och en rim-
ligt låg arbetslöshet), vilket innebär att trygghetssystemen måste främja 
(inte förverka) människors deltagande på arbetsmarkanden.174 Därmed 
utgör instrumenten, i någon mening, lika mycket ett skydd för systemet 
som ett skydd för individerna, dvs. det förhållande som jag in inlednings-
kapitlet karaktäriserade som en lönearbetets allmänning. Vad som skall 
tryggas är möjligheten att utvinna arbetskraft och trygghetssystemens 
politik blir därmed ett exempel på vad tidigare refererade Elinor Ostrom 

                                                      
173 Zara Bersbo (2011) noterar i sin avhandling att det var till drygt 90 % kvinnor 
som utnyttjade denna reform året efter dess införande 2009. 
174 Det är som ovan syntes och giltigt i utformningen av vårdnadsbidraget (liksom 
havandeskaps-/graviditetspenningen) som sin isär-hållande karaktär till trots tyd-
ligt relaterar sig till lönearbetet som grundläggande livsform.  
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kallar tillhandahållande, dvs. aktiviteter riktade mot en allmännings funkt-
ion. Man kan här tillägga att den svenska familjepolitiken också handlat 
om att minska de kostnaderna som är förknippade med att skaffa och 
ansvara för barn, eftersom för höga kostnader kan avhålla människor från 
att skaffa barn, dvs. underlätta för de inom allmänningen utpekade pro-
ducenterna. Nu är det sannolikt fler faktorer än de ekonomiska som spelar 
in i människors ”val” att skaffa barn eller inte men det torde stå utom allt 
tvivel att de ekonomiska villkoren spelar en central roll. Inom föräldraför-
säkringen kan vi alltså, på olika sätt, se hur en försäkringspolitiks faktiska 
utformning påverkar människors val och handlingar, utläst ur såväl sta-
tistik som undersökningar kring föreställningar (som t.ex. i fallet med 
”snabbhetspremien”). Föräldraförsäkringens starka koppling till förvärvs-
arbete gör att det finns starka ekonomiskt rationella incitament att eta-
blera sig på arbetsmarknaden innan man beslutar sig för att försöka skaffa 
barn (Ahrne et al., 2000, s 129). Det finns också incitament att skjuta upp 
barnafödande till dess att inkomsterna hunnit blir relativt höga (Ståhlberg, 
2004, s. 73; se även Ds 2001:57). Härigenom förstärker föräldraförsäk-
ringen den norm som säger att fast inkomst är en förutsättning för ett 
barnafödande (SCB 2009, Ds 2001:57).  

Sammanfattningsvis kan vi, som tidigare Lundqvist, konstatera att fa-
miljens roll vid 1970-talets mitt försvinner som avgörande synvinkel i den 
formella samhällsorganisationen (åtminstone vad det gäller utredningsvä-
sendet men även i t.ex. lagsstiftningen). Familjen är inte längre avgörande 
för vår kunskap om samhällets organisering av försörjning (och identitets-
utveckling). Det är nu uttryckligen individen som hamnar i centrum; dess 
arbetsliv, ekonomiska situation, utbildning och förankring i samhället; de 
sociala reformerna kommer framåt att riktas mot individer (Lundqvist, 
2007, s 248f). Den ”gamla” till lönearbetsnormen relaterade inkomstbort-
fallsprincipen kunde nu spela ut sin fulla roll, då varje individ efter 1971 
års särbeskattning blir att betrakta som ett självständigt skattesubjekt, till 
vilket alla socialförsäkringsförmåner, inklusive de riktade mot barnafö-
dande och barnomsörjande kunde knytas (liksom senare olika former av 
avdrag för t.ex. det privata livets organisering). 

Jag kommer nu, som avslutning på denna genomgång av lagstiftning 
och socialförsäkringsinstrument, att mer utförligt analysera en av de ovan 
nämnda reformerna som mycket precist har med den mödrande lönearbe-
taren att göra. Närmare bestämt det socialförsäkringsinstrument som från 
början hette havandeskapspenning och som numera heter graviditetspen-
ning. Som vi kommer att beröra i nästa kapitel är frånvaro från arbete, på 
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ett eller annat sätt, förhållandevis vanligt under en graviditet. Havande-
skaps-graviditetspenningen är här inte en försäkring som kommer alla till 
del (eller behöver utnyttjas). Många mödrande lönearbetare som behöver 
(eller vill) avstå arbete utnyttjar dock andra former av ledighet, såsom 
föräldraledighet och sjukskrivning men även tjänstledighet, uttag av kom-
pledighet och semester.175 Under kommande rubrik är dock inte det intres-
santa de praktiska förhållandena kring de olika försäkringar-
na/ledighetsformerna, eller behovet av att avstå arbete. Diskussionen 
kommer att handla om det diskursiva innehållet och då särskilt i relation 
till sjukdomsbegreppet (vilket relateras till den allmänna möjligheten till 
sjukskrivning). Efter denna analys avslutas kapitlet med en samlad dis-
kussion om vad vi kan kalla för det normaliserade mödrande lönearbetet.  

Graviditetspenningen och sjukskrivningens problematik 
Havandeskaps-/Graviditetspenningen skulle som tidigare påpekat kunna 
ses som ett instrument som hänvisar till (en äldre) logik som drar bort den 
gravida individen från arbetsmarknaden/försörjning genom lönearbete. 
Den restriktivitet som omgärdat instrumentet - t.ex. genom att det från 
början var riktat mot i huvudsak industriarbete - liksom dess komplement-
karaktär har nu inte gjort det till ett instrument som synes ha bidragit till 
att utveckla ett sådant ”isär-hållande”.176 En annan central anledning är 
förstås dess nära relation till lönearbetet; dvs. som en ersättning baserad 
på tidigare lönearbete samt att arbetsgivaren först måste pröva möjligheter 
till omplacering etc. Vad vi dock kan lägga märke till, och som här är av 
intresse, är att det under hela sin historia har omgivits av problem som har 
med rättssäkerhet att göra. I någon mening fångar denna problematik hela 

                                                      
175 För att komplicera det hela ytterligare bör vi också, vilket är svårare att redo-
göra för utan underlag, notera möjligheter för somliga individer att (utifrån en-
skilda överenskommelser med arbetsgivare) att arbeta hemifrån, eller (utifrån egna 
priortieringar i förhållande till ett enskilt arbete) helt enkelt maska, sitta av tiden 
e.d. Därtill har vi det faktum att inte alla mödrande individer är aktiva på arbets-
marknaden; som varande arbetslösa, studerande, lediga med tidigare barn osv. 
176 Det är bara ca 100 individer per år där bedömningen görs att den gravida kvin-
nan enligt arbetsmiljölagen inte kan fortsätta sitt arbete (SOU 2009:89, s 64). I 
Riksförsäkringsverkets (2003) tidigare refererade undersökning var det ca en fem-
tedel av de gravida kvinnorna som var lediga i slutet av sin graviditet med havan-
deskapspenning (numera graviditetspenning). 
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det normaliserade lönearbetssamhällets problem med sig själv som ”nor-
mativitet”, vilket jag nu skall försöka att reda ut.  

Till att börja med kan vi konstatera att vad som bedömts som tunga ar-
beten och inte har varierat mellan delar av landet, framförallt under den 
tidigare regionala organiseringen av försäkringskassorna. Karlsson & 
Lidström skriver i en forskarrapport om ”hot” mot socialförsäkringen: 
”Havandeskapspenningen är otidsenlig, d.v.s. ej anpassad efter dagens 
arbetsliv och utestänger därmed grupper som kanske skulle behöva vara 
borta från jobbet, som t.ex. förskolepersonal.” (Karlsson & Lidström 
2004, s 58). Riksförsäkringsverket skriver 2003 i anknytning till denna 
bedömningsråga: ”Kommentarer från barnmorskor och de gravida kvin-
norna visar att det finns många otydligheter kring rätten till de olika för-
månerna och vilka kriterier som gäller. Det finns en viss skepsis och miss-
tanke om godtycklighet som är allvarlig.” (Riksförsäkringsverket, 2003, s 
9). Riksrevisionen skriver i en granskning å sin sida: ”Brister i tillämp-
ningen kan innebära att gravida får olika stöd beroende på var de bor. I 
län med en mer generös tillämpning kan exempelvis gravida i högre grad 
komma i fråga för förmåner såsom sjukpenning och havandeskapspenning 
medan de i andra län i högre utsträckning hänvisas till uttag av föräldra-
penningdagar före förlossningen.” (Riksrevisionen, 2006, s 7). I relation 
till det senare kan vi särskilt notera att behovet av frånvaro från arbete 
synes se likadant ut över landet men att kvinnor i de regionala fall där 
sjukskrivning varit mindre vanlig istället har utnyttjat föräldrapenning 
(Riksförsäkringsverket, 2003, s 8). Riksrevisionen (2006, s 16) talar här 
om de olika ersättningarna som ”kommunicerande kärl” med vilket de 
menar att behovet eller uttagen av ersättningar ur socialförsäkringen före-
faller konstant (som i en vilja/behov) men att det finns en rörelse mellan 
”kärlen”, beroende på var de kan utnyttjas.177  

                                                      
177 Vilket också innebär att kostnaden för samhället sannolikt är konstant; en 
ökning i uttagen av en av förmånerna medför en motsvarande minskning i andra. 
Här bör vi även lägga märke till att uttag av olika försäkringar innebär olika saker 
för de inblandade aktörerna (staten, arbetsgivarna och arbetstagarna); t.ex. inne-
bär sjukpenning kostnader för arbetsgivare i form av löneutbetalningar vilket inte 
föräldrapenning och graviditetspenning gör. För de gravida innebär sjukskrivning 
karens medan ett nekande till sjukskrivning/graviditetspenning som istället leder 
till att utnyttjande av föräldrapenningdagar (före barnets nedkomst) i sin tur inne-
bär en i en mening minskad förmån (dvs. dagar som skulle ha kunnat utnyttjas 
senare, just i slutet av eller efter graviditeten).   
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Ovanstående anknyter också till en allmän gränsdragningsproblematik 
kring gravida kvinnor och det sjukdomsbegrepp som ligger till grund för 
att ”sjukförklara” någon för att vederbörande skall kunna komma ifråga 
för sjukpenning. En gravid individ som inte kan arbeta är inte (alltid) att 
beteckna som ”sjuk” (dvs. i behov av att avstå arbete) trots att hon kan 
uppleva samma symptom som någon annan (eller hon själv tidigare) upp-
levt icke-gravid. Karlsson & Lidström skriver: ”Anledningen är att gravi-
diteten ibland medför vissa sjukdomsliknande tillstånd som […] bedöms 
som del av den normala livsprocessen och därför inte ger rätt till sjukpen-
ning. Eftersom det inte finns en knivskarp gränsdragning mellan naturliga 
tillstånd och sjukdom är bedömningen svår för alla inblandade.” (Karls-
son & Lidström 2004, s 57). Riksrevisionen kommenterar här också den 
problematiska situation som försäkringshandläggarna här har att hantera:  

”… när graviditetsbesvär ska betecknas som sjukdom. Som exempel på 
svårbedömda diagnoser nämndes ryggbesvär, foglossning och trötthet. 
Sjukdomsbegreppets komplexitet för gravida exemplifierades vidare genom 
att besvär som tidigt i graviditeten kan betecknas som ”onormala”, och 
därmed kan ge rätt till ersättning, senare i graviditeten kan komma att be-
tecknas som ”normala” och då inte ge rätt till ersättning.” (Riksrevisionen 
2006, s 18).  

En anknytande problematik gäller, enligt Riksrevisionen, handläggning-
en av ärenden där det är svårt att bedöma den gravida kvinnas arbetsför-
måga i förhållande till arbeten där arbetssituationen kan variera vad gäller 
fysisk ansträngning, t.ex. sjuksköterskor och arbetsterapeuter. (Riksrevis-
ionen 2006, s 18). Denna problematiska och ”rättsosäkra” situation har 
nu delvis kommit att förändras efter de reformer som under 2000-talet 
skett kring försäkringskassorna178 samt genom förändringen av havande-

                                                      
178 Riksförsäkringsverket och de självständiga försäkringskassorna ersattes vid 
årsskiftet 2004/2005 med den statliga myndigheten Försäkringskassan. Motivet till 
denna reform var bl.a. att komma åt de stora skillnader som fanns i hur regelver-
ket tillämpades, vilka hanteringen av sjukdom/förmåner under graviditet är ett 
exempel på, vilket i förlängningen också handlade om att genom tydligt lednings-
ansvar, nationell samsyn och likformighet söka hantera de risker för rättsäkerhet 
och likabehandling (se Riksrevisionen, 2006, s 9). 
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skapspenningen till graviditetspenning.179 Vi har dock även fortsättnings-
vis, under senare delen av 2000-talet, sett ett antal domstolsavgöranden 
där Försäkringskassan bedömts ha felaktigt handlagt ärenden kring gra-
vida kvinnors rätt till exempelvis sjukskrivning.180 Vi kan också notera hur 
denna problematik återkommer i den offentliga utredning som 2010 un-
dersökte läkares sjukskrivningspraxis. Utredaren noterar här att sjuk-
skrivning (som överhudtaget kan vara ett problematiskt område för läkare 
att hantera) i fallet graviditet innebär att ”… obstetrikerna [finner] hand-
läggning av sjukskrivning av gravida kvinnor som problematiskt och [upp-
lever] en konflikt mellan de två olika rollerna som medicinskt sakkunnig 
och som gravida kvinnors behandlande läkare.” (SOU 2010:107, s 53).181  

Mot denna bakgrund kan vi också notera att gravida kvinnors situation 
(som genom lönearbetet försörjda) varit en omdiskuterad fråga ända se-
dan havandeskapspenningens införande i början på 1980-talet (jfr Riks-
försäkringsverket, 2003, s 11). Det har dels handlat om rätten eller möj-
ligheten till symptomrelaterad sjukskrivning under graviditeten (som ovan) 
och då särskilt före den period då havandeskaps-/graviditetspenningen kan 
träda in (dvs. fr.o.m. 60 dagar före beräknad förlossning) dels har det 
handlat om rätten eller möjligheten till sjukskrivning och ersättning i mer 
förebyggande syfte, dvs. då en läkare bedömer att den gravida individen 
med fördel borde avstå från arbete. En mycket god genomgång av pro-

                                                      
179 I utredningsväsendet har vi här också sett förslag om att införa en mer generell 
möjlighet till sjukskrivning under slutet av en graviditet - som i praktiken, för 
nästan alla, innebär frånvaro eller önskan/behov av frånvaro med bibehållen för-
sörjningsförmåga (se t.ex. i SOU 2005:73 Kärlek, omvårdnad, trygg-het; SOU 
2009:89; Riksförsäkringsverket, 2003, s 9). Dessa förslag har dock inte realiserats. 
Se även en liknande argumentation från läkarna Adam Sydsjö och Gunilla Sydsjö i 
(Sydsjö, 2001; se även Sydsjö 1998).  
180 Efter flera turer i lägre instanser beslutade t.ex. Högsta domstolen 2012 att 
fastställa en dom i Hovrätten där det beslutades att Försäkringskassan utsatt gra-
vida för könsdiskriminering då de nekades sjukpenning på grund av deras gravidi-
tetsbesvär. Under sina graviditeter hade de haft besvär (ljumskbråck, foglossning 
och rygg-/bäckenproblem) som satte ned arbetsförmågan. Försäkringskassan hade 
dock nekat ersättning med hänvisning till att det rörde sig om besvär som var att 
beteckna som en normal följd av graviditeten och att graviditet inte är att beteckna 
som en sjukdom (DO, 2012). 
181 Här noteras dessutom en konflikt i relation till Försäkringskassan ”En majoritet 
av obstetrikerna i en svensk studie upplevde att Försäkringskassan inte hade för-
ståelse för deras bedömning av gravida kvinnors behov av sjukskrivning.” (SOU 
2010:107, s 60 & s 112).  
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blematiken görs redan 1980 av socialförsäkringsutskottet (SfU 1980/81:5) 
i ett betänkande med anledning av olika motioner från ett antal riksdags-
ledamöter.182 Det stora problemet syntes ligga i det sjukdomsbegrepp som 
anges i förarbetena (Socialvårdskommittén 1944) till 1960-talets lagstift-
ning om allmän försäkring (SFS 1962:381, numera socialförsäkringsbal-
ken SFS 2010:111). Rent allmänt gäller att sjukpenning utgår då en sjuk-
dom sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel (tidigare gällde 
hälften). Sjukdom betecknas då som varje onormalt kropps- eller själstill-
stånd som inte sammanhänger med den normala livsprocessen. I detta 
sammanhang fastställs också havandeskap och barnsbörd (liksom åld-
rande) som fysiologiska förändringar och störningar vilka inte är att be-
trakta som sjukdomar eftersom de står i samband med just denna normala 
livsprocess. Mot bakgrund av Canguilhems kritik av det ”normala sjuk-
domsbegreppet” i Kapitel 6 blir problemet här förstås (bl.a.) att den nor-
mala livsprocessen inte innefattar något utanför samhället utan, här och 
nu, något som i allra högsta grad rör lönearbetet som principiell samhälls-
organisationsprincip (arbetslinjen). Som vi tidigare kunde konstatera; 
normen fastställer inte bara sig själv och det som utan större avvikelse kan 
fästa vid den, utan innesluter också det “andra” som ger sig till känna i 
dess närhet, vilket därmed hamnar inom dess verkansrymd. Innebörden i 
denna bestämning av graviditeten medför således att det är normalt att 
vara gravid men att det samtidigt är en störning av någonting, dvs. löne-
arbetet. Det innebär följaktligen att den allmänna sjukförsäkringen formu-
lerar ett sjukdomsbegrepp i förhållande till lönearbetet som norm (t.ex. 
minskad arbetsförmåga med en viss omfattning) och det är i förhållande 
till denna norm vi överhuvudtaget har ett sjukdomsbegrepp (snarare än att 
sjukdom existerar i sig); i.e. man är sjuk när arbetsförmågan är nedsatt till 
en viss grad. Graviditen som tillstånd definieras däremot (till att börja 
med) i förhållande till en annan norm, dvs. ett abstrakt normalt livsför-
lopp (där förebilden inte kan vara något annat än den kronologiska mo-

                                                      
182 Från olika partier; Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokra-
terna. Utskottet redovisar i sitt betänkande också remissvar från Riksförsäkrings-
verket och Försäkringskasseförbundet, som i sin tur inhämtat svar från Socialsty-
relsen, liksom enskilda allmänna försäkringskassor över landet. 
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dellen att utan ”brott” födas - växa upp - leva - dö).183 Då denna normala 
graviditet (liksom åldrandet) dras in i lönearbetsnormens verkansrymd 
kommer den att (som i förarbetenas skrivning) kunna formuleras som en 
störning i förhållande till det abstrakta normala livsförloppet liksom till 
principen om det oavbrutna lönearbetandet; vilket nu inte bara är ett 
grundläggande diskursivt förhållande i utsagan om det fria lönearbetet 
utan dels organiserat som ett juridiskt arbetskontrakt dels organiserat som 
en förevisad primär livsform för medborgaren genom socialförsäkringen. 
Mot denna bakgrund kan vi förstå varför graviditet inte alls framstår som 
normal och ställer till ”problem”, såväl i mötet med arbetsgivare som i 
mötet med socialförsäkringshandläggare. Det är kanske enklare att förstå 
en arbetsgivare (vilket många gravida själva synes göra) som inte vill an-
ställa en mödrande eller potentiellt mödrande arbetstagare men det är i 
någon mening lika enkelt att förstå hur hon krockar med en socialförsäk-
ring som domineras av lönearbetet. 

Mot denna bakgrund kan vi även konstatera att socialförsäkringen i 
huvudsak bygger på ett behov av att sjukförklara (Karlsson & Lidström 
2004, s 47ff). För att få komma i åtnjutande av förmånerna behöver man 
vara sjuk enligt en subjektiv bedömning av en läkare under inflytande av 
en normativ lagstiftning (baserad på lönearbetet som norm). I Arbetsför-
mågautredningens slutbetänkande konstateras följaktligen att:  

”Den som drabbas av sjukdom eller skada så att arbetsförmågan förloras 
har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Hur begreppen sjukdom och 
arbetsförmåga ska förstås blir därmed av avgörande betydelse för vem som 
ska avkrävas försök att försörja sig själv och vem som får rätt till ersätt-

                                                      
183 Kroppen utgör här det givna. Det är ”vuxenåldern” som bildar utgångspunkten 
för människans liv, som samhällsliv. Som en grundläggande lärobok i anatomi och 
fysiologi förkunnar: ”Vuxenperioden representerar den yrkesverksamma perioden 
och tiden för familjebildning…” (Sonesson & Sonesson, 1993, s 69). Denna fertila 
ålder är med författarna en period då kroppen bibehåller sina funktioner på en i 
stort sett oförändrad nivå och inte minst den period då de: ”… flesta vuxna når, 
när det gäller prestationsförmåga och produktivitet, en topp i 30-35-årsåldern.” 
(ibid., 1993, s 72). Barndom och ålderdom blir till skillnad mot denna stabila 
”fas” förändringens ”faser”. Detta ger så en ogenerad beskrivning som sätter upp 
normer för vad det är att var människa, perfekt anpassat till en för givet tagen 
samhällsbildning med naturliga sociala företeelser, såsom lönearbete.   
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ning. Det moderna sjukdomsbegreppet är vagt, undflyende och i många 
sammanhang gränslöst.” (SOU2009:89, s 11)184  

Arbetsoförmåga kan ha många orsaker, fortsätter man, och skriver att 
t.ex. ”Sociala skäl och allmänna livsproblem [inte] ger rätt till ersättning 
från sjukförsäkringen. Sjukdom som uppstår till följd av eller förvärras av 
t.ex. missbruk, sorg eller graviditet kan däremot medföra rätt till ersätt-
ning. Sociala problem är inte sjukdom men kan bidra till att sjukdom ut-
vecklas.” (SOU 2009:89 s 12). Det är sannolikt detta förhållande som 
kontinuerligt ställt till bekymmer för gravida som själva och/eller utifrån 
läkarens bedömning upplever att de inte klarar av att arbeta, eller av pre-
ventiva skäl inte bedöms som arbetsföra. För kortare sjukskrivningsfall 
ansvarar individen nu visserligen själv för; dvs. att bedöma och intyga sin 
arbetsoförmåga. När det handlar om sjukskrivning som överstiger sju 
dagar krävs dock läkarintyg (SOU 2010:107, 16f). I sin rapport om social-
försäkringsförmåner till gravida konstaterar Riksrevisionen 2006 (som 
tidigare) att graviditet inte betraktas som en sjukdom utan utgör ett 
”kroppstillstånd som hör ihop med den normala livsprocessen” men till-
lägger att vissa s.k. komplikationer under en graviditet kan betraktas som 
en sjukdom och därmed ge rätt till sjukpenning. De noterar här att För-
valtningsöverdomstolen under 1980-talet utvecklade en praxis kring gra-

                                                      
184 Vi kan här, mot bakgrund av Kapitel 6, konstatera att det inte är märkligt att 
sjukdomsbegreppet är ”vagt och undflyende” eftersom det inte är givet. Sjukdom 
bestäms normativt inom ramen för lönearbetets rationalisering och normalisering 
och varje försök att hitta det bortom sig självt är hopplöst. Därtill ser vi här en 
intressant spegling uppstå mellan lönearbetet (som försörjning) och sjukförsäk-
ringen (som försörjning). Å ena sidan har vi inkomstbortfallsprincipen. Å den 
andra har vi ”arbetsförmågebortfallsprincipen”. Båda lika centrala för att hålla 
ihop en regim utgående från det fria lönearbetet och arbetskontraktet, vars princi-
piella ”närvaro-aktivitet” måste talas inom ordningen. Vi kan här också konsta-
tera att det att vara sjuk (som i det att inte vara arbetsför) inom denna ordning inte 
är normalt (att det inte existerar som något i sig) utan att det är någonting norme-
rat; dvs. det är här inte normalt att vara ”sjuk” bortom det faktum att man blott 
kan vara sjuk inom ramen för ett socialförsäkringssystem. Det är följaktligen heller 
inte normalt att vara gravid på ett sätt som gör att man inte är arbetsför bortom 
huruvida det anges inom det rådande socialförsäkringssystemet och arbetslivet. I 
förlängningen innebär detta ett mycket tydligt exempel på hur det vi tar för givet 
som ontologiska företeelser - de mänskliga egenskaperna - inte är något vi plockar 
upp som essens (kön, sjukdom, graviditet osv) utan snarare som (synliga och ut-
sägbara) eventualiteter vilka ger sig till bestämning (jfr Deleuze, 1990, s 83ff) och 
blir till historiskt, under varierande former.   
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vida, där somliga tillstånd accepterades såsom eller jämställdes med, sjuk-
dom, t.ex. hotande förtidsbörd eller missfall, flerbarnsgraviditet och RH-
immunisering (se även SOU 2009:89, s 135). Hos arbetsförmågeutred-
ningen (som noterar samma sak) återkommer störningsbestämningen av 
graviditeten (som en del i det normala livsloppet) då de skriver: ”I enlighet 
med ändrad domstolspraxis har ersättningsområdet successivt utvidgats 
till att t.ex. gälla störningar under graviditet (onormalt grava störningar, 
t.ex. foglossning som innebär svårigheter att gå)…” (SOU 2009:89, s 
135). Oaktat att denna praxis skapat mer utrymme för ”positiv” bedöm-
ning kan vi konstatera att den även förtydligat att det handlar om en stör-
ning i sig (och att det kan handla om onormalt grava störningar). Vi kan 
alltså här, i diskursiv form, se den grundläggande störning som fenomenet 
graviditet förefaller vara i förhållande till arbetskontraktet vilket också 
fortplantar sig in i socialförsäkringen.185 Barnalstringen - som eventualitet 
och praktik - kan och måste bestämmas i förhållande till lönearbetet i det 
samhälle vars vetande och arkitektur för det att vara människa centrerats 
kring lönearbetet som normativ princip.186  

Jag kommer nu att runda av detta kapitel, liksom hela avhandlingens 
Del III, med en samlad diskussion kring de redogörelser och analyser som 
hitintills presenterats kring den mödrande lönearbetarens objektiva pro-
blematisering. Denna avslutande rubrik - Det normaliserade mödrande 
lönearbetet - pekar ut riktningen för nästa avhandlingsdel och analysen av 
den mödrande lönearbetarens subjektiva problematisering.  

                                                      
185 Tidigare refererade Sydsjö & Sydsjö (2001) fann i en longitudinell studie (1978-
1998) betydande svängningar (upp och ned) i sjukfrånvaro bland gravida kvinnor, 
dvs. de första 20 åren efter 1970-talets reformer. Orsaker som inte kan förklaras 
av varierande sjuklighet i medicinsk mening. Svängningarna är intressanta i sig; 
som socialt fenomen kring en eventualitet och socialförsäkringsmässig inbäddning 
(som begränsning och möjlighet). Vi kan dock också konstatera att det handlar om 
ett område där många individer upplever ett behov av frånvaro från arbete och 
fråga oss, som Sydsjö & Sydsjö: ”Om så många är sjukskrivna under graviditets-
perioden kanske inte ett läkarintyg längre är nödvändigt för att ’objektivt’ bedöma 
en ’subjektivt’ upplevd arbetsoförmåga.” I detta argumenterar de så mot att gravi-
ditetet som tillstånd kommit att medikaliseras och för att denna livssituation vs. 
arbetslivet borde lösas specifikt inom ramen för socialförsäkringen.  
186 Det är sannolikt mot denna (bl.a.) bakgrund vi skall förstå avogsamheten mot 
att utveckla en mer generell lagstiftning och försäkring som öppnar upp för gravi-
ditet som ett annat sätt (längre frivillig sjuskrivning mot slutet av graviditeten) att 
vara reproduktiv medborgare än genom lönearbetet och dess kontrollinstanser för 
nedsatt arbetsförmåga. Detta sagt utan att värdera vilket som är att föredra. 
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Det normaliserade mödrande lönearbetet 
Under 1900-talets första årtionden finner vi ett antal exempel på proble-
matiseringen av relationen mödrande och lönearbete. Medan dessa tidiga 
initiativ och reformer kan ses som ett uttryck för ett i-särhållande och en 
kategorisering (förenklat en uppställning av män-kvinnor, gifta-ogifta 
kvinnor/män) kan vi betrakta lagen från 1939 som en tidig vändpunkt 
mot den sammanhållna arbetsmarknad vi lever under idag med en genera-
liserad lönearbetare. Som Frangeur (1998) konstaterar i sin avhandling 
innebär debatten på 1920–30-talet, och senare lagen, att det manliga fa-
miljeförsörjaridealet börjar urholkas samt att rätten till arbete oavsett 
civilstånd och rätten att förena moderskap med förvärvsarbete erkänns. I 
denna mening och som en förlängning av förändringarna i giftermålsbal-
ken (1921) var detta det första politisk-juridiska erkännande av det fram-
tida tvåförsörjaridealet; som senare skall ta över den samhällsorganisato-
riska taktpinnen (jfr Frangeur, 1998, s 365). Kulmen i denna politiska och 
juridiska utveckling nås under 1970-talet då den moderna neutrala och 
individualiserade medborgaren etableras som ett lönearbetar-föräldra-
objekt, dvs. som den normativa position alla föds till, förväntas leva upp 
till och sedan leva i skuggan av som pensionärer. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det fria lönearbetet som inklude-
rande har kunnat verka som principiell norm för det framtida fria sam-
hället; att förhålla sig själv och sina subjekt till. Det är här värt att notera 
att vi under efterkrigstiden och in på 1970-talet också kan se hur detta ger 
avtryck på andra kategoriseringar; ”invandrarna” blir t.ex. liksom kvin-
norna under samma period ett centralt tillskott till arbetskraften. Denna 
invandringspolitik var precist inriktad på att underlätta invandring (från 
vissa länder) relativt ett arbetskraftsunderskott. En invandrarpolitik - vill-
koren för de invandrade - kommer först senare i slutet av 1960-talet (se 
Yalcin, 2010, för denna diskussion). På sikt innebär det en politisk ut-
veckling (som intensifieras under hela efterkrigstiden) vilken också här 
avreglerar och normaliserar arbetskraften i frågan om en annan tidigare 
relevant kategorisk olikhet. Vi kan även (med en egen normativ komplexi-
tet) känna igen denna normaliseringsprocess kring lönearbetet i den poli-
tiska och praktiska organiseringen av de ”avvikande” individer som tidi-
gare institutionaliserats. Från slutet av 1960-talet och under 1970-talet 
riktades kritik mot den inhumana behandlingen av människor inom stora 
offentliga institutioner (Tveit Sandvin, 1992, s 168). I denna kritik kom 
normalitet som politiskt och funktionellt begrepp (uttryckligen) att använ-
das för att synliggöra kontrasten mellan allmänna välfärdsideal och livs-
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villkoren för människor inom institutioner. Ett uttryck för det är att nor-
malisering slås fast som en vägledande princip i omsorgen av utvecklings-
hämmade personer (i och med den nya omsorgslagen) i slutet av 1960-
talet (ibid., 1992, s 167f). Människor med funktionshinder skulle enligt 
denna princip helt enkelt ha rätt att leva ett så normalit liv som möjligt. I 
denna mening, menar Tveit Sandvin, att normalitet etableras som en ideo-
logisk rörelse där den framstår som en identifierbar referens, en punkt i 
förhållande till vilken människors liv kan planeras, inordnas och mätas. 
Denna punkt handlade förstås om välfärdstatens centrala figur - den löne-
arbetande medborgaren - vars ideala livslopp med skolgång och utbildning 
samt arbetsliv och fritid kan verka mönster-bildande. Vi kan alltså även 
här tydligt lägga märke till skillnaden mellan inkludering och exkludering 
som styrningsform. Den tidiga kritiken mot institutionaliseringen fokuse-
rade på institutionsvårdens innehåll. Den senare utvecklingen handlar om 
en övergång till integrering och integration, dvs. inte om att skapa ett så 
normalt liv som möjligt inom ramen för en institutionell ram utan inom 
ramen för det vanliga samhället (ibid., 1992, s 169).  

Genom betoningen av lönearbetet i det juridisk-politiska komplexet av 
arbetsrätt, sociallagstiftning och socialförsäkringsinstrument kan vi skönja 
en rörelse från exkludering till inkludering; en utveckling som med lönear-
betet som norm alltså kan verka över en mängd tidigare centrala utpekade 
(exkluderade) kategorier människor (jfr Foucault, 2003b, s 50). En positiv 
kraftutväxling genom ett normativt projekt. Här tydliggörs det som 
kanske framstår som mer ”diffust” kring idén om den neutrala lönearbe-
taren bortom kön (dvs. barnafödandet). Den generella lönearbetaren har 
inte etablerats trots barnalstringen.187 Tvärtom har denna subjektsposition 
bara kunnat etableras genom den faktiska och potentiella barnalstringens 
inkludering i 1939 års lagstiftning. Barnalstringen är själva kärnan i den 
förhandling mellan reproduktion och produktion som stod på spel i 1920–
30-talets diskussion; denna obetydliga detalj i det stora välfärdsbygget 
som det inte kunde vara utan. Det är därför vi kan spåra senare och sam-
tida lagstiftning till denna händelse: Diskrimineringslagen (2009) kommer 
från Jämställdhetslagen (1979) som kommer från Föräldraledighetslagen 

                                                      
187 I förhållande till individuella arbetskontrakt bör vi dock, vilket vi återkommer 
till i nästa avhandlingsdel, omvänt betrakta ”inkludering” av gravida individer 
som något vilket sker ”trots allt”. Anställning av gravida individer kräver - som vi 
kommer att se exempel på - ”felkalkylering” eller ett annat språk brukas.  
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(med början 1974188) som kommer från Lagen om förbud mot avskedande 
1939.189 Som Canguilhem tydliggör verkar inte en norm exkluderande när 
något väl finns inom dess verkningsrymd, när något är synligt. Detta skall 
nu inte förväxlas med begreppsparet officiellt och inofficiellt. Det fria 
lönearbetets norm har verkat såväl inofficiellt som officiellt inkluderande 
på det praktiska försörjningsområdet under det moderna samhällets ut-
veckling. Före (särskilt) 1939 är dock kvinnor, mer eller mindre, officiellt 
att betrakta som tillfälliga gäster på arbetsmarknaden, men de inkluderas 
ändå (inofficiellt) inom det fria lönearbetets norm som vardaglig försörj-
ningspraktik. Därefter utvecklas en officiell inkludering (1939, men sär-
skilt efter 1974). I någon mening kan vi säga att det är då (1939) som 
diskriminering och diskrimineringsobjektet uppfinns i formell mening, mer 
specifikt för arbetsmarknaden och för kön (jämställdhetslagen följer 1979 
och gäller endast arbetslivet). Dessförinnan måste diskriminering varit en 
icke-fråga; möjligen ett intressant inlägg i debatten men inte något vi 
kunde ha realiserad kunskap om (dvs. som uttryckt i och genom praktiska 
system). 

Mot denna bakgrund kan vi också säga att lönearbetets principiella ut-
bredning har handlat om en successiv eliminering av en mängd olika kate-
gorier av människor, via en mängd arbetsmarknadsrelaterade kategorier, 
mellan könen och inom könen. En eliminering som gör att vi idag kan 
betrakta lönearbetet som något självklart opersonligt; som ett enkelt 
marknadsobjekt; som en naturlig försörjnings och identitetsposition - en 
individ, ett självförsörjningsansvar, ett lönearbete. Vi kan alltså se det som 
att lönearbetet successivt tar grepp om ett nytt (rationellt) objekt, en all-

                                                      
188 Då som föräldrapenning, relaterad till den äldre (uppdaterade) lagstiftningen 
från 1939. Föräldraledighetslagen kommer i en första version som SFS 1976:280 
Lagen om rätt till föräldraledighet, numera SFS 1995:584 Föräldraledighetslagen. 
189 Noteras bör att diskrimineringslagen också har en annan tidig föregångare i 
(den fackliga) föreningsrätten. Då SAF och LO ingick Decemberkompromissen 
1906 och arbetsgivarna bl.a. erkändes rätten att leda och fördela arbetet liksom 
rätten att fritt säga upp sina arbetstagare ingicks också en förbindelse att inte 
kränka föreningsrätten, dvs. att inte motverka den fackliga organiseringen (jfr 
Christensen, 1996, sid 544; Rönnmar, 2000, sid 284). Det lagstadgade skyddet för 
föreningsrätten och förhandlingsrätten infördes dock först 1936 (jfr Källström & 
Malmberg, 2006, sid 81f ), dvs. några år innan nästa begränsning av arbetsgivar-
prerogativet i form av lagen från 1939 som vi här diskuterat. 
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män-gjord medborgare190. Det är inte det (givna) allmänna fria lönearbe-
tar-objektet som utvecklas (blir synligt för tänkande och tal) för att sedan 
också bre ut sig. Det finns inte en ursprunglig fri lönearbetare, hen kom-
mer senare genom juridiska, politiska, ekonomiska och praktiska omvand-
lingar (elimineringar). I begynnelsen fanns fritt lönearbete - som kunde ta 
grepp om människans som arbetskraftens eventualitet. Detta var till att 
börja med en möjlighet för den som genom annat kapital (produktions-
medel) kunde ta det i bruk för praktisk humankapitalomvandling. En 
förbrukning av andra individer som arbetskraft för nyttig kapitalomvand-
ling (arbetsorganisering). Det var dock även en möjlighet för de som 
kunde ta sig själva i bruk som arbetskraft för nyttig försörjning. Därtill 
var det en möjlighet för de som ville ta det i (politiskt) bruk för praktisk 
(och nyttig) samhällsorganisering (lagarna och reformerna). Genom denna 
senare praktiska organisering som en objektiv problematisering har den 
allmänna lönearbetaren kunnat ramas in och etableras som en given sub-
jektposition för försörjning och identitetsutveckling (jfr Townley, 1993, s 
541). Inom denna ram har så barnalstringen som en annan eventualitet 
etablerats och ramats in som en given position - det normaliserade möd-
rande lönearbetet.191  

Detta avslutar avhandlingens Del II och för oss vidare. Från den möd-
rande lönearbetarens objektiva problematisering till den subjektiva pro-
blematiseringen. Här kommer vi till en början att närma oss hur den kon-
flikt som vi i inledningskapitlet skisserade tar sig uttryck i det konkreta 
mötet mellan den mödrande lönearbetaren och arbetsgivaren, mer speci-
fikt inom ramen för arbetskontraktets förväntan om närvaro-aktivitet och 
kontroll-lydnad.  
                                                      
190 Här spelar förstås det som jag i tidigare kapitel benämnde som frihetens histo-
riska tema en central roll, inom vilket individen problematiseras som bärare av 
politiska rättigheter (eller kraft), i e den s.k. ”demokratiska samhällsutvecklingen”, 
ett perspektiv (och språk) som jag inte antar i denna undersökning. 
191 Som redogjorts för ovan är de centrala instanserna för att förstå denna diskur-
siva bestämning och i varierande grad dess praktiska dito Föräldrapenningen, 
Diskrimineringslagen och Graviditetspenningen. Därtill finns som vi ovan sett en 
mängd andra instanser och specialregler som lappar ihop och bidrar till denna 
objektiva figur. Som relaterade till lönearbetet spelar alla övriga socialförsäkringar 
och skyddsregler en indirekt men central roll för inramningen av den mödrande 
lönearbetaren. Det handlar kanske särskilt (som tidigare) om den allmänna sjuk-
försäkringen, samt (indirekt) lagen om anställningsskydd i arbetslivet och öpp-
ningen för visstidsanställningar, vilket (direkt) kan innebära en särskild problema-
tik för gravida eller potentiellt gravida individer. Detta aktualiseras nedan. 
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DEL III - DEN SUBJEKTIVA PROBLEMATISERINGEN  
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8. Från objekt till subjekt 
Detta kapitel inleder avhandlingens Del III och analysen av den mödrande 
lönearbetarens subjektiva problematisering, vilken kan betraktas som en 
spegelbild av den objektiva problematisering vi behandlat i avhandlingens 
föregående del. Denna subjektiva spegling vet vi, ur analytisk synvinkel, 
ganska litet om men utifrån en analys av det mödrande lönearbetet som 
fokal erfarenhetspunkt torde bilden kunna klarna. Det innebär hädanefter 
en undersökning av lokala förhållanden utifrån enskilda individers situat-
ion och erfarenheter. För att underlätta övergången mellan den objektiva 
och subjektiva analysen kommer jag i detta Kapitel 8 att inledningsvis 
redogöra för det vi faktiskt vet lite mer om, i.e. vad vi skulle kunna kalla 
för den normalt förekommande mödrande lönearbetarens (statistiska) 
förhållande till arbetslivet. Denna konstaterade normalitet är så att be-
trakta som den mer synliga effekten av det mödrande lönearbetets objek-
tiva problematisering. 

Den normalt förekommande mödrande lönearbetaren 
Till att börja med kan vi, mot bakgrund av tidigare analyser, konstatera 
att det under framförallt andra halvan av det förra seklet skett en homo-
genisering av arbetsmarknaden i stort; där det nu exempelvis inte råder 
några betydande formella skillnader hänförbara till kön (eller mellan pri-
vata och offentliga anställningar). Trots detta uppvisar arbetsmarknaden, i 
statistisk mening, en mängd åtskillnader (t.ex. avseende inkomster, yrken, 
roller och områden) som rör kategorier som kön, civil status, etnicitet, 
ålder etc. Det kan här förefalla som att dessa särskilda kategorier, identifi-
erade i diskrimineringslagarna (föräldrar, kön etc.), skulle representera 
individer som faktiskt är annorlunda och att lagen handlar om att peka ut 
dem för att förhindra att denna ”annorlundahet” blir föremål för proble-
matisering inom arbetslivet; i.e. att lagen skall verka ”avproblematise-
rande”. I själva verket är lagen snarare ett uttryck för inkludering och 
bidrar därmed till problematiseringen kring det normativa lönearbetet och 
lönearbetaren som diskursivt objekt. Den juridiska kodifieringen handlar 
så snarare om att något inte får vara annorlunda inom ramen för att all-
ting skall behandlas som ett samma sak; i e alla skall vara ”anställnings-
bara”, ”alla skall med”. Dessa juridiska åtgärder har i realiteten dock inte 
kunnat eliminera det grundläggande förhållandet att lönearbetet som kal-
kylerbart arbetskontrakt måste projiceras på mål-medel-rationella avvikel-
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ser hos den potentiella arbetskraften.192 Den formella neutraliseringen och 
individualiseringen av försörjningen har i praktiken alltså följts av en ar-
betsmarknad som präglas av kategorisk segregering (vilket, för analytiska 
syften, kan uppdelas specifikt i kategorier som mödrande och modrande). 
Mot denna bakgrund kan vi konstatera att det som tekniskt kan framstå 
som en ”avproblematisering” i praktiken handlar om en fördjupad pro-
blematisering (inom vilket juridiken ugör ett bidrag).  

Vi kan i sammanhanget också konstatera att arbetsmarknaden av idag i 
allmänhet präglas av skillnaderna mellan män och kvinnor. Löneskillna-
der, liksom bransch-, yrkes- och rollsegregering är starka inslag i svensk 
arbetsmarknadsstatistik. Det innebär t.ex. att kvinnor tjänar, oberoende 
av hur man räknar, generellt mindre än män och att kvinnor och män 
återfinns inom olika områden på arbetsmarknaden (jfr SCB, 2012). Det 
sedan 1970-talet (formellt) könsneutrala föräldraskapet har därtill kommit 
att uppvisa mycket stora skillnader i faktiskt omsorgsansvar; t.ex. vad det 
gäller uttag av föräldraledighet, vård av sjuka barn och deltidsarbete. Fö-
reteelser som alla tre har stor påverkan på arbetsmarknadsdeltagande, 
karriär och löneutveckling och senare pensionsutveckling (eftersom denna 
direkt anknyter till lönearbetsprestationer). Dessa områden och frågor har 
varit i fokus för intensiv arbetslivsforskning och arbetslivets såväl all-
männa som könskategoriska segregering är snarast att betrakta som legio. 
Även om det inom såväl forskningen som politiken kan råda delade me-
ningar om varför det ser ut som det gör och hur det skall kunna ändras 
(eller inte), är det knappast någon som inte skulle erkänna de faktiska 
förhållandena.  

När det gäller det specifika området barnalstring är graviditet och 
barnafödande (trots lagstiftningens och reformernas intentioner) därtill 
någonting som alltjämt är på kollisionskurs med möjligheterna att skaffa 
sig och att behålla ett jobb, liksom att erhålla likvärdig behandling. Möten 
mellan graviditet och arbetsliv synes vara ett givet men spänningsfyllt in-
slag i det senmoderna samhället, vilket vi diskuterade i inledningskapitlet. 
Låt mig dock nu bli lite mer specifik kring frekvenserna och den statistiska 
                                                      
192 Jfr med Jenny Votinius: ”… förhållandet mellan de arbetsrättsliga reglerna om 
föräldraskap och den större arbetsrättsliga kontexten [kan] sägas vara präglat av 
normativ inkoherens. Möjligheten att förverkliga de värden som ligger till grund 
för de särskilda föräldraskapsreglerna […] begränsas av arbetsgivarens rätt att 
förfoga över sin verksamhet […] Denna rätt, som kommer till uttryck i den all-
männa arbetsrättsliga regleringen, är inte tänkt att inverka på de särskilda föräld-
raskapsreglernas genomslagskraft - men så sker ändå.” (2008, s 126). 
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karaktären på mötet mellan den mödrande lönearbetaren och arbetslivet, 
dvs. ifråga om vad det innebär för arbetskontraktets premiss (närvaro-
aktivitet). 

I gruppen kvinnor födda 1940, 1950, 1960 och 1965 fick mellan 85 
och 90% ett första barn innan de lämnade den barnafödande åldern193 
och den tillgängliga statistiken talar för att de som är födda på 1970 och 
1980-talet sannolikt kommer att nå samma tal (jfr SCB 2011). En attityd-
undersökning från 2009 visar i sammanhanget att inställningen bland 
yngre kvinnor (20-27 år utan barn) är starkt positiv till att skaffa barn 
vilket också talar för att dessa tal kommer att hålla i sig för kommande 
årgångar (SCB 2009; se även DS 2001:57). Även om inte alla kvinnor blir 
gravida och får barn under livet är det således att betrakta som något 
mycket vanligt. I statistisk mening skulle vi kunna säga att det, här och nu, 
är ett normalt inslag i livsloppet för de allra flesta kvinnor. För majorite-
ten av dem innebär det också upprepade graviditeter. Drygt 80% av kvin-
nor födda mellan 1950-1970 som fick ett första barn födde ytterligare ett 
barn, eller fler (SCB 2011). Parallellt med denna statistik över barnafö-
dandet är också förvärvsfrekvensen bland kvinnor i Sverige mycket hög. 
Under 2011 ingick 82% av kvinnorna i åldersintervallet 20-64 år i arbets-
kraften194. Under samma år föddes drygt 110 000 barn i Sverige (SCB 
2013).  

Mot denna bakgrund kan vi således utgå från att barnafödande och lö-
nearbete/arbetssökande idag är en mycket vanlig kombination på arbets-
marknaden. Vi torde alltså kunna anta att arbetslivets villkor har en all-
män och stark påverkan på erfarenheterna kring att bära och föda barn. 
Liksom vi kan anta att barnafödande och barnomsörjande, som momen-
tana och långsiktiga justeringar av livssituationen, också påverkar erfa-
renheterna av lönearbete och mötet med arbetsgivare (och då särskilt för 
kvinnor). Det senare är nu inte svårt att föreställa sig. Graviditet och möd-
rande kan av arbetsgivare betraktas som en potentiell eller uppenbar risk 
vad det gäller arbetskraftens ”pålitlighet” och upplevas som ett hot mot 
arbetskontraktet och dess konkreta kvalifikationskrav (om närvaro-
aktivitet och kontroll-lydnad). Till att börja med har vi den lagmässiga 
regleringen kring vilka arbetsuppgifter som får utföras under graviditet. 
Detta kan nu möjligen betraktas som ett mindre betydande problem eller 

                                                      
193 SCB utgår ifrån ett barnafödande som tar slut vid 45 år (SCB 2011). 
194 Arbetskraften är ett mått som omfattar de som är sysselsatta/förvärvsarbetande 
eller arbetslösa. Bland männen var (2011) motsvarande siffra 89% (SCB 2012).  
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konflikthärd eftersom det är få tillfällen/områden där arbete under gravi-
ditet är mer principiellt förbjudet. Mer betydande är då den potenti-
al/sannolikhet till nedsatt arbetsförmåga och perioder av sjukskrivningar 
eller andra former av ledighetsuttag som en graviditet kan innebära. I en 
analys från 2003 slår Riksförsäkringsverket (2003, s 20) i linje med detta 
fast att användningen av socialförsäkringens olika instrument är utbredd 
bland gravida individer. Bland de kvinnor som födde barn under första 
halvåret 2002 använde 74 % antingen föräldrapenning, havandeskaps-
penning (numera graviditetspenning) eller sjukpenning under någon period 
de sista tre månaderna innan barnets födelse. Medelantalet uttagna netto-
dagar bland dessa kvinnor var 51 (vilket sannolikt motsvarar majoriteten 
av antalet arbetsdagar under perioden195). Alla kvinnor, påpekar Riksför-
säkringsverket (RFV), tog inte del av socialförsäkringen trots att de inte 
arbetade ända fram till förlossningen och i en kompletterande undersök-
ning kunde RFV också konstatera att drygt 30 % av ett urval representan-
ter från denna grupp angav att de hade förändrat sin arbetssituation de 
sista månaderna genom att ha tagit ut kortare perioder av sjukskrivning 
eller tagit ut semester alternativt kompensationsledighet. I undersökningen 
noteras därtill att somliga hade gått ner i arbetstid samt att kombinationer 
mellan de olika alternativen var vanliga. Bland dessa kvinnor (som alltså 
inte fått ersättning i slutet av sin graviditet) kände de flesta till att föräld-
rapenning kan tas ut under slutet av graviditeten och anledning till att inte 
ta ut dessa dagar var främst att man ville spara dagarna till efter det att 
barnets fötts. En del av dem angav att de inte hade något behov. En 
mindre andel angav ekonomiska orsaker eller att man faktiskt inte kände 
till möjligheten (jfr Karlsson & Lidström, 2004, s 54f)196 Detta ger den 

                                                      
195 Nettodagar torde innebära antalet hela dagar, dvs. inte med hänsyn taget till att 
exempelvis en föräldradag kan tas ut för att täcka flera frånvarodagar. Det innebär 
i sådana falla att antalet dagar med frånvaro från arbete sannolikt var något högre. 
Å andra sidan tas föräldradagar även ut under arbetsfria dagar vilket i sådana fall 
drar ner antalet dagar med frånvaro.  
196 Som jämförelse till RFV:s analys kan noteras att Riksrevisionen i en rapport 
från 2003 slår fast att sju av tio gravida får ersättning i någon form (sjukpenning, 
havandeskapspenning och föräldrapenning) från socialförsäkringssystemet under 
de sista tre månaderna av graviditeten (Socialförsäkringsförmåner till gravida, 
2006, s 7, Riksrevisionen). Vi kan också notera att Arbetsförmågeutredningen 
2009 kom fram till att drygt 65 % av alla kvinnor som födde barn under 2008 
använde sig av socialförsäkringen de sista 30 dagarna innan barnets födelse (SOU 
2009:89, s 166). 
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ena, mer konkreta, sidan av ”graviditet som frånvaro från arbete”. I för-
längningen förebådar graviditeten även ”det som komma skall”, dvs. den 
frånvaro och inaktivitet i förhållande till arbetet197 som i varierande grad 
vanligen följer på ett föräldraskap; t.ex. i form av sammanhållen föräldra-
ledighet, tillfälliga föräldraledigheter (för t.ex. vård av sjuka barn) och 
genom deltidsarbete. Något som i huvudsak kvinnor i praktiken synes ta 
ansvar för. Under 2012 stod t.ex. kvinnor för 76% av de föräldrapen-
ningdagar som togs ut i samhället som helhet (jfr Försäkringskassan, 
2013). Uttaget av föräldradagar avser tjänstledighet från arbete för om-
sorg om barn och noteras bör att detta uttag av föräldradagar inte ger en 
fullständig bild över hur länge och på vilket sätt män och kvinnor faktiskt 
avstår från arbete. Tidigare undersökningar från RFV visar t.ex. att det 
hos kvinnor finns ett svagt samband mellan antalet uttagna föräldradagar 
och den faktiska föräldraledigheten medan det hos män tvärtom finns ett 
starkt samband, dvs. kvinnor är generellt sett lediga längre än uttaget av 
föräldradagar visar (Riksförsäkringsverket, 2004). Det innebär att statisti-
ken för uttag av föräldradagar ger en (förmodligen starkt) missvisande 
bild över i vilken utsträckning omsorgen om barn påverkar den faktiska 

                                                      
197  Vilket får sägas vara ett inom forskningen erkänt problematiskt/spänningsfyllt 
område, dvs. möjligheterna för såväl kvinnor som män att kombinera arbetsliv och 
föräldraskap (för en översikt se t.ex. Tyrkkö, 2001). Vi kan här särskilt notera 
forskningsområdet Work-Life-Balance som studerar mötet mellan yrkesliv och 
privat-/familjeliv, vilka från gång till annan kan kräva individens samtidiga upp-
märksamhet. Denna balans, som frågeställning, går tillbaka till den tidiga utveckl-
ingen av lönearbetet som samhällelig livsform och uppdelningen mellan fritid-
arbetstid. Begreppet Work-Life-Balance växer dock fram senare, under 1970-talet 
och 1980-talet och kan dels lägga fokus vid detta allmänna förhållande, dels vid 
det mer specifika möjligheterna och konsekvenserna (t.ex. stress) som kombinat-
ionen arbetsliv-privatliv innebär. 
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frånvaron från arbetslivet för kvinnor.198 Båda dessa faktorer - gravidite-
ten i sig och det stundande föräldraskapet - kan alltså tänkas hota arbets-
kontraktets krav på närvaro-aktivitet. Därmed blir också graviditeten som 
social information någonting som arbetsgivare kan vara intresserade av att 
ta med i beräkningarna vid beslut kring en anställning. Sett ur statistiken 
och sannolikt den allmänna föreställningsvärlden blir så den abstrakta 
arbetskraft som också är en kvinna en relativt sett osäker resurs, ifråga om 
närvaro och aktivitet.  

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att vi har att göra med en nor-
malitet i ett normaliserat sammanhang som utgår ifrån lönearbetsnormen 
och arbetskontraktets kvalifikationskrav; ett sammanhang där ett antal 
etablerade objekt - arbetsgivaren, arbetstagaren, arbetet, arbetsorganisat-
ionen, graviditeten, barnet, omsorgsbehovet, frånvaron, närvaron, aktivi-
teten, inaktiviteten, effektiviteten etc. - kommer att samsas och förhandlas. 
Den mödrande lönearbetaren representerar här en normaliserad osäkerhet 
och risk som kan fästa på en individ, som social information och kalkyl-
underlag. När den så gör, i ett konkret sammanhang, blir en konkret indi-
vid en normal osäkerhet. I lönearbetssamhället framstår så mödrandet 
som en avvikelse mot normen om närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad. 
Härmed produceras den mödrande lönearbetaren också som en (abstrakt) 
marginaliserad subjektposition. Detta utgör också vad vi med tidigare Iris 
Marion Young (Kapitel 4) kan förstå som en seriell positionering, där en 
individ genom en mängd faktiska förhållanden (graviditeten som könska-
tegorisk eventualitet) och (signalerande) förhållanden (en graviditet men 
också markörer såsom kön, ålder, civil status, bostadssituation etc) kan 
bestämmas som ”mödrande lönearbetare” (faktiskt gravid eller inte). 
Denna positionering blir härmed något konkret - ett seriellt sammanhang - 
                                                      
198 Vilket t.ex. kan ta sig uttryck i att en kvinna som tar ut en föräldradag avstår 
från arbete i tre dagar medan en man som tar ut en föräldradag avstår från arbete 
en dag. Det innebär förstås att den statistik som säger att män som kategori nu-
mera tar ut kring 25% av föräldraförsäkringen i själva verket framstår som irrele-
vant för den som är intresserad av vad föräldraförsäkringen innebär i form av 
frånvaro från arbete. Om vi därtill lägger det faktum att det förefaller vanligare att 
män förlägger sin ledighet i samband med semester e.d. samt att det är vanligare 
att män är lediga på deltid (t.ex. samtidigt som sin partner) problematiseras bilden 
ytterligare (jfr Jansson et al., 2003, s 23). Det finns vad jag kunnat utröna inga 
detaljerade studier på det tidigare förhållandet, dvs. kvinnors och mäns ”taktiska” 
avvändning av föräldradagar, vilket är problematiskt sett utifrån föreställningen 
att ”omsorgsansvarets könsrelativa problem” skulle handla om förhållandet 75-
25, när det i själva verket som frånvaro från arbete sannolikt är skevare. 
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för en individ själv, liksom för andra, att agera i/på. Därtill blir den seri-
ella kategoriseringen ett underlag för vad vi skulle kunna kalla för en sär-
skild kategorisk erfarenhet, dvs. det att vara ett mödrande lönearbetarsub-
jekt (som fokal erfarenhetspunkt). En situation och erfarenhet som fort-
sättningsvis kommer att analyseras i tre steg (kapitel 9-11). Om avhand-
lingens Del II behandlade rationaliseringen och normaliseringen av det 
mödrande lönearbetet kan den del vi kommit in i (Del III) sägas behandla 
denna utvecklings generaliserande effektivitet; dvs. dess logiska, praktiska 
och etiska spegling på subjektnivå. Fokus i det första kapitel som följer (9) 
kommer att vara den logiska problematiseringen, dvs. det lokala konflikt-
fyllda mötet mellan en faktiskt gravid individ och en faktisk eller presum-
tiv arbetsgivare. Här dras således de relationslogiska konsekvenserna ut ur 
vad som diskuterats i detta kapitel (och tidigare). I det efterföljande ka-
pitlet (10) dras de praktiska konsekvenserna ut av den logiska konflikten, 
dvs. vad det innebär hanteringsmässigt för de faktiskt gravida individerna 
i relation till arbetslivet (döljande och spänningshantering). Till sist följer i 
Kapitel 11 en analys av vad denna logiska och praktiska situation innebär 
för den mödrande lönearbetarens etiska problematisering.  
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9. Den logiska problematiseringen 
… jag blev av med mitt arbete som butikschef när jag blev gravid. Jag gick 
med hans ord ringandes i öronen - Vi kräver kontinuitet..! Ulrika-80 

I inledningskapitlet refererades den kartläggning som Jämställdhetsom-
budsmannen (JämO) genomförde i början av 2000-talet kring graviditet 
och arbetsliv. Denna visade att arbetssökande individer riskerade att sorte-
ras bort när det framkom att de är gravida (eller planerar att få barn). 
Visstidsanställda riskerade å sin sida att gå miste om förlängningar eller 
fasta anställningar medan de med tillsvidareanställningar riskerade att bli 
utan förväntade befordringar/löneförhöjningar alternativt drabbas av om-
placeringar eller rent av att förlora anställningen (JämO, 2002a; JämO, 
2002b). Enligt en annan undersökning, från samma period, av fackför-
bundet HTF (2001a; HTF, 2001b) var det vanligt att kvinnor under an-
ställningsintervjuer också fick frågan om de tänkte skaffa barn. En del 
kvinnor uppgav att de någon gång hade känt sig tvingade att lova att inte 
skaffa barn, ljuga om en förlovning, att de hade en sambo eller kanske 
planerade för barn tillsammans med sin partner. Somliga kvinnor upplev-
de också att de blivit uppsagda eller att de fått en sämre löneutveckling på 
grund av en gravditet. Under den här perioden talades det också om före-
komsten av s.k. ”babykontrakt” i samband med anställningar av unga 
kvinnor199. Regionchefen vid dåvarande HTF i Norrköping, Per Wahlberg, 
hade själv sett kontrakt av denna karaktär och säger 2001 i en intervju 
med fackförbundets egen tidning Lön&Jobb:  

”De är formulerade så, att härmed förbinder jag mig att inte bli gravid. Jag 
har också vid något tillfälle varit med om att kvinnan i fråga skulle bli 
återbetalningsskyldig för de pengar som företaget skulle lägga ut på utbild-
ning om hon blev gravid.” (Rendik, 2001) 

I samma nummer av tidningen intervjuas också fyra kvinnor om deras 
praktiska erfarenheter av att söka arbete. Mot bakgrund av de precisa 
reflektioner som återges i denna intervju kommer jag med den som ut-
gångspunkt, samt några senare utsagor från Diskrimineringsombudsman-
nen (DO) och ett fackförbund, att inleda detta kapitel. Detta bildar där-
med en introduktion till ”det moderna mötet” mellan den mödrande löne-
                                                      
199 Vilket redan hade uppmärksammats i Platsjournalens undersökning bland 
arbetsgivare 1996, då en femtedel av de tillfrågade arbetsgivarena hade svarat ja 
på frågan om de kunde tänka sig att skriva ett s.k. babykontrakt med unga kvinn-
liga arbetssökande, där de förband sig att inte skaffa barn under ett antal år.  
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arbetaren och arbetsgivaren. Därefter kommer jag att analysera ett antal 
av de specifika konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare som DO 
hanterat under 2000-talets inledning. Det sker dels i kortversion utifrån 
några direkta förlikningsärenden dels i en mer fördjupad version utifrån 
fem ärenden om drivits vidare till Arbetsdomstolen (för antingen domslut 
eller förlikning). Kapitlet avslutas med en samlad diskussion kring det 
sanningsspel som synes utvecklas mellan den mödrande lönearbetaren och 
arbetsgivaren. 

Det rationella mötet mellan arbetstagare och arbetsgivare 
I intervjun med tidningen Lön&Jobb (Rendik, 2001) berättar en av de 
intervjuade, Anna, om hur hon inför sin första riktiga anställningsintervju 
blev tipsad av en väninna att ta av sig förlovningsringen. Anna tyckte dock 
att det lät märkligt och säger att ”… det skulle ju vara som att förneka sig 
själv. Så jag gjorde inte det, inte första gången i alla fall…” (ibid., 2001). 
När hon inte fick det första jobbet blev hon dock misstänksam och bör-
jade fundera över varför:  

”… de hade ju verkat jätteintresserade, börjat prata lön och allt. […] det är 
mycket möjligt att jag inte fick jobbet för att någon annan var mer lämpad. 
Men bara det att man börjar misstänka en sån här sak, är ju tragiskt. Och 
ju mer jag tänker på det, varför undrade intervjuaren om jag skulle gifta 
mig? Kanske ville han bara vara trevlig och småprata, inte vet jag. Men 
ändå, vad hade han med mitt privatliv att göra?” (ibid., 2001) 

Nästa intervjuade kvinna, Åsa, berättar om en anställningsintervju där 
det första hon fick reda på var att företaget hade få anställda och var sår-
bart. Eftersom hon var sugen på jobbet kände hon sig tvungen att visa att 
hon var en som kunde ställa upp och berättar: 

”Jag var så mån om att få jobbet att jag lovade att jag inte skulle svika, att 
jag var beredd att ge hundra procent, att jag nästan aldrig var sjuk och inte 
hade något seriöst förhållande, så barn behövde de inte oroa sig för.” 
(ibid., 2001) 

Åsa menar att det nästan var som att hon gjorde intervjuaren en tjänst 
genom att förekomma honom, så att han slapp ställa de ”pinsamma” 
frågorna. Samtidigt påpekar hon hur fel hon tycker detta är: ”Det är 
egentligen sjukt, jag känner ingen kille som råkat ut för det här.” men 
fullföljer ändå med att säga: ”Men hur fel det än låter, kan jag förstå 
mindre företag när de inte vill anställa folk som ska vara föräldralediga.” 
(ibid., 2001). Åsa (som fick jobbet) berättar också i intervjun att hon nu-
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mera har en partner och därför ibland funderar på framtiden och eventu-
ella barn men tillägger: ”… jag skulle skämmas om jag nu gick in till che-
fen och sa att jag väntade barn. Jag lovade ju att vänta.” (ibid., 2001). 

När den tredje intervjuade, Lisa, sökte sitt arbete sa företaget direkt vid 
intervjun att de inte var intresserade av att anställa någon som inom snar 
framtid skulle skaffa barn. Intervjuaren la dock fram det på ett mjukare 
sätt, menar Lisa, och sa att det var för hennes egen skull, så att företaget 
skulle kunna satsa på henne. Lisa sa till företaget att barn inte var att 
tänka på och hon fick också jobbet. I samband med tidningsintervjun har 
det gått två år och Lisa som nu är sambo berättar att hon och hennes 
partner har börjat tala om att skaffa barn: 

”Fast det är ingenting som vi vill bestämma nu, blir det barn så blir det. 
Åtminstone är det så jag skulle vilja tänka. Men jag kommer att känna mig 
lite som en svikare den dagen jag meddelar min arbetsgivare att jag väntar 
barn. Fast å andra sidan, jag har ju jobbat i två år och de sa den närmaste 
tiden på intervjun. Och den har väl passerat.” (ibid., 2001) 

Till sist intervjuas Malin som berättar att hon för några år sedan tack-
ade nej till sitt drömjobb eftersom arbetsgivaren vill att hon skulle skriva 
på ett s.k. ”babykontrakt”. Hon berättar:  

”Jobbet var mitt om jag avstod från att skaffa barn under mitt första år på 
företaget. I gengäld lovade man att det då skulle satsas friskt på mig med 
utbildning, bra lön och snabb karriär.” (ibid., 2001) 

Malin berättar vidare att hon blev förbannad och kände sig kränkt. Det 
var inte så mycket babykontraktet i sig, menar hon, utan snarare det fak-
tum att arbetsgivaren envist undrade när hon tänkte skaffa barn: ”Hur 
skall jag kunna svara på det? Inte vet jag när det känns rätt eller ens om 
det händer.” (ibid., 2001). Malin tackade alltså nej till jobberbjudandet 
och idag arbetar hon på vad hon kallar för ett ”barnvänligt” företag. 
Ändå vill hon vara anonym i intervjun med motiveringen: ”Jag vet att det 
är dumt, för sånt här existerar och det är fruktansvärt orättvist. Ingen man 
skulle råka ut för det här. Men jag väljer att inget göra, för vem vill verka 
besvärlig?” (ibid., 2001). 

Intervjun med dessa fyra kvinnor synes fånga flera aspekter av den situ-
ation som den arbetssökande (och arbetande) mödrande eller potentiellt 
mödrande kvinnan befinner sig i. Den förtydligar även det som signatu-
rerna CemK och Redmilk gav uttryck för i sina citat i avhandlingens in-
ledning samt det som redogörelsen för DO:s och några fackförbunds rap-
porter givit uttryck för. Sammantaget en situation präglad av känslor 
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(såsom ilska, ångest, skuld och osäkerhet) men också rationaliserad särbe-
handling, och vi anar här hos dessa kvinnor även den självprojicering av 
arbetslivets rationalitet som t.ex. tidigare Kugelberg (2004; se Kapitel 2) 
rapporterat om.  

Mot denna bakgrund kan vi också konstatera att kritiken från början 
av 2000-talet fortsatt att engagera såväl fackförbund som DO. I rapporten 
Barntillåtet arbetsliv200 konstaterar t.ex. fackförbundet Unionen (2008) att 
arbetslivet generellt brister i toleransen till föräldrar/blivande föräldrar och 
rapportförfattarna menar att många kvinnor anger att de under sin gravi-
ditet har upplevt sig som missgynnande. I anknytning till diskussionen om 
de s.k. babykontrakten ovan kan vi också konstatera att en del kvinnor i 
undersökningen uppger att de känt sig tvingade att lova inte skaffa barn 
den närmaste tiden för att de skall få chansen. Många kvinnor uppger 
dessutom att de avstått från att söka jobb på grund av att de varit gravida 
eller planerat för det. I en intervju från 2008 med fackförbundet ST:s tid-
ning Publikt (Brax, 2008) berättar DO:s dåvarande jurist, Therese Öst-
mark, att de i stort sett dagligen tar emot samtal från oroliga gravida på 
arbetsmarknaden. I en debattartikel från 2010 konstaterar (dåvarande) 
DO själv, Katri Linna, att kvinnor blir systematiskt diskriminerade i 
svenskt arbetsliv och pekar särskilt på barnafödandet som en central an-
ledning: ”Under 2009 tog vi emot 31 anmälningar om könsdiskriminering 
i arbetslivet som var kopplade till graviditet. Vi fick 69 anmälningar om 
missgynnande i samband med föräldraledighet201, varav 53 kom från 
kvinnor.” (Linna, 2010). Linna fortsätter med att berätta att de anmä-
lande kvinnorna omtalar att de fått en sämre löneutveckling, ej fått ta del 
av kompetensutveckling, nekats anställning, fått provanställningar av-
brutna eller blivit uppsagda. Den röda tråden i anmälningarna, skriver 
Linna, är ”… det faktum att kvinnor föder barn och att kvinnor fortfa-
rande tar det huvudsakliga ansvaret för omvårdnaden av barnen.” (Linna, 

                                                      
200 Som baseras på en undersökning som riktade sig till förbundets medlemmar 
mellan 20 och 44 år. Intervjuerna genomfördes i december 2007 och sammanlagt 
gjordes 1800 intervjuer. 
201 Denna uppdelning av anmälningar har, som tidigare påpekats, att göra med att 
särbehandling av den gravida individen kan vara i strid med två lagstiftningsområ-
den, dels Diskrimineringslagen dels Föräldraledighetslagen. 
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2010; se även DO 2010, sid 42).202 För att närma mig och analysera dessa 
spänningar kring den mödrande lönearbetaren mer konkret kommer jag 
nu att fördjupa mig några av de ärenden som DO hanterat. Till att börja 
innebär det en kortfattad genomgång av ett antal förlikningsärenden mel-
lan arbetstagare och arbetsgivare som DO rapporterat om under de sen-
aste åren. I nästa steg kommer jag att mer på djupet analysera några av de 
ärenden där DO inte nått en förlikning i förstaläget utan drivit frågan 
vidare till Arbetsdomstolen.  

DO:s förliknings- och domstolsärenden 
DO har konstaterat att rekrytering är det vanligaste området för diskrimi-
nering i arbetslivet vilket också förefaller giltigt för fall av missgynnande i 
samband med graviditet. Låt oss därför börja med att titta lite närmare på 
några av de ärenden där DO gått vidare till direkt förlikning med arbets-
givare.  

Till att börja med har vi en kvinna som sökte arbete som butiksbiträde i 
en skobutik och blev kontaktad av arbetsgivaren via mejl för att boka tid 
för en intervju. Dagen för mötet meddelar kvinnan arbetsgivaren via SMS 
att hon är gravid men ändå var intresserad av jobbet. Hon frågade då om 
arbetsgivare fortfarande var intresserad av att träffa henne för intervjun 
varpå arbetsgivaren ”… gratulerade till graviditeten, tackade för att hon 
varit ärlig och meddelade att hon inte längre var aktuell för tjänsten.” 
(DO, Jämo 2008/1036).  

En annan kvinna arbetade på Migrationsverket och sökte en av flera 
utannonserade tjänster på en nyinrättad enhet. I sin ansökan till tjänsten 
hade kvinnan berättat att hon väntade barn. Kvinnan blev kallad till an-
ställningsintervju men under intervjun meddelar rekryteraren (i närvaro av 
den nya enhetens chef samt två fackliga representanter) att kvinnan ”… 
visserligen var väl kvalificerad för den sökta tjänsten, men att hon inte 
kunde komma ifråga för jobbet eftersom hon inte skulle kunna tillträda i 
tid.” (DO, JämO 2008/1189).  

Ytterligare en kvinna sökte en tjänst som HR-specialist hos Trafikkon-
toret i Göteborgs stad. Efter att ha skickat in sin ansökan får hon ett mejl 

                                                      
202 Ett par år senare (i Unionens medlemstidning Kollega) lyfts frågan igen av DO:s 
tf. kommunikationschef, Caroline Diab: ”Kvinnor blir systematiskt diskriminerade 
i arbetslivet i samband med graviditet och föräldraledighet, vilket får allvarliga 
konsekvenser för deras yrkeskarriär.”[…] Alla typer av arbetsgivare anmäls; små 
och stora företag, arbetsgivare inom privat och offentlig sektor.” (Diab, 2012). 
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där hon uppmanas att kontakta arbetsgivaren för att boka tid för en inter-
vju. I samband med kontakten berättade kvinnan att hon var mycket in-
tresserad av tjänsten men förklarade också att hon var gravid och skulle 
föda barn inom kort. DO skriver: “Arbetsgivaren ställde då in intervjun, 
med hänvisning till att man behövde någon på tjänsten omgående och att 
man hade flera kvalificerade sökande.” (DO, ANM 2011/1717).  

Till sist har vi en kvinna som fick reda på att hennes befintliga chefs-
tjänst för ett apotek skulle försvinna. Hon meddelade då sin regionchef att 
hon var intresserad av en chefstjänst i ett av de två nya apotek som skulle 
öppna i Göteborg. DO skriver: “… chefen meddelade att han inte ville 
anställa henne eftersom hon skulle gå på föräldraledighet till våren. Hon 
sökte ändå tjänsterna, men kallades inte på intervju trots att hon uppfyllde 
kvalifikationerna.” (DO, ANM 2011/312).  

Den information som är tillgänglig i de aktuella fallen är ganska spar-
smakad (eftersom jag valt att utgå ifrån DO:s pressmeddelanden kring 
ärendena, samt att ärenden inte gått vidare till domstolsförhandling). Det 
innebär att vi inte kan dra alltför långtgående slutsatser kring situationer-
na. En sak som dock är tydlig (måhända självklar) i samtliga dessa fall är 
att det inte förefaller vara graviditeten i sig som utgör problemet ur ar-
betsgivarens synvinkel. Det är inte fråga om någon faktisk omständighet 
där individen historiskt - genom t.ex. referenstagning - visat sig opålitlig 
och faktiskt brustit i förhållande till ett arbetskontrakts premisser (när-
varo-aktivitet och kontroll-lydnad) under nuvarande eller eventuellt tidi-
gare graviditeter. Det handlar istället om en förväntan kring graviditeten 
som tas med i beräkningen; om vad den förmodas innebära för individen i 
form av framtida arbetskontraktsbrott, dvs. brister i närvaro-aktivitet och 
kontroll-lydnad. Det handlar heller inte om att individen själv gett uttryck 
för att hennes graviditet eller förmodade föräldraskap är någonting som 
hon kommer att prioritera till nackdel för arbetet utan det handlar enkom 
om att hennes tillstånd som gravid i arbetsgivarens ögon förutsätter en 
framtida bristfällig närvaro-aktivitet.203 Det blir därmed också tydligt att 
det är den sociala informationen om graviditeten som föranleder att den 
sökande till tjänsten sorteras bort från rekryteringsförfarandet. Noteras 

                                                      
203 Det är därtill tydligt att denna föreställning grundar sig på en förväntan om att 
en graviditet innebär en omfattande föräldraledighet, vilket förstås inte är en abso-
lut nödvändig följd av att någon är gravid. Graviditet är en sak och föräldraledig-
het är en annan (oaktat att det statistiskt är förhållandevis vanligt att gravida 
kvinnor också är föräldralediga under en längre tid). 



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  231 
  

kan också att det är tack vare att informationen framkommer som den 
gravida arbetssökande individen sorteras bort.204  

I några av de fall där DO nått en direkt förlikning handlar det om på-
gående anställningsrelationer (tillsvidareanställningar och visstidsanställ-
ningar). En kvinna fick t.ex. provanställning på en bensinmack i Skara 
under våren 2009. Arbetsgivaren gav då intryck att hon hade goda chan-
ser till en tillsvidareanställning. Senare, under tidig höst, fick kvinnan reda 
på att det inte skulle bli någon fortsättning. DO skriver: ”Arbetsgivaren 
skrev i kvinnans tjänstgöringsintyg att anställningen avbröts på grund av 
hennes graviditet, eftersom hon inte skulle klara att göra de tunga lyft som 
arbetet krävde.” (DO, ANM 2009/2287). Liksom i fallen med anställ-
ningsintervjuer/rekrytering ovan förefaller det även i detta fall som att 
informationen om graviditeten, men nu i ett senare skede, ger upphov till 
den förändrade inställningen till arbetstagaren. När arbetsgivaren får vet-
skap om graviditeten är individen inte längre intressant som arbetskraft. 
Noteras bör här (även om de bakomliggande motiven är svåra att orda 
om) att det till skillnad mot tidigare i detta fall faktiskt hänvisas till gravi-
diteten i sig och inte synes handla om ett kommande föräldraskap som 
anledningen till utsorteringen.  

Även i följande fall är det informationen om gravditeten som är avgö-
rande men denna gång gäller det, åtminstone av arbetsgivarens argumen-
tation att döma, föreställningar hos arbetsgivaren om ett kommande för-
äldraskap, specifikt amning. En kvinna hade under flera somrar arbetat 
inom äldreomsorgen i Arboga kommun. Inför sommaren 2009 sökte hon 
så en nattjänst. När arbetsgivaren fick reda på att hon var gravid och 
skulle föda cirka två månader före vikariatet valde arbetsgivaren att inte 
anställa henne. DO skriver: ”Beslutet motiverades bland annat med Ar-
betsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare, som 
säger att nyförlösta kvinnor ska undvika nattarbete.” (DO, ANM 
2009/1337).205  

                                                      
204 Vilket är att jämföra med CemK i avhandlingens inledning; där hon hade sökt 
och fått ett arbete utan att vara medveten om sin graviditet. För hennes del innebar 
det således att hon redan hunnit börja sin tjänst då informationen framkom, varpå 
arbetsgivaren gav henne intrycket att hon aldrig skulle ha varit aktuell för tjänsten 
om informationen framkommit tidigare. Denna fråga aktualiseras längre fram. 
205 DO:s utredning visade att arbetsgivaren inte gjort någon individuell bedömning 
av kvinnans situation och förmåga att klara av arbetet utan istället hänvisade till 
en generell regel (DO, ANM 2009/1337). 
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I ett annat fall ser situationen litet annorlunda ut då arbetsgivaren till en 
början visar sig välvilligt inställd till arbetstagarens graviditet. Kvinnan 
hade via arbetsförmedlingen fått en praktikplats hos företaget och DO 
skriver:  

“Arbetsgivaren var nöjd med kvinnans arbete och lovade henne sommarvi-
kariat under juni och juli. Kvinnan talade tidigt om att hon var gravid och 
arbetsgivaren sa att det inte var något hinder då kvinnan väntade barn först 
i augusti. Kvinnan hade även sökt en tillsvidareanställning på företaget. 
Men arbetsgivaren valde att anställa en annan och motiverade sitt beslut 
med att företaget var litet och inte kunde anställa kvinnan eftersom hon 
skulle vara föräldraledig.” (DO, ANM 2010/1191)  

I slutändan blir således arbetsgivarens bedömning som i tidigare fall. 
Bland DO:s förlikningsärenden rörande pågående anställningar finns 
också fall där arbetstagare blivit uppsagda med hänvisning till deras när-
varo och/eller arbetsprestationer under graviditeten. En kvinna som an-
ställdes på ett företag i Malmö blev senare, efter tre månader, uppsagd 
med omedelbar verkan. Anledningen som angavs var hög frånvaro och 
bristande resultat, men som DO skriver kände bolaget till att hon varit 
sjukskriven för besvär som orsaktas av hennes graviditet. (DO, ANM 
2011/11). En annan kvinna som arbetade på ett värdshus i Sörmland blev 
också uppsagd med vad som förefaller vara en hänvisning till bristande 
prestation. DO skriver: ”Kvinnan var tvungen att stanna hemma ett helg-
pass eftersom hon mådde dåligt på grund av graviditeten. När hon efter 
helgen talade med arbetsgivaren blev hon uppsagd.” (DO, ANM 
2009/1692).  

Till sist har vi en kvinna vars provanställning som receptionist avbröts 
då hon informerade om sin graviditet. DO skriver: ”Efter ett par veckor 
berättade hon för sin produktionsledare att hon var gravid. Enligt kvinnan 
fick hon då höra att arbetsgivaren var besviken över att hon inte berättat 
om graviditeten vid rekryteringstillfället. En dryg vecka senare blev kvin-
nan inkallad till ett möte och fick veta att hennes provanställning hade 
avslutats.” (DO, ANM 2010/1419). Informationen om graviditeten ham-
nar här återigen i fokus, då arbetsgivaren (enligt DO) hävdar att denne är 
besviken över att inte fått reda på graviditeten innan anställningen påbör-
jades, vilket får tolkas som att arbetstagaren ifråga då aldrig hade varit 
aktuell för anställning.  

Uppgifterna om DO:s direkta förlikningar har hämtats från deras 
pressmeddelanden kring de aktuella fallen, men även om de är relativt 
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sparsmakade ger de ändå en översiktlig bild. En bild som harmonierar rätt 
väl med tidigare exempel och diskussioner, dvs. såväl vad det gäller den 
historiska som samtida problematiseringen av den barnafödande lönearbe-
taren. Även om det emellanåt antyds situationer där den gravida arbetsta-
garens faktiska närvaro och aktivitet hamnar under luppen och ifrågasätts 
förefaller det snarare att handla om föreställningar om den barnafödande 
individen, som gravid och/eller som blivande förälder. Den gravida indivi-
den är någon som i framtiden förväntas uppvisa bristande närvaro eller 
aktivitet, även om hon inte gör det nu i stunden. Därmed utlöser informat-
ionen om graviditeten ett antal föreställningar som kan bilda underlag till 
en enkel företagsekonomisk kalkyl kring arbetskraften som objekt och 
sålunda ett rationellt beslut. Individen utgör i sin uppenbarelse inte något 
konkret brott mot arbetskontraktets premisser utan framträder snarare 
som ett abstrakt hot, vilket dock är tillräckligt. För ytterligare närma mig 
situationen och spelet kring dessa förväntningar, den sociala information-
en kring en graviditet samt de bedömningar som synes göras kommer jag 
nu ge en fördjupad analys av fem fall där DO inte nått någon direkt för-
likning och valt att driva ärendet vidare till Arbetsdomstolen. Det innebär 
således ett rikhaltigare och mer formellt underlag. 

Ärenden till arbetsdomstolen 
De ärenden som jag valt ut handlar om några olika typer av situationer; 
ett fall kan sägas handla om bortsållning i samband med rekrytering, ett 
fall där anställningsförfarandet avbryts, ett fall där en praktiktjänstgöring 
avslutas, ett fall där konflikten gäller en löneförhöjning samt ett fall där en 
bemanningsanställds uppdrag avslutas.206 De olika fallen kommer benäm-
nas 1-5 och de olika arbetsgivarna/bolagen A-E för att hålla isär dem och 
underlätta diskussionen framöver. Vi kan alltså (något förenklat) dela in 
de fem ärendena i tre kategorier. I ett fall handlar det om (eventuell) dis-
kriminering i samband med ett rekryteringsförfarande, mer precist 
huruvida en rekryteringsprocess avbrutits; att ej komma ifråga för anställ-
ning. I två fall handlar det om (eventuell) diskriminering under ett anställ-
ningsförfarande, mer precist huruvida en anställningsprocess avbrutits; att 
                                                      
206 I några fall har ärendet avslutats genom en förlikning och i några fall genom ett 
domslut. I de föregående fallen utgår genomgången från DO:s stämningsansökan 
och i det senare fallen från domstolsprotokollet (eventuellt med några tillägg från 
DO:s stämningsansökan). Det bör poängteras att de centrala här inte är att avgöra 
”rätt eller fel”, utan endast att försöka komma åt logiken i det rationella sannings-
spel som företas mellan parterna kring graviditeten som social information. 
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ej tillträda en överenskommen tjänst. I två andra fall handlar det om dis-
kriminering under pågående anställning, mer precist huruvida individen 
missgynnats; - ej realiserad avtalad löneförhöjning samt avslut av ett upp-
drag. Avsikten med de genomgångar som nu följer är att utveckla diskuss-
ionen från ovan för att succesivt kunna reda ut det sanningsspel som synes 
utspela sig mellan en (faktiskt eller potentiell) arbetstagare och en (faktiskt 
eller potentiell) arbetsgivare då informationen om en graviditet utgör en 
central del av spelets ingredienser. 

Avbrutet rekryteringsförfarande 
Som vi kunde se i några av exemplen från förlikningar synes det äga rum 
ett centralt informationsutbyte mellan den mödrande individen och ar-
betsgivaren i samband med rekryteringar. Det pekar nu mot ett allmänt 
förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare; såväl arbetstagare som 
arbetsgivare försöker ta reda på huruvida de utgör ett gott parti för 
varandra. Som vi tidigare diskuterat är nu detta historiska förhållande 
något som vanligen varit och är till arbetsgivarnas fördel varför också 
lagstiftningen på området under framförallt andra halvan av seklet utveck-
lat olika skyddsmekanismer, t.ex. avseende möjligheterna för arbetstagare 
att behålla tjänster respektive motverka diskriminering i samband med 
rekrytering. Denna obalans i resurser och möjligheter synes särskilt drabba 
de lönearbetare som i något avseende avviker från arbetskontraktets 
grundläggande principer om närvaro och aktivitet. Här förefaller mödrar-
en utgöra ett paradexempel på en missgynnad kategori (eller med Goff-
man degraderad social identitet). I exemplen ovan där anställningsförfa-
rande avbrutits synes informationen om graviditeten var den utlösande 
faktorn. Så är också i det fall vi nu skall titta lite närmare på. Dess be-
handling i arbetsdomstolen gör det dock möjligt för oss att komma lite 
närmare detaljerna i denna (kalkylerande) process.  
 
Fall 1 - DO vs. Bolaget A207 
Fallet handlar om en kvinna (MK) som sökt en utannonserad tillsvidare-
anställning på en restaurang (Bolaget A) och, som hon och DO hävdar, 
nekats anställning på grund av hennes graviditet. I annonsen ställdes krav 
på erfarenhet av praktiskt arbete i restaurang, bra kunskaper inom yrket, 
minst två års erfarenhet av arbete med á la Carte, samt att den sökande 
skulle vara punktlig, självständig, kreativ och serviceinriktad.  

                                                      
207 Arbetsdomstolen, Dom nr 23, Mål nr A 158/10; se även DO, ANM 2010/1102 
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Enligt DO:s framställan sökte kvinnan tjänsten 20 mars 2010 och bifo-
gade då också en meritförteckning som svarade mot kraven i annonsen. 
Vid ansökningstillfället var MK gravid i vecka 25 med ett beräknat för-
lossningsdatum till slutet av juni 2010. Den 21 mars går kvinnan på en 
anställningsintervju hos arbetsgivaren. Enligt DO har MK och bolaget 
(genom funktionären IA) en bra dialog under intervjuns första del och 
kommer överens om att hon skall provarbeta några dagar i restaurangen. I 
samband med anställningsintervjuns avslutande informerar MK dock IA 
om att hon är gravid, varpå han föreslår att hon skall söka arbetet på nytt 
i ett senare skede. IA säger då också, enligt DO, att han inte vill lära upp 
någon som kommer att försvinna inom kort tid. Några dagar senare, 26 
mars, ringer MK upp IA och ifrågasätter bolagets agerande, dvs. det att 
neka henne anställning på grund av hennes graviditet. Genom att vända 
sig till ett rättighetscenter för hjälp (en s.k. antidiskrimineringsbyrå) har 
MK också fått möjlighet att spela in samtalet. Under det inspelade samta-
let upprepar så IA att han inte är intresserad av att lära upp någon som 
skulle försvinna på ”mammaledighet”. Mot denna bakgrund menar DO 
att Bolaget avbrutit anställningsförfarandet efter det att de fått reda på att 
hon är gravid.208  

Bolaget A vidhåller i sin framställan riktigheten hos DO:s beskrivning 
av de grundläggande fakta, dvs. utannonsering av tjänst mm. Uppfattning-
en om intervjun skiljer sig dock; IA berättar att MK i samband med inter-
vjun inte gav ett intryck av att vara särskilt välvårdad, inte kunde svara på 
de enklaste frågor samt avslutningsvis verkade ointresserad av arbetet.209 
IA hävdar därtill att någon överenskommelse om provarbete inte diskute-
rats under intervjun. IA bestrider däremot inte att MK hade berättat om 
sin graviditet under intervjun. Detta var dock inte ett skäl till att bolaget 
inte valde att låta MK gå vidare i rekryteringsproessen. Skälen som anges 
var istället följande: avsaknad av erfarenhet i form av á la Carte-vana och 
vinkunskap, att hon inte gav intryck av att ha de personliga egenskaper 
som eftersöktes för arbetet, samt att det fanns andra sökande som hade 

                                                      
208 Vilket alltså handlar om ett missgynnande som haft samband med dels hennes 
graviditet dels hennes förväntade föräldraledighet, dvs. ett brott mot såväl diskri-
mineringslagen som föräldraledighetslagen. 
209 IA säger också att han antar att hon sökte arbetet för att få behålla sin ersätt-
ning från arbetslöshetsförsäkringen, något som hon, enligt DO:s talan, inte uppbar 
vid tillfället. IA hävdar även att MK inte hade med sig de referenser som bolaget 
hade bett henne att ta med i samband med intervjun, vilket DO hävdar. 
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bättre meriter. Mot denna bakgrund hade bolaget såldes inget intresse av 
att anställa MK (eftersom de skulle behöva lära upp henne för arbetet). 
Sammanfattningsvis bestrider alltså bolaget DO:s talan.210  

Mot bakgrund av ovan är det Arbetsdomstolens bedömning att det är 
”ostridigt” att rekryteringsförfarandet faktiskt avbrutits i direkt anslut-
ning till att hon talat om att hon var gravid, dvs. att skälen har samband 
med hennes graviditet och förväntade föräldraledighet. Det inspelade sam-
talet som sker några dagar efter anställningsintervjun finner arbetsdomsto-
len vara något som bidrar till denna bedömning. För att förtydliga hänvi-
sar Arbetsdomstolen till det inspelade samtalet där arbetsgivarfunktion-
ären IA säger: 

”Jag kan inte satsa på att lära dig och sen är du ledig. Förstår du? Det har 
inte med det, det har inte med graviditeten, du inte kan jobba och sen kan 
du jobba 3-4 månader, sen försvinner du ett tag och är mammaledig” 

Vi kan här också notera att Arbetsdomstolen inte ifrågasätter huruvida 
bolaget faktiskt inte ansåg att hon var rätt person utifrån hennes brist på 
erfarenhet, uppfattningen om ett bristande personligt intresse, samt bris-
tande personliga lämplighet (dvs. sakliga skäl). Detta ställningstagande 
(kalkylerande) har de inga invändningar mot. Mot denna bakgrund måste 
dock bolaget kunna visa att detta var det enda skälet, vilket de alltså, en-
ligt Arbetsdomstolen, inte ha kunnat göra. Graviditeten och den förvän-
tade föräldraledigheten var ett annat. Enligt diskrimineringslagen och 
föräldraledighetslagen behöver nämligen inte missgynnandet ske på 
grundval av graviditet som det enda isolerat skäl. Det är tillräckligt att det 
är ett av flera skäl (där de andra alltså kan ha saklig grund). Därmed går 
Arbetsdomstolen på DO:s linje.  

Detta utgör visserligen en teknisk detalj som är av mindre intresse här 
eftersom frågan om diskriminering inte står under luppen. Samtidigt kan 
vi med detta se hur lönearbetet framstår som ett kalkylbaserat kontrakt 
och hur detta förhållningssätt underbygger hela lagstiftningen och arbets-
domstolens argumentation. Ett rekryteringsförfarande handlar om in-
formationsutbyte och informationsvärdering. Arbetsgivaren agerar mål-
medel-rationellt och skall så göra, det är det ingen som ifrågasätter i grun-
den. Däremot finns det vissa områden som är skyddsvärda, enligt en lag-
                                                      
210 Eftersom hon inte har uppfyllt kravprofilen för arbetet och inte varit i en jäm-
förbar situation med de två övriga sökande som anställdes fanns det inget sam-
band mellan beslutet att avbryta rekryteringen och MK:s graviditet eller förvän-
tade föräldraledighet. 
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stiftning baserad på värderationella grunder, t.ex. rörande graviditet och 
föräldraledighet. Här gör det sig skyldiga till ett brott. Detta konstaterade 
brott betyder nu inte att MK har rätt till det arbete som hon inte fick, utan 
bara att hon har rätt att inte bli kalkylerad som en sämre arbetskraft på 
dessa grunder (gravid) eftersom det är att bli diskriminerad/missgynnad. 
Det gäller inte hennes andra av bolaget bedömda egenskaper, dvs. de har 
rätt att kalkylera på hennes arbetsförmåga utifrån deras syn på henne som 
ovårdad, icke-kommunikativ, ointresserad och således sortera bort henne 
ur ett anställningsförfarande. Hur godtyckliga de än må vara är de inga 
grunder för olaglig diskriminering. 

Utifrån den beskrivning av händelseförloppet som domstolens protokoll 
ger oss ser vi att det, liksom i tidigare diskuterade konfliktsituationer, är 
informationen om graviditeteten som förefaller sätta arbetsgivarens hand-
lande i spel. Arbetsgivarens inspelade utsaga säger det tydligt: ”… det har 
inte med graviditeten, du kan inte jobba och sen kan du jobba 3-4 måna-
der, sen försvinner du ett tag och är mammaledig”. Det är därmed också, 
som fallen ovan, tydligt att det inte handlar om några konkreta brott med 
arbetskontraktets principer, utan om framtida förväntade brott, i huvud-
sak som blivande föräldraledig. Företagets bedömning görs genomgående i 
form av en kalkyl, dvs. dels på information om hennes personliga kvalifi-
kationer och egenskaper som (framtida) servitris dels på hennes personliga 
egenskaper som (framtida) gravid servitris. Utifrån bolagets perspektiv är 
båda faktorer som är avgörande för hennes förmåga att prestera som an-
ställd. Vi kan alltså inte säga att det är något fel på kalkylen, den är full-
ständigt mål-medel-rationell och graviditeten är en aspekt som förstärker 
inställningen att MK inte är någon som bolaget vill anställa.  

Avbrutet anställningsförfarande 
I de följande två fallen handlar det om att rekryteringsprocessen tagit ett 
steg ytterligare och gått över till en anställningsprocess, med en faktiskt 
överenskommen anställning, då den återkallas. Här förtydligas informat-
ionsspelet ytterligare, dels genom arbetstagarens eget agerande dels genom 
arbetsgivarens reaktioner.  
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Fall 2 - DO vs Bolaget B211 
I det första fallet (dvs. Fall 2) handlar det om en kvinna (MR) som augusti 
2010 sökt en tjänst som verksamhetschef i ett företag inom vård- och ser-
viceområdet. En tid efter genomförd intervju, då hon träffat verksamhets-
ansvarig NE och ekonomiansvarig BS, blir hon uppringd av NE som be-
rättar att hon är en kandidat till tjänsten och en andra intervju bokas. I 
samband med denna andra intervju berättar bolaget genom NE att de vill 
anställa henne som biträdande verksamhetschef. MR säger sig då vara 
fortsatt intresserad av anställning. I slutet av september ringde NE till MR 
och lämnade ett meddelande på hennes telefonsvarare, där han berättar att 
företaget nu beslutat sig för att anställa henne, om hon fortfarande var 
intresserad. Samma information lämnades även via e-post. Hon bads så ta 
kontakt med NE rörande tjänstens utformning, lön och tillträdesdag. MR 
ringde upp samma dag och tackade ja till tjänsten, och vid samtalet kom 
det även överens om villkoren för anställningen. NE berättade då också 
att en MH hade fått tjänsten som verksamhetschef och skulle tillträda 
tjänsten vecka 45 och man kom överens att MR skulle börja veckan 
därpå. Den överenskomna tjänsten var tillsvidare men med tillämpning av 
provanställning. Parterna kom även överens om att träffas på Bolaget B:s 
kontor den 8 oktober för att skriva under ett anställningsavtal. 

Den 8 oktober inställer sig MR på bolagets kontor och får möjlighet att 
träffa MH. Därefter sätter sig MR och NE ensamma, varpå MR direkt 
berättar för NE att hon var gravid. DO skriver i sin stämningsansökan:  

[MR] förklarade att hon inte själv känt till graviditeten vid det första inter-
vjutillfället i september, men att hon nu vetat om det ett tag. Hon förkla-
rade också att hon inte hade velat berätta tidigare eftersom hon väldigt 
gärna ville ha tjänsten, men att hon samtidigt ville vara ärlig mot arbetsgi-
varen, varför hon berättade nu. NE verkade chockad av informationen. 
Även BS kom in i rummet efter ett tag, varpå NE sa till henne att de hade 
problem. En diskussion uppstod om betydelsen av graviditeten där både BS 
och NE bl.a. förklarade att en föräldraledighet inte skulle vara bra för före-
taget eftersom man skulle bli tvungen att ta in ny personal. NE förklarade 
avslutningsvis att han var tvungen att tänka men att MR inte skulle gå hem 
och vara ledsen, eftersom han inte kunde säga något om hur det skulle gå.” 

                                                      
211 DO, ANM 2010/2277. Detta fall avgjordes efter muntlig förberedande för-
handling i Arbetsdomstolen varför redogörelsen för fallet helt refereras med ut-
gångspunkt i den stämningsansökan som DO inlämnade till Arbetsdomstolen. 
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En knapp vecka senare ringde NE till MR och berättade att han till-
sammans med BS (ekonomichefen) och MH (den nya verksamhetschefen) 
hade kommit överens om att avvakta rekryteringen av tjänsten som biträ-
dande verksamhetschef. NE berättade på nytt att beskedet om MR:s gra-
viditet kommit som en bomb för dem. MR kom därefter aldrig att tillträda 
tjänsten. DO menar i sin stämningsansökan att beslutet hade samband 
med hennes graviditet och att hon utsatts för könsdiskriminering samt 
även missgynnats i förhållande till en förväntad föräldraledighet.212   

Fallet förtydligar föregående fall liksom tidigare refererade direkta för-
likningar som DO träffat med arbetsgivare då de valt att gå vidare med 
fall där gravida kvinnor soterats bort ur rekryteringsprocesser med uttalad 
eller underförstådd hänvisning till hennes graviditet och/eller framtida 
föräldraledighet. Skillnaden här är att det sannolikt (om det kommit till 
domstolsförhandling) handlar om ett brott mot ett ingånget avtal, MR har 
blivit anställd när arbetsgivaren väljer att återkalla tjänsten. Det är oavsett 
detta förhållande tydligt att det är informationen om graviditeten som 
synes ”ramla ner” som ett explosionsartat underlag för en rationell före-
tagsekonomisk kalkyl kring individen i fråga. I detta fall har vi inte fått 
höra motpartens version men att döma av DO:s beskrivning och det fak-
tum att en förlikning nåddes bör beskrivningen av hur det hela gick till 
vara korrekt. Bolaget uttrycker också här, som tidigare, inte farhågor om 
henne som ett konkret hot mot anställningen av henne, utan som ett ab-
strakt hot, dvs. att hon som sannolikt blivande föräldraledig kommer att 
bli en belastning för företaget. Som (DO hävdar att) det uttrycktes under 
hennes första dag på jobbet: ”En diskussion uppstod om betydelsen av 
graviditeten där både BS och NE bl.a. förklarade att en föräldraledighet 
inte skulle vara bra för företaget eftersom man skulle bli tvungen att ta in 
ny personal.”  

Det är här särskilt intressant att notera hur MR också uttrycker en osä-
kerhet kring sin graviditet, hur hon skall lägga fram, väl medveten om att 
hon kommer att stoppa in ett underlag i ett kalkylerande spel om henne 
som arbetskraft. Detta trots att hon redan har fått muntligt (och sannolikt 
giltigt) besked om att hon blivit anställd. Vi ser också hur hon, enligt egen 
utsago, inte kände till sin graviditet vid första intervjutillfället. Möjligen 

                                                      
212 DO anger även att beslutet strider mot an Lagen om anställningsskydd genom 
att det handlar om ett avsked utan laga grund. Vid den förberedande muntliga 
förhandlingen i Arbetsdomstolen kommer parterna överens om en förlikning (DO, 
2011). 
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kan vi ana att hon gjorde det under det andra tillfället men då valde att 
hålla tillbaka informationen. Vi kan även lägga märke till att hon samti-
digt med denna oro också uttrycker en vilja till ärlighet gentemot arbetsgi-
varen; något som vi också kunde se i de tidigare refererade förlikningarna 
och som vi kommer att tillbaka till.  
 
Fall 3 - DO vs Bolaget C213 
Fall 3 handlar om en kvinna (PC) som erbjudits anställning som säljare 
men som sedan hon meddelat att hon är gravid aldrig kom att tillträda 
tjänsten. Det påminner alltså om det föregående fallet, även om utfallet 
här (som går till domslut i Arbetsdomstolen) blir ett annat. 

Enligt DO:s framställan hade PC under några år haft flera visstidsan-
ställningar och arbetade våren 2012 hos Skoföretaget Scorett. Eftersom 
denna arbetsgivare inte kunde erbjuda henne en visstidsanställning sökte 
hon även andra jobb och hade här kontakt med bemanningsföretaget 
Adecco. I april blev hon kontaktad av Adecco som gav besked om att hon 
var aktuell för en anställning som resande säljare hos en klient till företa-
get. Efter inledande intervjuer med Adecco fick hon så träffa Bolaget C 
genom dess representant PK. Av mötet framgick att anställningen till en 
början skulle ske genom Adecco för att därefter övertas av klienten. I maj 
månad fick sedan PC även träffa en säljare CE vid Bolaget C och i slutet 
av månaden fick hon ett mejl från PK där han gratulerade henne till job-
bet. PC såg detta som en möjlighet och tackade ja till anställning. En 
knapp vecka senare hörde PC av sig till PK igen och frågade om de kunde 
ta alla detaljer kring anställningen via mejl. Anledningen var att det rådde 
mobilförbud på hennes nuvarande arbetsplats. PK svarade då samma dag 
och bad om hennes personuppgifter samt meddelade att han skulle skicka 
över ett avtal. Han uttryckte även en önskan om att de kunde höras när 
det lugnat ner sig hos hennes nuvarande arbetsgivare. PC fick också be-
sked om att Bolaget C skulle anställa henne direkt istället för att hon in-
ledningsvis skulle vara anställd hos Adecco. Kring detta följde en del turer 
med mejlkorrespondens, där PC och PK förefaller ha haft svårt att nå 
varandra direkt över telefon. I denna veva fick PC också besked om att 
hon var gravid med beräknad förlossning i januari 2013. PC får nu också 
ett avtal av PK rörande anställningen. PK informerade nu även om att han 
skulle resa bort och att de kunde höras mer direkt efter helgen. Det gav 

                                                      
213 Arbetsdomstolen, Dom nr 74/13 Mål nr A 187/12, se även DO, ANM 
2012/935 
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utrymme för PC att fundera kring hur hon skulle hantera informationen 
om sin graviditet; om hon skulle berätta om den omgående eller vänta tills 
avtalen var underskrivna. Hon diskuterade saken med sin omgivning in-
klusive sin chef hos Scorett (HA) vilken rådde henne att berätta om gravi-
diteten för att: ”… få en bra och ärlig start hos bolaget. ”En vecka senare 
informerade PC så, via mejl, PK att hon var gravid och skrev att hon hop-
pades att bolaget ville ge henne en ärlig chans trots graviditeten. Hon 
skrev också att ”… hon visste att hon var rätt för bolaget och såg en lång 
ljus framtid där.” Hon uppgav även i mejlet att hon ännu inte fått något 
anställningskontrakt. PK besvarade mejlet några dagar senare och bad 
henne då ringa honom när hon hade tid ”… så att de fick diskutera hur de 
skulle göra.” Dagen efter talades de vid i telefon varpå PK förklarar att 
han måste tänka på bolaget och att det omgående behöver en säljare, var-
för han inte kunde anställa henne. PC försöker då få honom att ändra sig 
och uppgav att hon kunde arbeta hela graviditeten samt att hon bara be-
hövde vara ledig halvtid efter föräldraledighetens första sex månader. 
Detta tillbakavisades dock av PK som ändå, enligt PC:s utsaga, gav henne 
visst hopp om anställning efter föräldraledigheten och tillade ”… att hon 
skulle höra av sig när hon var beredd att börja arbeta, men att han inte 
kunde ge några garantier.” Efter samtalet skrev PC ett SMS till PK där 
hon tackade för möjligheten att få arbeta för bolaget efter sin mammale-
dighet. DO hävdar nu i sin talan att bolaget har missgynnat PC genom att 
återta anställningserbjudandet och att detta beslut hade samband med 
hennes graviditet samt med en förväntad föräldraledighet.  

Bolaget invänder inte mot beskrivningen av hur dialogen mellan 
Adecco, PC och bolaget skett. Bolaget kompletterar dock inledningsvis 
med att det tilltänkta arbetet innebar många resor och att det kunde röra 
sig om två till tre övernattningar per vecka. Det vidhåller alltså att de fas-
tande för PC som den bästa kandidaten. Efter att PC fått beskedet från 
Adecco försökte PK själv ringa till henne för att gratulera henne och hälsa 
henne välkommen samt diskutera arbetet. Eftersom han inte lyckades nå 
henne per telefon skickade han istället ett mejl. Några dagar senare för-
sökte PK på nytt få tag i PC utan att lyckas men dagen efter fick han ett 
mejl från henne där hon förklarade omständigheterna. Efter en fortsatt 
mejlkonversation (som stämmer överens med PC:s beskrivning ovan) för-
väntade sig PK ett samtal från PC då han återkom från sin resa eftersom 
de ännu inte talats vid sedan intervjuerna. PK hörde dock inte av PC för-
rän någon vecka senare då hon via mejl informerade om att hon var gra-
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vid, varpå han ber henne ringa honom. Dagen därpå hör PC av sig till PK 
via telefon: Av domstolsprotokollet framgår:  

P.K. uppfattade samtalet som ett bra samtal, även om det tog en vändning 
som P.K. inte hade förväntat sig. P.C. var känslosam och sade att det kän-
des som att hon slängde bort sin karriär i och med graviditeten. P.K. såg 
dock gärna att hon hörde av sig till bolaget när hon kände att hon ville pri-
oritera karriären och anta den utmaning som arbetet innebär. De kom 
överens om att hålla kontakten och höras av när P.C. var intresserad av att 
börja arbeta, även om P.K. inte kunde lova henne en anställning. Ett par 
timmar efter samtalet fick P.K. ett sms från P.C. där hon tackade för möj-
ligheten att få jobba hos bolaget efter mammaledigheten. Hon avslutade 
med ”varma hälsningar P.”.  

Bolaget hävdar alltså att PC vid samtalet uttryckte att hon inte trodde 
att satsningen på ett nytt jobb och de insatser som det krävde skulle fun-
gera utifrån hennes kommande privata förhållanden. Bolaget hävdar här 
också att hennes SMS styrker att bolaget inte återtagit anställningen utan 
tvärtom visar att hon var tillfreds med sitt beslut och bolagets bemötande. 
Sammantaget innebär det alltså att bolaget bestrider att det återtagit er-
bjudandet om anställning. 

Arbetsdomstolen koncenterar sig i sin utredning på telefonsamtalet som 
PC gör till PK efter det att hon skickat mejlet där hon informerat om sin 
graviditet. Detta är också avgörande för domstolens bedömning av ären-
det. I förhöret med domstolen berättar PC att hon var nervös och orolig 
inför samtalet men att det började bra:  

”P.K. sade att det var roligt att få barn och frågade henne hur hon tänkte 
kring det. Därefter sade han att ”pappa-P.” ville säga att de skulle lösa si-
tuationen, men att ”affärs-P.” visste att det inte skulle fungera för bolaget 
att vara utan säljare under en så lång föräldraledighet som det skulle bli 
fråga om.” 

PC säger då att hon förstod hans perspektiv men framförde också att 
hon inte behövde vara ledig så länge; att hon arbetat fram till fyra dagar 
före sin förra förlossning samt att hon börjat arbeta igen fyra veckor 
därpå. Hon tillägger också, som ovan beskrivits, att hon meddelade att 
hon kunde tänka sig börja arbeta halvtid efter sex månaders föräldrale-
dighet. PC menar då att PK inte accepterade detta utan säger:  

”… att hon skulle se det som att hon satsade på familjen nu och att hon 
skulle komma tillbaka och satsa på karriären sedan. Han sade att hon inte 
skulle vara ledsen och att hon var välkommen att höra av sig när hon ville 
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börja jobba igen, även om han inte kunde lämna några garantier för att 
hon då skulle få jobb.” 

PC berättar vidare att hon blev ledsen och grät men tackade också för 
att han var snäll. Hon säger också att syftet med det SMS hon skickade 
strax efter samtalet var att ”… få en bekräftelse på det han hade sagt om 
att hon var välkommen att återkomma.” 

I förhöret med PK framkommer att PK blev förvånad när han fick mej-
let av PC där hon berättade att hon var gravid men glad att de fick kon-
takt. Han beskriver utmaningarna i företaget och hur de behövde komma 
igång med PC:s introduktionsprogram. PK menar att det vara ett bra sam-
tal, det var lugnt och han säger sig varit uppriktigt glad för PC:s skull. 
Syftet med samtalet var att diskutera igenom hur de skulle hantera situat-
ionen eftersom det började bli bråttom med saker och ting. Samtalet kom 
dock att ta en annan vändning. PC var nämligen både glad och ledsen och 
gav uttryck för att hon slängde bort sin karriär till följd av graviditeten. 
Han själv tycker aldrig att man slänger bort en karriär genom en graviditet 
eller föräldraledighet. De diskuterade tillsammans hur de skulle göra och 
nådde till slut fram till något slags samförstånd om att tidpunkten inte var 
den bästa för att påbörja anställningen. Här menar han dock att han ald-
rig sagt att det inte skulle fungera för bolaget att anställa henne. När det 
gäller PC:s inställning märkte PK ”… att hon inte verkade lika angelägen 
att ”komma ombord” som han tidigare hade fått intryck av att hon var.”. 
Han säger också att han inte tyckte det var konstigt att hon ”… inte ville 
jobba som resande säljare när hon var gravid.” eftersom han kunde tänka 
sig ”… att det kan vara jobbigt att vara hemifrån mycket då.”. Samtidigt 
poängterar han att hon var en “superkandidat” och att han inte ville 
tappa kontakten med henne: “Om hon var villig att återkomma senare 
skulle han vara glad över att ha henne i sitt nätverk.” Det SMS som PC 
skickade kort efteråt uppfattade PK som en bekräftelse på det, som han 
uppfattade, ”bra” samtal de just haft. 

Domstolen har även hört CC, som är PC:s pappa, HA, som var PC:s 
dåvarande arbetsgivare på Scorett, samt CE som var säljare hos Bolaget C. 
Pappan, CC, som befann sig tillsammans med PC då telefonsamtalet ägde 
rum berättar att han märkte att PC var ledsen och bestört efter samtalet 
och menar att någon annan slutsats inte kunde dras än att bolaget hade 
valt att inte anställa henne på grund av graviditeteten.   PC:s chef hos Sco-
rett, HA, uppger som tidigare framkommit att hon rådde PC att berätta 
om graviditeten för bolaget men säger sig inte veta någonting om anled-
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ningen till att PC inte kom att tillträda anställningen. Säljaren hos bolaget, 
CE, befann sig i samma rum som PK under samtalet. Hon berättar dock 
att hon var upptagen med annat och inte hörde hela samtalet. Hon förstod 
det dock som att PK och PC var överens om att PC skulle fortsätta sitt 
tidigare arbete och komma till bolaget senare efter sin föräldraledighet.  

Arbetsdomstolen resonerar mot bakgrund av ovanstående enligt föl-
jande. Det framstår som klart att PC blev glad över beskedet om anställ-
ningen, som bl.a. innebar en fast inkomst på heltid med möjlighet att bli 
tillsvidareanställd. Mot denna bakgrund kan det, enligt domstolen, fram-
stå som sannolikt att hon självmant inte skulle avstå från att tillträda an-
ställningen.214 Det framgår emellertid, menar domstolen, också av utred-
ningen att arbetet som resande säljare skulle innebära flera övernattningar 
hemifrån varje vecka samt inkludera en del tunga lyft. Domstolen lyfter 
här även den redan anställda säljaren vid bolaget CE:s vittnesmål där det 
framkommit att hon hörde någonting sägas om att arbeta 50%. I detta 
sammanhang har CE också uppgett: 

”… att det enligt hennes uppfattning inte är möjligt att inleda en anställ-
ning som resande säljare med att arbeta halvtid. Hon har vidare uppgett att 
hon hade förståelse för att P.C. valde att inte tillträda anställningen och att 
det är möjligt att inte heller hon hade påbörjat anställningen om hon varit i 
P.C:s situation.” 

Domstolen väljer även att ta med i beräkningen det faktum att PC varit 
så sparsam i sina kontakter med bolaget. Här har PC visserligen lämnat 
förklaringar, bl.a. i form av mobiltelefonförbudet hos Scorett, men dom-
stolen konstaterar ändå att det förefaller ”något underligt” med tanke på 
PC:s beskrivning av arbetet som ett drömjobb. När det gäller SMS:et väl-
jer domstolen att gå på PK:s linje och tolka det som att det bekräftar att 
beslutet om att PC inte skulle tillträda anställningen träffades i samför-
stånd. Domstolen skriver även: 

”Det ligger också nära till hands att förstå innehållet i sms:et som en be-
kräftelse på den uppfattning som P.K. har uppgett att han hade om telefon-
samtalet, nämligen att P.C. valde att avstå från att tillträda anställningen.” 

Mot ovanstående som bakgrund kommer arbetsdomstolen så fram till 
att det är möjligt att värdera PC:s uppgifter högre än PK:s uppgifter. Där-

                                                      
214 Den omständigheten att hon efter att själv ha fått graviditeten bekräftad i kon-
takt med bolaget frågade närmare om anställningsvillkoren mm kan enligt domsto-
len också anses tala för detta. 
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med finner domstolen att DO inte lyckats visa att bolaget återtagit sitt 
erbjudande om anställning.215   

Enligt domstolens utredning har alltså inte DO kunnat visa att bolaget 
faktiskt återtagit sitt erbjudande om anställning, istället är deras bedöm-
ning att återtagande har skett i samförstånd mellan parterna, varför frågan 
om PC sorterats bort som potentiell arbetskraft tack vare sin graviditet 
och förväntade föräldraledighet aldrig kommer att behandlas. Det verkliga 
förloppet kring hur detta samförstånd uppstår förändras ju nu inte av 
detta av domstolen fastslagna faktum – det är PC som återtar anställ-
nignen. Jag är nu inte någon juridisk expert, långt ifrån det. Det förefaller 
dock från mitt perspektiv rimligt att också ett omvänt värderande resone-
mang hade kunnat föras, dvs. att domstolen först hade kunnat reda ut 
sannolikheten huruvida faktiskt detta med PC:s gravid spelat en roll för 
dialogen mellan PK och PC, en dialog som senare leder till ett återtagande 
i samförstånd. Nu utgår hela domstolens resonemang från att det handlar 
om att bedöma huruvida PC återtagit sitt intresse för tjänsten (och inte 
arbetsgivaren).216 Det är i detta sammanhang intressant att särskilt lägga 
märke till domstolens resonemang och hantering av vittnesuppgifterna. 
Till att börja med konstaterar man att det förvisso inte finns någon anled-
ning att betvivla att PC till en början var mycket glad över beskedet och 
den möjlighet som den nya anställningen innebar för henne. Utifrån detta 
kan det, konstaterar domstolen, förefalla osannolikt att hon skulle ha 
avstått från anställningen självmant. Relativt snabbt övergår dock detta 
till ett resonemang om motsatsen, där domstolen tolkar och värderar situ-

                                                      
215 Vilket får till följd att bolaget inte behöver motbevisa att ett missgynnande skett 
(utifrån kön/framtida föräldraledighet). Därmed avslås DO:s talan. Det innebär, i 
teknisk mening, att bolaget faktiskt kan (B) ha diskriminerat PC, men det spelar 
ingen roll eftersom hon enligt domstolens tolkning valt att (A) dra tillbaka sitt 
intresse för tjänsten. Man kan aldrig komma till B om man inte först passerat A.  
216 Domstolens resonemang förefaller nu dessutom bryta mot den lag som de själva 
satts att döma efter eftersom en central del av deras resonemang utgår ifrån att 
PC:s graviditet och kommande föräldraledighet gör det sannolikt att hon faktiskt 
skulle ha skäl att vara beredd att dra tillbaka sitt intresse för tjänsten, såsom den 
är utformad. Detta resonemang hade troligen aldrig kunnat föras kring en icke 
gravid man/partner i motsvarande situation, som genom en partner väntade ett 
barn. Eftersom det inte heller finns någon kausal följd i att en graviditet skulle leda 
till en föräldraledighet för den gravida (eller i vilken omfattning osv) blir domsto-
lens resonemang minst sagt märkligt, liksom de vittnesmål de väljer att använda 
som stöd (säljaren CE). De synes alltså vara ett fall av könsdiskriminering som 
domstolen gör sig skyldig till (Jfr, Wilhelmsson, 2013). 
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ationen. Noterbart är här att domstolen väljer att föra ett resonemang 
kring huruvida arbetet som resande säljare, med tunga lyft, skulle vara ett 
problem för PC (och således inte för företaget och deras bedömning av 
henne som arbetskraft). Här väljer man också att lyfta fram vittnesmålet 
från CE, anställd som säljare hos Bolaget C, där hon säger: ”… att hon 
hade förståelse för att PC valde att inte tillträda anställningen och att det 
är möjligt att inte heller hon hade påbörjat anställningen om hon varit i 
PC:s situation.” Det är alltså utifrån domstolens resonemang PC som är i 
en ”situation”, inte arbetsgivaren/företaget. Detta underbygger enligt 
domstolen sannolikheten att det är PC som själv valt att avstå från an-
ställningen. Som stöd anförs också hennes sparsamhet i kontakterna med 
bolaget, som således tas som intäkt för att det kanske inte alls var det 
drömjobb som hon angett.  

Domstolen väljer således att inte se som sin uppgift att föra motsva-
rande spekulativa resonemang om huruvida det skulle vara lämpligt för ett 
företag i den ”särskilda” situation som bolaget befinner sig i (och har 
vittnat om) att ha någon anställd på denna befattning som är gravid, se-
nare nyförlöst, senare eventuellt föräldraledig, dvs. frånvarande under 
längre eller kortare tid. Resonemanget utgår således från en ”mödrandets 
rationalitet” (mödrande=modrande) och inte ett ”företagandets rat-
ionalitet”. Utifrån sett kan vem helst konstatera, dvs. kalkylera, att det 
förmodligen skulle innebära utmaningar i de allra flesta fall att anställa 
någon som väntar barn i närtid till en tjänst som man omgående önskar 
fylla med en nyanställning. Att Bolaget C med sina representanter inte 
skulle ha gjort denna kalkyl efter beskedet om graviditeten förefaller full-
ständigt orimligt, i vart fall i samma utsträckning som domstolen finner 
det fullständigt rimligt att PC gjorde motsvarande kalkyl kring sig själv 
inom mödrandets och modrandets områden.  

PC:s beskrivning kan utifrån denna situation snarast tolkas som att hon 
genom försiktighet och taktik inte ville förstöra sina möjligheter till fram-
tida anställning hos bolaget; alltså även om hon helst ville ha anställning 
nu, vilken hon under samtalet hade anledning att uppleva rann henne ur 
händerna, dvs. utifrån hennes vittnesmål, så vill hon i vart fall inte gå 
miste om chansen att senare få anställning. Hon agerade helt enkelt i situ-
ationen efter bästa förmåga, som rationell lönearbetare inom arbetskon-
traktets herravälde. Det är också en fullt rimlig tolkning av det SMS som 
PC skickar efter telefonsamtalet, att hon taktiskt ville bygga på sitt förtro-
endekapital; vilket domstolen istället tar som intäkt för samförstånd mel-
lan PC och PK och att hon självmant valt att avstå från anställningen.  
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En ytterligare intressant aspekt som anknyter till detta gäller PC:s vers-
ion av telefonsamtalet som den framkommer i förhöret. Hon menar här 
att hon är påstridig kring att få börja anställningen och argumenterar 
utifrån sina tidigare erfarenheter av att arbeta under och efter en gravidi-
tet: ”… att hon inte behövde vara ledig så länge och berättade att hon 
hade arbetat fram till fyra dagar före sin förra förlossning och börjat ar-
beta igen fyra veckor efter det att barnet hade fötts.” Förutom att denna 
utsaga talar för hennes påstridighet att påbörja anställningen, vilket dom-
stolen inte tar hänsyn till, säger den något intressant om situationen i all-
mänhet. Hennes argumentation visar att en faktisk (inte normativt före-
ställd) hantering av en graviditet inte nödvändigtvis behöver hota arbets-
kontraktet (närvaro-aktivitet) på ett sätt som står sig annorlunda än andra 
jämförbara situationer lönearbetare har, t.ex. i form av tjänstledigeter eller 
semestrar. I dessa andra fall är dock frånvaron något förhållandevis starkt 
arbetsgivarkontrollerat, där arbetsgivaren inom arbetskontraktets herra-
välde kan agera mycket självsvåldigt, dvs. medge tjänsteledighet eller be-
stämma förläggning och längd på semester. Det gäller inte på graviditetens 
(eller föräldraledighetens/omsorgsbärandets område), där föräldraledig-
hetenslagen således gör ett mycket stort intrång i arbetsgivareprerogativet, 
och således hotar arbetskontraktets herravälde. Detta pekar alltså ut gra-
viditeten som en specifik form av brott med arbetskontraktet; som en form 
av o-kontrollerbarhet vilken försvårar kalkylerandet. Kanske kan vi säga 
att somlig frånvaro och inaktivitet är begränsad och viss, och därmed 
kontrollerbar (t.ex. semester), medan annan är tillräckligt begränsad och 
viss samt kontrollerbar (sjukskrivning) och ytterligare annan är såväl otill-
räckligt begränsad som oviss och därmed okontrollerbar (graviditet och 
föräldraledighet). Vi kommer tillbaka till denna fråga i behandlingen av de 
två kommande och avslutande fallen. 

Missgynnande behandling under anställning 
I de två avslutande fallen handlar det om missgynnande behandling under 
pågående anställningar. I det ena fallet angående en beslutad (eller inte) 
löneförhöjning och i det andra fallet angående ett avslut om anställning. 
Det senare fallet är lite komplicerat eftersom det rör en anställning i ett 
bemanningsföretag och ett uppdrag hos en klient till detsamma. Detta 
förändrar nu egentligen inte situationen, vilket kommer att framgå nedan.  
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Fall 4 - DO vs Bolaget D217 
Detta fall handlar om en kvinna (CH) som träffat ett avtal om löneförhöj-
ning med sin arbetsgivare (Bolaget D) som sedan aldrig kommit att fullföl-
jas. Som i det föregående fallet delas också detta fall upp i två steg. Till att 
börja med huruvida avtalet har överenskommits. Därefter huruvida ar-
betsgivaren genom att inte fullfölja avtalet gjort sig skyldig till diskrimine-
ring/missgynnande i samband med graviditet/föräldraledighet.  

Av DO:s framställan framgår att arbetstagaren CH provanställdes hös-
ten 2010 som jurist/inkassohandläggare vid Bolaget D, som är ett dotter-
bolag till Moderbolaget X. Koncernen drivs och ägs av MF som är VD i 
moderbolaget. VD för dotterbolaget är MR. Anställningen påbörjades i 
januari 2011. DO anger i sin framställning att CH inte var nöjd med in-
gångslönen men accepterade den då dotterbolaget genom VD, MR, upp-
gav att hennes lön skulle justeras uppåt i samband med/om anställningen 
övergick till en tillsvidareanställning. Våren beskrivs av CH som en turbu-
lent tid i bolaget och eftersom hon då fått vetskap om sin graviditet var 
hon orolig för sin framtid som provanställd. Hon diskuterade mot denna 
bakgrund sin anställning med MR vilket i mitten av april utmynnade i ett 
avtal om att CH:s anställning skulle övergå i en tillsvidareanställning från 
och med början av juli. I avtalet bekräftades även det tidigare lämnade 
beskedet om att lönen skulle justeras uppåt då anställningen övergick i en 
tillsvidareanställning. Någon gång i skiftet april/maj berättade CH så om 
sin graviditet för MR (med beräknad födsel i september). I slutet av maj 
får bolagets övergripande chef, VD:n (MF) för moderbolaget, reda på att 
CH var gravid och att hon hade för avsikt att vara föräldraledig från sep-
tember månad, och kallade in henne till sitt kontor. MF framförde enligt 
DO:s framställning, att han kände sig lurad av att CH var gravid och ville 
veta om MR kände till det då hon anställdes. CH får då förklara varför 
hon inte berättat om sin graviditet tidigare och att hon inte kände till den 
då hon anställdes. När CH kommer ut från mötet frågar MR vad det hade 
handlat om och vad som sagts. Under kvällen skickar MR, enligt dom-
stolsprotokollet, två SMS till CH enligt nedan: 

MR till CH: ”"Oroa dig inte, han är bara upprörd för att han helt riktigt 
tycker att du verkar så duktig och bra! :-) Sen lever han i Stenåldern och 
har inte fattat att man idag är TVÅ stycken som tar hand om barnet! Vi ses 
imorgon, kramar".  

                                                      
217 Arbetsdomstolen, Dom nr 18/13 Mål nr A 57/12; se även DO, ANM 
2011/1939 
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CH svarar. ”Jag har haft sådan ångest sen jag gick från kontoret […]Jag är 
inte så orolig för mig själv just nu för vill ni ha mig så vill ni det å det hop-
pas jag verkligen. Mådde mer dåligt för att jag inte ville försätta dig i en 
jobbig sits. Jag hade ju ingen aning om detta när jag började. Hoppas verk-
ligen att det löser sig. Tack för att du är världens bästa!".”  

MR till CH igen: ”"Det är klart att vi vill ha dig, och vi vill att du ska ha 
barn också för du kommer att bli världens bästa mamma! :-) Bekymra dig 
inte mer över detta, jag tar hand om MF och det är inga problem! :-) Kra-
mar".” 

En tid senare kommer MF in på CH:s rum och talar om att han är nöjd 
med hennes arbete. Provanställningen går så också över till en tillsvidare-
anställning enligt tidigare överenskommelse. Samma dag löneförhandlar 
också CH med MR och begär 3 000 kr mer i månaden. Efter förhandling 
kommer de överens om en löneförhöjning med 2 500 kr per månad. Efter 
några dagar meddelade MR till CH att allt var klart med lönen. Knappt 
två veckor senare, i mitten juli, blir CH och MR inkallade till MF som 
förklarar att löneavdelningen slagit larm om att CH:s lön skulle höjas. MF 
säger då också att han var emot detta eftersom CH skulle sluta, varpå CH 
förklarar att hon inte alls skall sluta sin anställning hos företaget utan 
endast gå på föräldraledighet. DO skriver i sin stämningsansökan:  

”Han ifrågasatte också om det var för att lura staten på pengar som hon 
skulle ha högre lön, att man inte skulle lura honom på hans pengar och att 
det var han som bestämde. CH fick gång på gång försöka förklara att hon 
inte skulle sluta utan att hon var gravid och skulle vara mammaledig, men 
att hon skulle komma tillbaka i tjänst efter sin ledighet.” 

Efter en stunds diskuterande börjar CH gråta, varpå MF frågar CH om 
hon är medveten om att det går dåligt för bolaget. CH svarar att det såvitt 
hon visste gick bra för bolaget. Diskussionen avslutas sedan med att CH 
förklarar att bolagets agerande mot henne inte var acceptabelt, varpå MF 
enligt DO:s stämningsansökan ”… förklarade att om det inte passade så 
fanns det fler som ville ha hennes jobb.”. Senare samma dag får CH ett 
mejl från MR där det bland annat framgick att lönen för juli månad i vart 
fall skall höjas eftersom löneadministrationen redan hade hunnit lägga in 
den nya lönen, innan MF hann stoppa den. Delar av konversationen mel-
lan MR och CH (som återfinns i domstolsprotokollet) redovisas nedan: 

MR till CH: Du kommer få höjningen i julis lön i alla fall (C. hann lägga in 
den innan MF hann stoppa allt).. Jag är hemskt ledsen över detta, jag har 
verkligen försökt resonera med honom men när han bestämt sig på detta 
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viset har varken jag eller någon annan något att sätta emot. När du är till-
baka ser vi tillsammans till att salta din lön ordentligt för det är du som 
sagt verkligen värd. Och under tiden skall jag se till att få ordentlig snurr 
på affärerna så att jag har ett fritt spelutrymme. Läget just nu är inte ly-
sande men inte alls så nattsvart som han ger sken utav. Vi gjorde i juni ett 
resultat på 330 000 kr mot förra årets ca 400 000 kr. I stort sett detsamma 
m.a.o. Mycket vill dock alltid ha mer, så även med honom.."  

CH svarar MR: Tack, men det handlar verkligen inte om pengarna utan det 
handlar om den bakomliggande principen. Att säga att jag är en belastning 
för Svenska staten för att man ska gå på mammaledighet och att jag försö-
ker lura staten för att få en högre föräldrapenning för att jag vill ha en lö-
neförhöjning som jag anser att jag är värd är knappast den morot som han 
pratar om. Blir ärligt talat mest upprörd över att han så öppet säger att det 
är med anledning av graviditeten. Nog för att det är bra att han är ärlig 
men hur ska jag tolka det när han säger att jag ska vara glad att jag över-
huvudtaget fick en tillsvidareanställning och om det inte duger så kan han 
lika gärna se till att det inte blir av. Skulle nästan se att han ljög lite istället 
för att säga det rakt ut på det sättet som han gör för det känns så fruktans-
värt hemskt att vara gravid just nu.. 

Det framgår av mejlkonversationen att CH var upprörd över MF:s age-
rande och hänvisningen till hennes graviditet som skäl för att hon inte 
skulle få löneförhöjning. I det här läget uppfattar dock CH att hon trots 
allt skall få löneförhöjningen. När hon sedan i augusti får en lägre lön än 
normalt inser hon faktum; att den nu lägre lönen beror på ett avdrag för 
den ”felaktiga” höjningen i juli. CH ifrågasätter då återigen bolagets age-
rande varpå MR svarar att det inte finns något för henne att göra. CH 
vänder sig då till sin fackliga organisation och hamnar så småningom hos 
DO. DO hävdar att CH och bolaget träffat en överenskommelse om en 
löneförhöjning med 2 500 kr per månad (eller att hon i vart fall haft befo-
gad anledning att förvänta sig en sådan höjning). När hon därefter får 
besked om att hon inte skall få någon höjning har hon missgynnats (gravi-
ditet/föräldraledighet). 

Bolaget har inga invändningar mot de grundläggande fakta i ärendet. 
CH anställdes på prov som ovan beskrivets i januari 2011, en anställning 
som i juli övergick i en tillsvidareanställning. Bolaget vidhåller också att 
det upprättades en bilaga till provanställningsavtalet i april där det fram-
gick att anställningen skulle övergå i en tillsvidareanställning samt att 
lönen skulle justeras uppåt i samband med detta. MF menar dock att även 
om han inte hade några invändningar mot denna övergång så blev han 
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inte informerad om denna bilaga/tilläggsavtal. Det möte som CH har häv-
dat skedde mellan henne och MF i maj (då MF, efter att ha fått reda på 
CH graviditet påstås ha uttryckt att han känt sig lurad) bestrids av bola-
get, som istället framhåller att ”…C.H. hade dåligt samvete för att M.R. 
inte visste om att C.H. var gravid när anställningsavtalet träffades och att 
hon försatt M.R. i en svår situation eftersom M.R. skulle bli tvungen att 
hitta en vikarie för henne…”. Därtill framhåller bolaget att CH och MR 
var goda vänner och att detta var anledningen till ”… den förtroliga tonen 
dem emellan. M.R:s oerfarenhet innebar att hon hade svårt att skilja mel-
lan sin roll som vd och som vän till C.H.”.218 Att löneförhandlingen mel-
lan MR och CH skett ett par veckor in i juli bestrids dock inte av bolaget. 
Bolaget hävdar dock att MF, som befann sig på semester vid tidpunkten, 
dock inte kände till detta på förhand och inte hade gett något samtycke 
rörande löneförhöjningen: ”Det var först när han kom hem från resan som 
han fick vetskap om att M.R. och C.H. hade haft en löneförhandling och 
han blev bestört över den föreslagna löneförhöjningen om 2 500 kr. Det 
fanns vid den tidpunkten inte ekonomiska förutsättningar att bevilja nå-
gon löneförhöjning.” MF river således upp beslutet om löneförhöjning. 
Bolaget D hävdar att MR inte hade rätt att fatta detta beslut och den utbe-
talning som sker i juli månad är ett misstag som senare också rättas till på 
augustilönen. Situationen var beklaglig, menar bolaget, och MF hävdar att 
MR informerade CH om detta via mejl, samt att beslutet hade med bola-
get ekonomisk situation att göra. Bolaget D hävdar också att MR uppgett 
att det inte träffats något avtal rörande löneförhöjning utan att hon enbart 
accepterat att framföra ett förslag om löneökning med 2 500 kr till MF, 
samt att både MR och CH varit medvetna om att alla löneförändringar 
först skulle godkännas av MF. Bolaget bestrider således att CH har utlo-
vats en löneförhöjning, i huvudsak på grund av att alla löneförhöjningar 
skulle passera genom MR, och att han inte skulle ha godkänt någon löne-
förhöjning tack var bolagets svaga ekonomiska utveckling.219 Bolaget häv-
dar sammanfattningsvis att det inte missgynnat CH; hon har inte behand-
lats sämre än någon annan i jämförbar situation utan bolaget har tilläm-

                                                      
218 Det senare påståendet bestrids också av DO som menar att CH och MR enbart 
hade en arbetsmässig relation. 
219 Här hänvisar bolaget också till att ingen annan anställd i bolaget fått löneför-
höjning under 2011 samt att det tidigare medgivits löneförhöjningar under gravidi-
tet och föräldraledighet till anställda. 
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pat samma lönevillkor på henne som på bolagets övriga anställda. Beslutet 
grundade sig enbart på de ekonomiska förutsättningarna.  

Arbetsdomstolen kommer relativt snabbt fram till att det förelegat ett 
avtal om löneförhöjning mellan CH och bolaget.220 Mot bakgrund av 
detta finner domstolen det också klarlagt att CH har missgynnats. Man 
finner visserligen inte anledning att ifrågasätta uppgifterna om att ingen 
annan i bolaget fick någon löneförhöjning och att CH behandlades som 
alla andra, men missgynnandet har i detta falla att göra med huruvida 
bolaget brutit mot ett ingånget avtal. MF hävdar visserligen att han inte 
mindes mötet som CH åberopar i maj månad ägt rum, dvs. efter det att 
han fått reda på hennes graviditet. Domstolen finner dock utifrån omstän-
digheterna221 ingen anledning att betvivla att mötet ägt rum och att han 
där bland annat ville veta om hon kände till att hon var gravid i samband 
med anställningen. Domstolen finner det också utrett att MF härigenom 
då också kände till att CH var gravid. Sammantaget finner Arbetsdomsto-
len att DO gjort det antagligt att det förelåg ett samband mellan beskedet 
och beslutet om att CH inte skulle få någon löneförhöjning och hennes 
graviditet samt förväntade föräldraledighet. Det åligger då bolaget att visa 
motsatsen. Domstolen menar här inledningsvis att man inte ifrågasätter 
Bolaget D:s anförda skäl kring dess ekonomiska ställning. Det intressanta 
är dock huruvida (som tidigare påpekats i Fall 1) det funnits även andra 
skäl som har att göra med CH:s graviditet och förväntade föräldraledig-
het. På det stora hela köper här arbetsdomstolen CH:s uppgifter om hur 
situationen utvecklats. Bolaget har inte kunnat visa att det enbart var den 
ekonomiska situationen som var skälet till den uteblivna löneförhöjningen. 
Snarare har motsatsen bevisats genom CH:s uppgifter och de åberopade 

                                                      
220 En av anledningarna som anges är att Bolaget D:s VD MR inte hörts av dom-
stolen. Bolaget har heller inte anfört några skäl till varför man inte kallat henne, 
trots att de i sina inlämnade uppgifter inför förhandlingarna hävdat att hon menar 
att det inte träffades något avtal mellan henne och CH under deras möte i början 
på juli månad 2011. Domstolen anför också CH:s trovärdighet som skäl till sitt 
beslut och att det inte finns några skäl att betvivla hennes uppgifter om att hon och 
MR kom överens om en ny lön. Domstolen finner det såldes inte vederlagt av 
bolaget att CH borde ha känt till att MR inte hade rätt att förhandla och besluta 
om lön, utan att detta måste gå igenom koncernchefen/VD:n för moderbolaget. 
221 Enligt arbetsdomstolen ger de åberopade SMS:en stöd för att CH:s uppgifter 
om att det förekommit ett möte är riktiga. MR har som tidigare nämnts inte hörts 
av domstolen varför de inte kunde inhämta ytterliger uppgifter kring detta möte 
och SMS-konversationen från henne. 
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mejlen: ”… dvs. att M.F. vid mötet uppgett att i vart fall ett av skälen till 
att C.H. inte skulle få någon löneförhöjning var att hon skulle gå på för-
äldraledighet, dvs. att hon var gravid.” 

Domstolen finner alltså i turerna kring den överenskomna och upprivna 
lönejusteringen det bevisat att arbetstagaren CH sorterats utifrån sin gra-
viditet och en förväntad föräldraledighet. Även om bolaget hävdar att det 
enbart var ekonomiska skäl som låg bakom beslutet att inte ge CH den 
löneförhörhöjning som hon uppfattade sig ha förhandlat fram, finner 
domstolen att det var just graviditeten och den förväntade föräldraledig-
heten som var skälet till beslutet. Så snart MF fått reda på CH:s graviditet 
ifrågasätter han hennes intentioner då han dels undrar huruvida hon 
kände till sin graviditet då hon blev anställd222 dels uttrycker att han kän-
ner sig lurad (vilket vi känner från tidigare situationer). Att det är den 
förmodade föräldraledigheten och förvandlingen av arbetskraften till en 
omsorgsbärare som spelar roll framgår av också av SMS-konversationen 
då MR skriver till CH: “Oroa dig inte, han [MF] är bara upprörd för att 
han helt riktigt tycker att du verkar så duktig och bra! :-) Sen lever han i 
Stenåldern och har inte fattat att man idag är TVÅ stycken som tar hand 
om barnet!” Noteras kan att det, till en början i vart fall, inte förefaller 
som att CH:s anställning var ifrågasatt utan endast lönejusteringen, ef-
tersom MF föreföll acceptera överången av provanställningen i en tillsvi-
dareanställning under sommaren. Samtidigt framstår inte denna positiva 
inställning som helt tydlig då MF senare i samband med att han fått reda 
på att CH och MR kommit överens om en löneförhöjning ifrågasätter den 
på grundval av att hon ändå skall ”sluta”. När CH ifrågasätter detta och 
bolagets agerande förklarar han ”… att om det inte passade så fanns det 
fler som ville ha hennes jobb.” Här kan vi återigen lägga märke till att det 
är informationen som står i fokus i relationen mellan den gravida arbets-
tagaren och arbetsgivaren. Det handlar överhuvudtaget inte om att CH 
skulle ha uppvisat någon faktiskt brist på närvaro-aktivitet i förhållande 
till arbetskontraktet genom sin graviditet utan enbart om graviditeten som 
ett varsel om individens framtid som omsorgsbärande förälder.  

Det är också, som uttryckts i några tidigare citerade utsagor från gra-
vida individer, värt att notera hur arbetsgivaren uttrycker att hen blivit 
lurad, genom att denna information inte framkommit tidigare, i samband 
med anställning. Sanningen (den abstrakta men relevanta) har varit dold 

                                                      
222 Vilket knappast skulle vara möjligt utifrån av tidsramarna att döma; CH an-
ställdes under hösten 2010 och beräknades föda i september månad 2011. 
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och kommer som en överraskning. Framtiden brukar som bekant beteck-
nas som oviss, av de flesta, men behöver enligt arbetsgivarperspektivet 
vara eller göras viss och den kan bara bli det på grundval av kalkyler, eller 
med ett annat ord, förenklingar av tillvaron. Det förefaller som att sådana 
kalkylerade förenklingar har stor bärighet på just den gravida lönearbeta-
ren. I denna mening representerar soteringen av individer som kan före-
falla så komplex, kanske särskilt i de två senaste fallen, i själva verket 
någonting mycket banalt. Som noterades i förgående Fall 3 synes en gravi-
ditet (pekandes mot föräldraledighet och barnomsorg) utgöra en osäkerhet 
som riskerar kalkylerbarheten kring arbetskraften, dvs. en företeelse som 
dels är otillräckligt begränsad (avseende frånvarons mängd) dels är oviss 
(avseende när den kan inträffa).  
 
Fall 5 - DO vs Bolaget E223 
I det avslutande fallet handlar det om en kvinna (CE) som i slutet av janu-
ari 2012 anställdes i ett Bemanningsföretag (X), till att börja med som 
vikarie men senare som visstidsanställd (t o m 10 augusti samma år). CE 
anställdes för ett uthyrningsuppdrag på Bolaget E. Arbetsuppgifterna som 
kunde vara ganska tunga bestod i att för hand placera mediciner och 
andra apoteksvaror i backar. Arbetet kunde tidvis också vara stressigt och 
det var vanligt med övertidsarbete. Ett par månader efter anställningen 
(och uppdragets) början, i mars, berättade CE för bolaget att hon var gra-
vid med planerad förlossning till mitten av september. Hennes avsikt var 
att arbeta tiden ut för att därefter vara föräldraledig fram till förlossning-
en.  

I april månad beordrades övertid på bolaget och arbetsledarna informe-
rade medarbetarna om att det krävdes mycket goda skäl för att få dispens 
från detta. Om man av någon anledning inte kunde arbeta övertid fick 
man berätta varför och förklara det för att få det godkänt av arbetsplat-
sens chef JS. DO menar att CE trivdes på arbetet och fann sig i den beord-
rade övertiden och även valde att arbeta frivillig övertid. Efter ett tag bör-
jade hon dock uppleva att, som DO skriver ”… kroppen sade ifrån”.224  

                                                      
223 DO, ANM 2012/860. Detta fall avgjordes utanför domstol genom förlikning 
mellan parterna. Beskrivningen hämtas enbart från DO:s redogörelse för fallet i sin 
stämningsansökan till Arbetsdomstolen. 
224 Till saken hör också att hon hösten 2011 drabbats av ett missfall och nu kände 
sig rädd att det skulle hända igen. 
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Måndagen 7 maj fick de anställda så information om att de skulle vara 
tvungna att arbeta övertid den dagen liksom resten av veckan. Nu kände 
CE att hon inte skulle klara av detta fysiskt på grund av graviditeteten, 
varpå hon bestämde sig för att prata med chefen JS om saken. När CE 
dagen därpå träffade på honom i en korridor förklarade hon att hon var 
gravid och därför inte kunde arbeta så mycket övertid. JS frågade då vem 
som var hennes arbetsgivare och om denne kände till att hon var gravid. 
CE berättade att så var fallet och att arbetsgivaren var Bemanningsföreta-
get X. JS, som skulle iväg på ett möte, avslutade med att de fick prata mer 
om saken senare. Eftersom CE aldrig fick något besked kring sin begärda 
dispens arbetade hon den beordrade övertiden den aktuella dagen. Några 
dagar senare, 10 maj, stannade CE hemma från arbetet eftersom hon 
drabbats av sammandragningar. Hon besökte också en läkare som talade 
om för henne att ta det lite lugnare. Samma dag blev hon uppringd av sin 
arbetsgivare, dvs. Bemanningsföretaget X, som bad henne komma till ett 
möte måndagen därpå, 14 maj. På fredagen, 11 maj, arbetade CE och 
eftersom hon ännu inte fått något besked kring sin dispens arbetade hon 
också övertid denna dag. På måndagen under mötet med arbetsgivaren 
(Bemanningsföretaget X) fick hon veta att: ”… en arbetsledare för [Bola-
get E] hade ringt [dem] och sagt att [Bolaget E] inte ville ha henne kvar 
eftersom hon inte uppfyllde deras behov.”.225 Efter detta arbetade CE kvar 
på Bolaget E ytterligare ett par dagar, fram till 17 maj. Därefter hade Be-
manningsföretaget X (dvs. hennes arbetsgivare) inget uppdrag åt henne 
och i enlighet med gällande kollektivavtal sade man därför upp hennes 
visstidsanställning; som alltså avslutades ca två månader före tidigare av-
talat datum.  DO menar i sin stämningsansökan att Bolaget E missgynnat 
CE genom att avsluta hennes uppdrag i samband hennes graviditet. Där-
med har hon utsatts för könsdiskriminering.226  

Återigen är det information som synes ligga till grund för ”arbetsgiva-
rens” beslut, även om det i detta fall är en uppdragsgivare genom CE:s 
anställning i ett bemanningsföretag. Till skillnad från tidigare, då det ofta 
synes ha handlat om en förväntad föräldraledighet, handlar det dock i 
detta fall mer direkt om graviditeten, i e CE har önskat slippa arbeta be-
ordrad övertid med hänvisning till sin graviditet. Noteras bör ändå att det 

                                                      
225 Under DO:s utredning synes också Bolaget E bekräftat detta genom att förklara 
att CE inte uppfyllde deras behov eftersom hon inte kunde arbeta övertid. 
226 I början på 2013 meddelar DO att de återkallat sin stämningsansökan eftersom 
parterna träffat en överenskommelse om förlikning, utanför domstol (DO, 2013b). 
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inte handlar om att hon skulle ha uppvisat någon specifik eller iögonfal-
lande bristande närvaro-aktivitet. Enligt DO:s framställning synes hon 
tvärtom ha fortsatt att arbeta övertiden i avvaktan på besked om dispens. 
Även om en dags sjukskrivning i princip också är ett sådant brott torde 
det utgöra en del av vardagen som inte skiljer sig från andra former av 
frånvaro (som inte har med graviditet att göra). Det står snarare klart att 
det är hennes önskan om att få dispens från övertiden med hänvisning till 
sin graviditet som bryter mot arbetskontraktets herravälde.227 Det kommer 
därmed inte att handla om en tillräckligt begränsad och viss, och därmed 
kontrollerbar, frånvaro. Istället infinner sig genom hennes graviditet en 
otillräckligt begränsad (avseende frånvarons mängd) och oviss frånvaro-
potential (avseende när den kan inträffa). Hon kommer inte kunna arbeta 
som arbetsgivaren önskar (kontroll-lydnad), vilket framgår av arbetsgiva-
rens kommentar (genom arbetsledaren) om att hon inte längre uppfyller 
deras ”behov”. Detta ogenerade konstaterande är särskilt intressant att 
notera eftersom det fångar något av essensen i alla de genomgångna fallen, 
liksom flera av de tidigare refererade förlikningarna; dvs. arbetskraften 
svarar inte mot deras behov. En inställning som får betraktas som full-
ständigt rationell ur en arbetsgivares perspektiv i den specifika situationen 
(för att parafrasera Weber kan vi säga att det visar sig att en kugge i ma-
skineriet inte längre fungerar tillfreds och därför måste bytas ut).  

Sanningsspelet kring två sociala identiteter 
Lönearbetsamhället har många dimensioner och kan förefalla svårfångat i 
en enkel beskrivning. Vi kan dock konstatera att detta samhälle inte vore 
möjligt utan den specifika funktion på vilket det vilar - arbetskontraktet. 
Ett kontrakt som pekar på den allmänna relationen mellan lönearbets-
samhällets två huvudaktörer - arbetsgivaren och arbetstagaren, dvs. köpa-
ren och säljaren av mänsklig arbetskraft (jfr Hasselbladh, 2000). Genom 
arbetskontraktet bär varje lönearbetare gemensamma drag som skär ge-
nom alla typer av anställningar - drag som i huvudsak handlar om två 
saker: arbetstagarens närvaro-aktivitet respektive kontrollerbarhet-lydnad. 
Arbetskontraktet handlar således om en relation som går utanför alla ty-
per av arbeten, yrken och organisationsförhållanden (Hasselbladh, 2000, 
sid 51). I denna mening kan vi säga att arbetskontraktet bildar en central 

                                                      
227 Visserligen kan man spekulera i att sjukskrivningsdagen, som sammanfaller i 
tiden med informationen, spelar roll för bolagets (genom dess funktionär) bedöm-
ning av hotet och dess påföljande agerande. 
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funktion inom lönearbetets allmänning; en funktion som i sin generella 
form kan verka praktiskt i varje enskild lönearbetsrelation. Det förefaller 
synnerligen giltigt för de situationer som här analyserats och där vi kunnat 
urskilja ett mönster i de spänningar som synes uppstå i möten mellan 
mödrande lönearbetare och arbetsgivare. Jag kommer i det följande preci-
sera detta logiska mönster med utgångspunkt i Goffmans distinktion mel-
lan virtuell och faktiskt social identitet avseende lönearbetaren och den 
mödrande lönearbetaren.  

Lönearbetaren som virtuell social identitet 
I lönearbetssamhället fäster lönearbetet som en allmän social identitet på i 
stort sett alla medborgare, dvs. som något vi förväntar oss att de flesta 
människor vi möter skall motsvara. Med Goffman kan vi alltså tala om 
lönearbetaren som en samhälleligt dominerande virtuell social identitet. 
Inom sin ”naturliga miljö” - en specifik arbetsorganisatorisk kontext - 
möter vi förstås lönearbetaren som formell arbetstagare, dvs. som faktisk 
bärare av denna identitet. Vi möter dock hen även utanför arbetsorgani-
sationen som hos t.ex. de arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga, pension-
erade (f d lönearbetare), studenterna (blivande lönearbetare för första 
gången eller på nytt) eller barnen/ungdomarna. De fyra förstnämnda defi-
nieras dessutom indirekt i förhållande till lönearbetet genom socialförsäk-
ringens grundläggande bestämning av dem utifrån inkomstbortfallets prin-
cip. Möjligen kan vi då och då också möta individer som är egenföreta-
gare eller på annat sätt synes står utanför lönearbetslivet (t.ex. genom 
förmögenhet - egen alternativt andras - eller som hemmaförälder) men de 
utgör knappast majoriteten228. Dessutom har de flesta i denna kategori i 
grunden samma förhållande till lönearbetets primat som övriga, dvs. i det 
fall deras praktiska förutsättningar ändras är sannolikheten stor att just 
lönearbetet är det som står dem till buds för försörjning. Därtill definieras 
också ”egenföretagarna” i såväl aktiebolag som i enskilda firmor, som 
skatte- och socialförsäkringssubjekt genom lönearbetet som inkomstform. 
Lönearbetet som social identitet innebär, kort sagt, en grundläggande 
seriell kategorisering av människor. Vi kan här också konstatera att löne-
arbetarideniteten endast har en informell relation till arbetskontraktet. Det 

                                                      
228 Som tid. Goldthorpe står kategorin de som köper arbete av andra för 85-90% 
av befolkningen i det moderna lönearbetssamhället (Goldthorpe, 2000, s 207). 
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finns, trots grundlagens formuleringar229, ingen praktisk rättighet till löne-
arbete. Det finns formellt heller ingen skyldighet till arbete, även om soci-
alförsäkringens utformning, och då särskilt sjuk- och arbetslöshetsförsäk-
ringen, kan tolkas som en slags underförstådd arbetsplikt (genom risken 
att utförsäkras med en väsentlig försämring av livsvillkoren). Den mer 
specifika arbetstagaridentiteten - dvs. det att vara i kontrakterat lönear-
bete hos en arbetsgivare, - har å sin sida en direkt relation till arbetskon-
traktet. Denna identitet har dock inte samma generella dominans, även om 
vi - genom lönearbetets utbredning och vanlighet - också tar den för givet; 
i.e. det är ett vanligt antagande då vi möter människor i vardagen, att de 
också har ett faktiskt arbete genom anställning.  

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att den vanliga eller för-
givet-tagna sociala identiteten i och kring arbetsorganisationer är lönear-
betaren som också är en faktiskt eller potentiell arbetstagare. Det är såle-
des giltigt också för de individer som söker arbete hos arbetsorganisation-
er, för att bli arbetstagare genom t.ex. en anställningsintervju. Med ut-
gångspunkt i arbetskontraktet - som ett flexibelt herravälde - handlar lö-
nearbetaridentiteten ur arbetsgivarens perspektiv om att en presumtivt 
anställd eller en faktiskt anställd kan uppvisa närvaro-aktivitet som ar-
betskraft, dels kan uppvisa kontrollerbarhet-lydnad, dvs. arbeta såsom 
önskat. Med Iris Marion Young (2005b, s 87) kan vi säga att arbetskon-
traktet här innebär en förväntan på lönearbetaren-arbetstagarens ”oav-
brutna arbetande” (jfr Hobson, 1997, 182). Ett avbrott som inte är påkal-
lat av arbetsgivaren själv innebär så att själva grunden för kontraktet eli-
mineras och arbetstagaren blir överflödig. Arbetsrättens ”negativa” balan-
sering och den ”positiva” möjlighetsutjämning som socialförsäkringen 
medför (relativt sett) har inneburit en nedtoning av detta förhållande. Det 
stjälper dock inte det grundläggande ”spelet” över ända utan innebär att 
vi (i Sverige) istället för att tala om en norm om strikt oavbrutet arbetande 
kan, som tidigare Jenny Votinius (2007; 2008), tala om en norm om be-
gränsat omsorgsansvar. Lönearbetaren som också är kontrakterad arbets-
tagare kan således sägas bära en rätt till ”begränsad frånvaro” inom ra-
men för arbetskontraktet. Samtidigt bör vi, som synes giltigt så här långt i 
kapitlet, inte överdriva denna nedtoning, då vi löpande sett prov på hur 

                                                      
229 […] Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det 
allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka 
för social omsorg och trygghet. […] (Regeringsformen, 2§ (SFS 1974:152)) 
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normen snarare förfaller ligga närmare normen om det ”oavbrutna arbe-
tet”, särskilt då en gravid (eller potentiellt gravid) lönearbetare rör sig vid 
gränsen (anställningsintervjun) eller gränslandet (visstidsanställning) till en 
tillsvidareanställning. I denna mening utgör det oavbrutna arbetandet 
(närvaro-aktivitet) under arbetsgivarens dominans (kontroll-lydnad) kär-
nan i lönearbetaren som förväntad social identitet.  

Mödraren som virtuell social identitet 
Minns Stefan Fölsters tidigare refererade utsaga (inledningskapitlet) då 
han som chefsekonom för Svenskt Näringsliv påpekar att statistisk dis-
kriminering av kvinnor i arbetslivet kring graviditet och barnafödande 
innebär ”… en rationell kalkyl av arbetsgivaren som vet att en hel del 
kvinnor inte bara är föräldralediga utan även arbetar deltid under en lång 
tid.” (Nyckeln till jämställdhet 2011). I anknytning till denna föreställning 
konstaterar också en utredare kring föräldraförsäkringen:  

”En arbetsgivare som är kostnads- eller riskminimerande utgår från vad 
som är det vanligaste. Idag tar kvinnor vanligen huvudansvaret för barnen, 
särskilt då de är små. Detta gör att kvinnor är mer frånvarande från sina 
arbeten än män. Föräldraförsäkringen underlättar sådan frånvaro, genom 
att sådan frånvaro dels berättigar till ersättning, dels berättigar till anställ-
ningstrygghet. Om arbetsgivaren ser frånvaro som någonting negativt, vil-
ket är rimligt om frånvaro kostar i form av produktionsstörningar och sök-
kostnader efter vikarier, kommer en kvinna i fertil ålder automatiskt att ses 
som mer riskabel att anställa eller befordra än en man.” (Reformerad för-
äldraförsäkring: Kärlek, omvårdnad, trygghet, SOU 2005:73, s 254f). 

Dessa statistiska hänvisningar framstår också som riktiga i relation till 
kvinnors faktiska användning av de ”mödra- och modra-relaterade” soci-
alförsäkringarna, dvs. avseende såväl tiden som gravid och tiden som för-
älder (som vi kunde se i Kapitel 8). Detta förhållande pekar således på en 
motsvarande presumtiv frånvaro och inaktivitet i förhållande till en an-
ställning av kvinnor som könskategori. Statistiken kan så bilda bakgrund 
till arbetsgivares rationella överväganden och kalkylerande i samband med 
beslut kring kvinnors lönearbete. Det var också denna kalkyl vi gång på 
gång kunde se ställas upp och fullföljas i diskrimineringsärendena tidigare 
i kapitlet. Som Fölster ovan påpekar handlar det om en rationell diskrimi-
nering där lönearbetaren normativt ställs mot den mödrande lönearbeta-
ren. Märk väl att det nu handlar om en social identitet (eller med Young 
seriell positionering) vilket betyder att inte alla kvinnor lever sina faktiska 
liv efter vare sig statistiken eller normerna, dvs. hur de väljer/kan arbeta 
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under en graviditet och hur de väljer/kan välja att arbeta efter att de har 
blivit mödrar är, innan de gjort sina prioriteringar en i vart fall presumtivt, 
öppen fråga. Därtill blir inte heller alla kvinnor mödrare. Vare sig det 
första, andra eller det tredje hindrar dock denna statistiska bild - mödrar-
en - att vara redo att hamna i konflikt med lönearbetaren som virtuell 
social identitet. I detta döljs också en betydande komplexitet i mödrande 
som social identitet, vilket vi var inne på redan i inledningskapitlet. Den 
mödrande identiteten innebär dels en osäkerhet kring arbetskapaciteten 
hos den faktiskt mödrande (kortare sjukfrånvaro eller längre sjukskriv-
ning), dels en osäkerhet om hennes framtid och engagemang i modrande 
(föräldraledighet, vård av sjuka barn, deltidarbete). Denna dubbla osäker-
het kring arbetskapaciteten bär i sin tur en ytterligare dimension i den 
meningen att det inte bara är de faktiskt gravida individerna som riskerar 
att hamna under trycket av denna degraderande sociala identitet utan 
också de som inte är, kan eller önskar bli gravida. Denna komplexitet 
medför alltså en situation där alla individer som i andras ögon framstår 
som gravida eller potentiellt gravida kommer att kunna räknas in i en 
särskild riskkategori inom arbetskraften - i.e. mödrare lönearbetare - vil-
ket därmed kan tas med beräkning inför beslut om t.ex. anställning, kon-
traktsförlängning, befordran, uppdragstilldelning, kompetensutveckling, 
lönesättning osv.  

Låt mig nu avslutningsvis genomföra en fördjupad analys av mötet mel-
lan mödrande och lönearbete med utgångspunkt i de exempel som tidigare 
diskuteras i kapitlet samt några kompletterande exempel från (i huvudsak) 
olika diskussionstrådar. 

Mötet mellan mödrande och lönearbete 
Tänk dig att du som arbetsgivarfunktionär möter en individ i en anställ-
ningsintervju eller att du efter en överenskommen anställning möter indi-
viden som anställd arbetstagare och det visar sig att hon är gravid. Signa-
turen barbamamma berättar om en sådan situation i en diskussionstråd: 

”… sökte jobb på café i ca vecka 13-14. det syntes inget på mig än och jag 
berättade ingenting för min chef. Det gjorde jag nog rätt i för jobbet fick 
jag. jag berättade för min arbetsgivare att jag var gravid vecka 18 och han 
blev ju inte så glad. Jag trodde att jag skulle kunna fortsatt att jobba 
ganska långt in i graviditeten men blev sjukskriven i ca vecka 21 för sam-
mandragningar. När jag berättade för honom om sjukskrivningen ville han 
först sparka mig så att jag inte skulle fått någon ersättning från försäk-
ringskassan. Men jag stod på mig och han betalade sjukpenningen de första 
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två veckorna, han gjorde det mycket klart för mig att jag inte skulle fått 
jobbet om jag sagt att jag var gravid. barbamamma 

Arbetsgivaren (genom dess funktionär) hade förväntat sig att barba-
mamma skulle vara en lönearbetare men då det framkommer att hon är 
gravid och dessutom behöver bli sjukskriven inser funktionären att denna 
sociala identitet inte uppfylls, eftersom barbamammas faktiska identitet 
har visat sig vara något annat (mödrare). Det handlar således om motsva-
rande situation som i flera av de tidigare diskuterade fallen i kapitlet men 
kanske särskilt i Fall 2 och Fall 3, vilka berör avbrutna anställningsförfa-
randen. Minns här även fallet med CemK vars citat inledde avhandlingen; 
där hon får reda på att de förmodligen aldrig hade anställt henne om den 
vetat om hennes graviditet i förväg. 

[…] Jag visste inte om att jag var gravid när jag skrev på anställningsavtalet 
i våras […] Jag ville vara ärlig med graviditeten redan från början och 
ringde chefen innan jag började […] Det är inte en hemlighet att de hade 
valt en annan sökande till tjänsten om min graviditet hade varit känd tidi-
gare […] 

I genomgången av DO:s ärenden har vi löpande stött på motsvarande 
krock mellan arbetsgivarens förväntningar - om en given virtuell social 
identitet - och en faktiskt uppvisad social identitet. Efter det att gravidite-
ten blivit känd klassas individen ned med hänsyn till hennes status som 
arbetskraft. Både lönearbetaren och mödraren är här således exempel på 
sociala identiteter som kan verka virtuellt i mötet med andra för att sedan 
motsägas eller bekräftas genom någon form av bekräftelse kring en indi-
vids faktiska sociala identitet. Det som sker i krocken mellan lönearbetar-
identiteten och mödrar-identiteten är vad vi med Goffman kan kalla för en 
degradering av individens sociala status, i den givna miljön (vilket sålunda 
innebär en effektiv reducering av hennes livschanser). Signaturen barba-
mamma sjunker i sin arbetsgivares aktning då informationen kommer 
fram varpå hen också känner sig lurad och vill säga upp kontraktet med 
henne (men hon står på sig). I fallet med CemK visar det sig att hon är 
gravid när tillträdet till anställningen sker. Båda individerna (liksom i Fall 
1 och 2 tidigare) synes därmed personifiera ett brott med den förväntan 
arbetsgivaren hade på deras förutsatta identitet som lönearbetare.  

För att (nästan övertydligt) illustrera ”krocken” såsom den istället upp-
levs av några individer i anställning och den ”spoliering” av individens 
sociala identitet som situationen där genererar, kan vi ta denna dialog 
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mellan en advokat och jurist från ett diskussionsforum. Signaturen Projekt 
Lennart230, som är advokat, inleder: 

Hej därute! Vill veta om det är fler än jag (förälder och gravid) och min 
gravida kollega som blir utsatta för diskriminering på arbetsplatsen på 
grund av graviditet? Vi har inte fått någon löneökning […] Vi får dåligt 
med arbetsuppgifter och de vi får är ofta klart under vår kompetens. […] 
Utöver det här blir vi i diskussioner bemötta som om vi inte har kvar vår 
kompetens och som om vi inte skulle kunna ta uppdrag som kräver att man 
lägger ner lite extra energi. Och - nej de gör inte det för att de skulle vara 
omtänksamma och "skydda" oss från att arbeta mycket under graviditeten. 
De vill helt enkelt att vi ska sluta. Och - ja, jag vet att de inte får diskrimi-
nera - jag jobbar som advokat och har bra koll […] Det har dessvärre mina 
chefer också och räknar kallt i siffror på vad det skulle kosta om någon av 
oss mot förmodan skulle starta en process (för vem vill anställa en advokat 
som är krånglig om vi skulle sluta). Projekt Lennart 

Signaturen Liten men naggande, som också är jurist, svarar Projekt 
Lennart och skriver i ett inlägg: 

låter som att du jobbar på min arbetsplats :) (är också jurist) Jag tror de 
menar väl på något sjukt sätt och är man gravid är man ju tyvärr mindre 
"pålitlig" (t ex om jag blir sjuk i vanliga fall kanske jag jobbar ändå eller 
iallafall sitter uppe hela natten dagen efter för att göra klart det som blir 
gjort, nu när jag är gravid är barnets hälsa ju viktigast varför jag istället går 
hem och släpper allt (ja så gott det går) på ett sätt jag aldrig skulle göra an-
nars. Jag brukar trösta mig med att det för ett par år sen var jag som var 
den där hungriga kollegan som fick de bra uppdragen... och du vet väl att 
ingen arbetsrätt tillämpas för oss advokater... (som du skriver, vilken jurist 
skulle processa mot sin egen arbetsplats) jag har ingen lösning och är 
kanske lite mer uppgiven... Liten men naggande 

En social identitet kring mödrande - t.ex. att någon är gravid - kan ju i 
allmänhet knappast vara förvånande, inte ens i en arbetsorganisatorisk 
kontext, men det är tydligt att det här föranleder en konflikt och degrade-
ring av individen; arbetsgivaren förväntar sig att en anställd individ också 
motsvarar kravet om en lönearbetaridentitet och såldes uppfyller de 
grundläggande premisserna i arbetskontraktet i form av närvaro-aktivitet 
och kontroll-lydnad; vilket gör dem kalkylerbara, dvs. (fortsatt) anställ-
ningsbara. Kort sagt förväntar sig arbetsgivaren en normal lönearbetare, 

                                                      
230 Observera att jag dragit ut denna dialog mellan signaturerna Projekt Lennart 
och Liten men naggande ur diskussionstråden som helhet.  
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inte en normaliserad mödrande och eventuellt modrande lönearbetare. 
Utmaningen här är förstås, som tidigare, att den rationaliserade mödrande 
identiteten inte har någon absolut relation till en individ som skall föda 
barn eller nyligen gjort det. Genom att projicera en (i huvudsak) moder-
skapsidentitet gentemot en kategori individer - de som är gravida eller fött 
barn men också de som t.ex. ingår ett äktenskap - likställs de med en soci-
al identitet som hotar premisserna i arbetskontraktet, dvs. något avvi-
kande. 

Låt oss nu lite mer i detalj titta på det som berörts ovan men som fram-
förallt diskuterades i genomgången av Fall 1-5. Närmare bestämt det fak-
tum att det synes vara just informationen om graviditeten som är proble-
met och föranleder det som ovan kallats degradering av social identitet 
(det som i fallen leder till ett avbrott i rekryteringsförfarande, anställnings-
förfarande eller kring en löneförhöjning och hot om avslut av anställning). 
I Fall 2 - DO vs Bolaget B - hade MR muntligen (och i sak) blivit anställd. 
I samband med att hon kommer till arbetsplatsen för att skriva på anställ-
ningsavtalet, en vecka innan hon skall börja, berättar hon om graviditeten 
som hon själv fått reda på under anställningsprocessen. Bolagets företrä-
dare konstaterar att ”… en föräldraledighet inte skulle vara bra för företa-
get eftersom man skulle bli tvungen att ta in ny personal.” MR har alltså 
inte brutit mot arbetskontraktets premisser, hon har planerat att börja 
arbete veckan därpå och sannolikt ett antal månader framöver. Arbetsgi-
varen föreställer sig dock henne som ett framtida brott mot arbetskontakt-
et, vilket alltså innebär att hon realiseras som ett hot i nuet, och aldrig 
kommer att tillträda tjänsten. Detsamma kan sägas gälla Fall 3, i vilket 
konflikten (och degraderingen) också blir mycket tydlig231 i förhöret med 
PC där hon menar att arbetsgivaren efter att ha fått reda på graviditeten 
säger: ”… ’pappa-P’ ville säga att de skulle lösa situationen, men att ’af-
färs-P’ visste att det inte skulle fungera för bolaget att vara utan säljare 
under en så lång föräldraledighet som det skulle bli fråga om.” Denna 
rationalitet kring informationen om graviditet lyser också igenom vid 
några andra tillfällen i DO:s ärenden. Som t.ex. i flera av de tidigare (di-
rekta) förlikningsfallen där arbetsgivarna menar på att de behövde någon 
på ”tjänsten omgående”. Än tydligare är det i Fall 1 där arbetsgivaren 
sorterat bort en sökande till en tjänst på grund av hennes graviditet. Ar-
betsgivaren argumenterar för att det inte alls hade med graviditeten att 

                                                      
231 Utifrån kvinnans utsaga (som AD inte förnekar men heller inte tar ställning till 
eftersom de finner att hon dragit tillbaka sitt intresse för anställningen). 
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göra utan att det grundades på hennes bristande kvalifikation för tjänsten. 
I det inspelade samtalet som AD fick ta del av säger dock arbetsgivaren: 
”Jag kan inte satsa på dig och sen är du ledig…” I Fall 4 (som har många 
turer) har CH nekats en utlovad löneförhöjning och den övergripande 
chefen (MF) som representerar bolaget beskriver hur han blev ”… bestört 
över den föreslagna löneförhöjningen. Det fanns vid den tidpunkten inte 
ekonomiska förutsättningar att bevilja någon löneförhöjning.” Beslutet 
hade, menar han, inte alls med hennes graviditet och förväntade föräldra-
ledighet att göra (vilket dock synes klarlagt av DO:s utredning och arbets-
domstolens genomgång av fallet).  

Mot bakgrund av ovanstående kan vi konstatera att det rationellt kal-
kylerbara arbetskontraktet inte förfaller var en god utgångspunkt för re-
lationen arbetsgivare - mödrare. Lönearbetet handlar inte (som Weber 
påpekade) i första hand om frihet utan om flexibilitet, vilket sannolikt 
som här, tenderar att drabba de som inte uppfyller de normativa förvänt-
ningar som en specifik situation ställer upp (du måste börja arbeta nu, vi 
kräver kontinuitet). Man kan då visserligen konstatera att diskriminerings-
lagstiftning och föräldralagstiftning söker göra intrång och balansera 
denna spänning. Det medför dock knappast en upplösning av densamma 
vilket påminner oss om det faktum (som Weber också påminde oss om) 
att vi inte kan bedöma graden av frihet och möjlighet utifrån en rättsord-
ning utan endast utifrån den faktiska tvångsarkitektur som denna tillsam-
mans med praktisk styrning (kapitalbyråkratisk arbetsorganisering) eta-
blerar och hur detta i realiteten fördelar möjligheter till frihet.  

Innan vi rundar av detta kapitel, för att gå över till analysen av den 
mödrande lönearbetarens praktiska problematisering, vill jag kommentera 
det kanske uppenbara faktum att inte alla möten mellan graviditet och 
arbetsliv leder till konflikt. Det är synligt i såväl somliga av de dagböcker 
jag haft tillgång till som i diskussionstrådar på olika forum. Mitt fokus har 
nu inte varit att finna ”goda exempel” och jag skulle, mot bakgrund av 
ovanstående, vilja motivera detta något. Till att börja med kan vi (snarast 
självklart) konstatera att en graviditet inte nödvändigtvis utgör en degra-
derande social information. I det uppenbara fallet handlar det förstås om 
miljöer utanför arbetslivet, som t.ex. på ett föräldragruppsmöte hos en 
mödravårdcentral (där snarare motsatsen skulle kunna vara stigmatise-
rande). Vi kan också tänka oss många situationer i arbetslivet där en gra-
viditet inte alls genererar en social degradering eller konflikt. Ett exempel 
på det är dagboksförfattaren Maria som skriver:  
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Jag börjar mitt nya jobb. Det känns skönt att dom är så positivt inställda 
till min graviditet, det har oroat mig att det skulle bli tvärtom. Jag trodde 
först att dom skulle känna sig lurade eftersom jag kommer att gå på föräld-
raledighet redan efter 7 månader. ”Sånt hör livet till!” säger nye chefen 
glatt. Jag känner mig otroligt tacksam och lyckligt lottad och trivs jättebra 
med de nya arbetskamraterna. Ingen ska behöva känna att dom inte kan 
skaffa barn för att det inte är populärt på arbetsplatsen. I slutändan är ju 
ett jobb bara ett jobb medan ett barn är själva livets mening. 

Till att börja med berättar hon, likt tidigare exempel, om hur orolig hon 
varit att de skall känna sig lurade av att hon faktiskt är gravid när hon 
skall börja sin nya anställning. Sen konstaterar hon med glädje att de tvär-
tom är ”positivt” inställda och berättar att chefen glatt slår fast: ”Sånt hör 
livet till!”. Detta kan nu tolkas som att detta med graviditet inte alls behö-
ver vara ett problem. Min poäng här är dock det motsatta. Graviditeten 
och mödrandet är per definition ett rationellt problem i arbetslivet. Det 
handlar om en historisk problematisering kring lönearbetet som tar sig 
uttryck i en logisk konflikt (och som vi skall se i kommande kapitel också 
praktisk och moralisk). Det positiva bemötandet Maria får enligt ovan 
förändrar inte det grundläggande förhållandet mellan mödrandet som 
avvikelse (ja, snarare människan som avvikelse) och arbetskontraktets 
normativa ram, dvs. närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad. I de fall där 
det ”fungerar” (vilket jag inte undersöker) behöver vi således se bortom de 
glada tillropen och titta på andra specifika relationsmönster som går bor-
tom arbetskontraktet liksom arbetsrätten. Det positiva bemötande handlar 
nämligen inte om att hon blir anställd/får vara kvar för att hon är gravid, 
utan snarare att blir anställd/får vara kvar trots att hon är det. Jag vill 
alltså påstå (mot bakgrund av den underliggande spänningen kring när-
varo-aktivitet) att sådana här ”positiva” erfarenheter nog bör betraktas 
som fall av ”trots allt” och knappast som ”tack vare” detsamma. Vi kan 
t.ex. i Marias fall notera hur oron (i förhållande till lönearbetaridentiteten) 
inför berättandet lyser igenom samt hur hon därtill avslutar citatet med att 
till synes omfamna den mödrande-identiteten (och modrande dito). Även i 
detta uttrycker hon den mödrande lönearbetarens problematisering. Prin-
cipiellt skulle ingen arbetsgivare anställa en gravid eller förväntat gravid 
individ för att hon är eller förväntas bli gravid. Själva anställningen hand-
lar alltid om andra saker (så länge det inte handlar om ”kommersiell 
barnproduktion” eller att just erfarenhet av mödrande är nödvändiga för 
utförandet av arbetsuppgifterna).  
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Till sist två saker och påminnelser om vad som komma skall. För det 
första har jag vid några tillfällen berört frågan om ”ärlighet” och ”tala 
sanning” som något arbetsgivaren respektive arbetstagare ”vill” ha re-
spektive ge, vilket får oss att minnas att detta sanningsspel också relaterar 
sig till det s.k. ”parrhêsiastiska spel” som Foucault talar om och som jag 
redogjorde för i Kapitel 4. Det var också ett prov på detta vi kunde se 
uttryckas i tidningsintervjun med de fyra kvinnorna i kapitlets inledning, 
där två av dem lovade att inte skaffa barn till en början och nu efter sina 
löften upplever stor osäkerhet kring att komma till arbetsgivare och be-
rätta om en graviditet; som en känsla av skam och oro, liksom en känsla 
av att svika. Detta är något som jag ber att få återkomma till efter nästa 
kapitel, dvs. då vi skall analysera frågan om den mödrande lönearbetarens 
etiska problematisering (avslutningsvis i Kapitel 11). För det andra, och 
det som tar oss vidare i undersökningen, kan vi konstatera att detta kapi-
tel haft ett fokus på det ”informationslogiska” inslaget (som ett sannings-
spel) i mötet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Löpande har det 
knappast kunnat undgå någon att detta möte också innebär en mängd 
praktiker som utnyttjas av de mödrande lönearbetarna för att hantera 
situationen, t.ex. som nyss nämnda hanteringen av sanningen om sig själv 
som gravid (berätta eller inte, för vem och när etc.) liksom hanteringen av 
sig själv som en spänning i förhållande till arbetet (att t.ex. som i Fall 5 
ovan arbeta övertid fast man upplever att man borde behöva ta det lugnt). 
Detta praktiska engagemang från de mödrande lönearbetarnas sida kom-
mer i nästa kapitel i att ställas i fokus. Det är nu tydligt att också arbetsgi-
varen engageras i praktiker kring den mödrande lönearbetaren. Detta 
kommer dock inte att ställas i fokus på samma sätt utan endast (frånsett 
kort i kapitlets inledning) indirekt beröras. Noteras kan slutligen att det 
innevarande kapitlet i huvudsak haft DO:s ärenden i fokus. I nästa kapitel 
kommer vi att vända blicken mot internetdagböckerna, även om jag un-
derstundom också kommer att referera till de olika fall som diskuterats 
här samt fortsätta med att löpande ge exempel från olika diskussionsfo-
rum. 
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10. Den praktiska problematiseringen 
Överallt hör jag bara ’Jag mådde till och med bättre än vanligt när jag var 
gravid’, ’Man kan ju inte lägga sig ned och dö bara för att man är gravid’ 
och ’Graviditet är ett tillstånd, ingen sjukdom’. Nähä? Dra åt helvete. Jag 
tycker det är SKITJOBBIGT att vara gravid… ajnas 

Detta kapitel förflyttar analysen från föregående kapitels diskussion om 
graviditeten som en degraderande social information till den praktiska 
hantering som detta förhållande synes avkräva den faktiskt gravida indivi-
den; dvs. att hantera sig själv som a) en individ med en känslig informat-
ion att kontrollera, och b) en individ med en spänd situation att hantera. 
Det handlar alltså om praktiker syftande till att dölja respektive tona ned 
sig själv som mödrande lönearbetare. Mot slutet av kapitlet kommer jag 
att diskutera detta praktiska engagemang i relation till Iris Marions 
Youngs diskussion om mikrosdisciplinära praktiker. Det innebär att jag 
där också lyfter blicken mot det mer seriella eller institutionaliserade 
sammanhang inom vilket detta sker. Vägen dit kommer ske i flera för 
kapitlet avgörande steg (och jag får be läsaren om ett visst mått av tåla-
mod), enligt följande. 

Döljande och nedtoning handlar om att ”hålla ihop” situationen (möd-
rande-lönearbete). I denna mening skiljer det sig från tidigare (historiska) 
förhållanden av ”isär-hållande” (som vi diskuterade i Kapitel 7).  Som ett 
första steg kommer jag kort diskutera ett antal exempel mer ”isär-
hållande” praktiker som idag verkar på arbetsmarknaden (t.ex. i form av 
de s.k. babykontrakten vi såg i början på föregående kapitel). Mot bak-
grund av tidigare kapitel vill jag med denna inledande diskussionen således 
visa hur det är centralt att förstå att detta isär-hållande inte blott utgör en 
förhistoria utan snarare fungerar som en inramning till de modernare 
”ihop-hållande” praktikerna.    

I nästa steg kommer jag att diskutera graviditetens ”status” som en 
praktiskt hemlig- och känslig information. Denna analys bildar ingången 
till steg tre, vilket innefattar kapitlets två huvudrubriker.  

Till att börja med Den rationella hemligheten; vars fokus ligger vid 
mödrandet som praktiskt hanterad hemlighet. Här ställer jag först frågan 
om hemlighetens vara - Berätta eller inte, för att därefter koncentrera dis-
kussionen (utifrån daböckerna) kring de döljande praktiker som engagerar 
den mödrande lönearbetaren. I den andra huvudrubriken; Den normala 
spänningen ligger fokus vid mödrandet som praktisk spänningshantering. 
Här ställer jag först frågan om Arbeta eller inte, för att därefter koncen-
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trera diskussionen (utifrån dagböckerna) till de nedtonande praktiker som 
engagerar den mödrande lönearbetaren.  

Dessa två rubriker bildar kärnan i analysen av den mödrande lönearbe-
tarens praktiska arbete med att hantera sig själv under arbetskontraktet. I 
dessa analyser kommer jag i huvudsak att utgå från fem av de dagböcker 
som jag haft tillgång till under arbetet. Utsagor från diskussionsforum och 
diskrimineringsärenden används löpande som komplement.  

Till sist avslutas kapitlet med en samlad diskussion kring frågan om en 
”garderob” och en mikrodisciplin samt lyfter blicken mot praktikernas 
institutionaliserade inramning.  

Direkt och indirekt i-särhållande 
Möten mellan motstridiga sociala identiteter tenderar med Goffman 
(1963) att kunna ta sig uttryck i mer direkta försök till praktiskt isär-
hållande232; i e försök att undvika situationen eller att eliminera konflik-
tens ”objektiva” grunder. Även om mitt intresse ligger mindre vid detta 
direkta ”isär-hållande” och mer vid det enskilda subjektets praktiska ar-
bete med att försöka ”hålla ihop” situationen, vill jag innan vi går vidare 
till det mer ”konstruktiva” arbetet kort diskutera några av de mer ”de-
struktiva” strategierna till isär-hållande. Skillnaden är nämligen inte alltid 
tydlig och vi kanske också kan säga att det direkta i-särhållandet ramar in 
eller ger bakgrunden till de senare praktikerna (vilket motiverar denna 
inledande diskussion). 

Det finns olika sätt för båda de parter som är inblandade i en stigmati-
serad situation - avvikare och normala - att mer direkt separera det avvi-
kande från det normala. Till att börja med har vi den mer allmänna utvä-
gen för båda parter (mödrare eller potentiella mödrare och arbetsgivare 
eller potentiella arbetsgivare) att försöka organisera den aktuella miljön så 
att de inte behöver ha med varandra att göra. Ett tydligt uttryck (Kapitel 
7) för detta isär-hållande är den aktiva debatt som fördes under början på 
förra seklet och som eskalerade under 1920-1930-talen; dvs. diskussionen 
om att snarast införa ett ”arbetsförbud” för de individer som befann sig i 
eller antogs vara på väg in i ett mödrande (i.e. trolovning, giftermål). Ge-
nom den lag som 1939 delvis förbjöd diskriminering av mödrande eller 
potentiellt mödrande individer på arbetsmarknaden banade Sverige här 
väg för en annan politik. Konsekvensen blev sålunda att detta särskiljande 
som arbetsgivarstrategi istället (i flera juridiska etapper) kom att kodifie-
                                                      
232 Jfr med Hirdmans användning av begreppet isär-hållande (2003, s 65ff).  
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ras som ett ”brott” (enligt vad vi snarast skulle kunna kalla för den ab-
strakta rättviseproblematiseringens linje). Successivt innebar det under 
efterkrigstiden att en tidigare ”informell” vanlighet - kvinnors lönearbete - 
omvandlades till en ”officiell” politik och institutionaliserad normalitet 
(enligt vad vi skulle kunna kalla för den praktiska försörjningsproblemati-
seringens linje). Det är i denna utvecklings efterdyningar vi lever idag, 
vilket samtidigt innebär att det är mot denna bakgrund vi bör förstå den 
samtida rapporteringen kring isär-hållande strategier från arbetsgivare 
som innebär en faktisk, och numera brottslig, bortsortering av potentiella 
eller faktiskt mödrande individer, i samband med t.ex. rekrytering. Mot 
bakgrund av mödrarens till synes degraderade ställning i kapitalbyråkra-
tiska arbetsorganisationer233 är det förstås fullt rimligt att den som kon-
trollerar miljön, dvs. arbetsgivaren genom dess funktionärer, när andan 
faller på eller möjlighet ges, i en given situation väljer (rationellt) att inte 
ha med mödrare att göra. Bland DO:s domstolsärenden hittar vi här t.ex. 
fallet med arbetstagaren EN och arbetsgivaren TG (ej tidigare refererat), 
där den senare utrycker att hen inte vill anställa någon som ”vill ha barn” 
(DO, ANM 2009/1140).234 Ett ytterligare exempel är fallet med Malin 
(inledningen av föregående kapitel) som blir intervjuad i tidningen 
Lön&Jobb och berättar om hur hon blivit erbjuden ett s.k. ”baby-
kontrakt”: ”Jobbet var mitt om jag avstod från att skaffa barn under mitt 

                                                      
233 En uppfattning som förefaller kunna delas av arbetsgivare och blivande möd-
rare samt av män som blivande föräldrar (se Kapitel 2, Kugelberg 2004). 
234 Under en praktiktjänstgöring (inför en provanställning) drabbas arbetstagaren 
EN av ett missfall. Eftersom hon ville vara ärlig mot arbetsgivaren TG och då hon 
hade tvingats vara hemma från arbetet i samband med missfallet väljer hon att 
berätta om det. TG är inledningsvis förstående men ett par dagar senare frågar han 
om hon planerar att skaffa barn. EN berättar att hon inte planerar detta utan att 
hon har all fokus på sitt nya arbete. Hon poängterar dock att hon trots allt är 30 
år och att hon och hennes sambo ville ha barn inom de närmsta åren. TG förklarar 
då att han inte är intresserad av att anställa någon som vill ha barn inom de 
närmsta åren. Han motiverar detta med att han hade ett litet företag som var bero-
ende av att de anställda är där varje dag och att det skulle bli dyrt för företaget att 
anställa henne. (DO, ANM 2009/1140 & AD, Dom nr 2/11, Mål nr A 261/09). 
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första år på företaget.” (Rendik, 2001).235 Babykontraktet representerar 
här en rationell strategi (och ett instrument) med syfte att omvandla en 
”osäker individ” till en kakylerbar dito, på kort eller lång sikt. Det hand-
lar således om ett isär-hållande.236 Vi kan i detta sammanhang också lägga 
märke till arbetsgivare som istället försöker hantera mödrandet som en 
”osäkerhet” under pågående anställningar. Signaturen jeanette-st berättar 
t.ex. på ett diskussionsforum:  

Igår blev jag inkallad till chefen som kommenterar att vår arbetsmetod (te-
rapeut) inte lämpar sig så bra att vara gravid, eftersom det är ett intensivt 
familjearbete vi gör och det krävas att jag träffar mina familjer varje dag, 
hon förbjöd mig med andra ord, nästan, att vara sjuk eller ha foglossning-
ar! eller ont i ryggen för den delen…” jeanette-st 

Arbetsgivaren förefaller även här ge uttryck för en vilja att hålla osä-
kerhetsfaktorn (den ”objektiva grunden”) utanför situationen, vilket kan 
tyckas ge ett egendomligt uttryck i jeanette-st beskrivning. Från den mål-
medel-rationella kalkylens perspektiv - den rationella blicken - handlar det 
dock om motsatsen; ett snarast självklart förhållningssätt om att hålla isär 
det oväsentliga från det väsentliga (dvs. närvaro och aktivitet enligt ar-
betskontraktets premisser).   

Det är nu inte bara arbetsgivaren som har möjlighet och/eller intresse av 
att strategiskt och/eller praktiskt hålla isär mödrande och lönearbete. Det 
kan också gälla mödrande individer själva. Arbetslivet och lönearbetet i 
sig torde nu för de allra flesta individer inte vara möjligt och heller inte 
önskvärt att välja bort. Vi bör dock notera möjligheten för utpekade indi-

                                                      
235 Ett liknande exempel redovisas i en fråga ställd på kommunalarbetarens hem-
sida: ”Jag har i dag varit på anställningsintervju, där chefen frågade mig om jag 
planerade att skaffa barn inom de närmaste fem åren. Eftersom jag bara är 20 år 
känns det inte aktuellt, svarade jag. Han bad mig då att skriva under ett papper på 
att jag lovar att inte bli gravid inom fem år. Har han rätt att göra så?” (Jag var 
tvungen att lova inte bli gravid, 2010).  
236 Visstidsanställningar (vilket vi också kunde se exempel på i föregående kapitel) 
kan också fylla detta syfte, då t.ex. en provanställningens upphörande inte behöver 
motiveras. Visserligen kan ett sådant fall innebära/leda till en prövning mot dis-
krimineringslagen, men som arbetsgivarorganisationen Almega skriver på sin 
webb-sida i ett svar på en fråga: ”Ja, ni kan avsluta provanställningen under förut-
sättning att det inte är på grund av graviditeten. […] I den här situationen är det 
mycket viktigt att ni är tydliga mot henne varför ni inte kommer att erbjuda henne 
fortsatt anställning och på vilket sätt hon inte fungerar i arbetet.” (Kan vi säga upp 
provanställd som är gravid?, 2013)  
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vider att självmant dra sig undan en särskild lokal miljö där dennes sociala 
identitet framstår som degraderad. Specifika arbetsgivare och ”miljöer” 
kan så vara möjliga att ”protestera mot med fötterna”. Här har vi exem-
pelvis det nyss refererade fallet med Malin som efter erbjudandet om 
”baby-kontrakt” valde att tacka nej till jobbet för att istället söka sig nå-
gon annanstans och idag, som hon säger i intervjun, arbetar på ett ”famil-
jevänligt företag”. Ett ytterligare exempel på detta kan vara signaturen 
Projekt Lennart som refererades i slutet av föregående kapitel och som (på 
ett annat ställe i tråden) skriver: ”Puh, advokatbyråer är verkligen arbets-
platserna som gud glömde. […] det som gör mig mest arg av allt är att 
man inte orkar ta striden. Bättre att hitta ett annat jobb än att stånga sig 
blodig mot en vägg som inte går att forcera.”. 

Ett ytterligare, mer ”tekniskt”, område för subjektivt isär-hållande 
skulle kunna röra användningen av preventivmedel samt abort. Även här 
kan vi se en möjlighet för de individer som vill ”eliminera den objektiva 
grunden” till konflikt med arbetslivets villkor. Jag vill nu inte påstå att jag 
stött på en uppsjö av diskussioner kring exempelvis relationen abort och 
arbetsliv. Å andra sidan har jag heller inte letat efter det. Jag inser också 
att detta kan vara en känslig fråga som kanske inte alltid framträder på 
t.ex. diskussionsforum vars (positiva) fokus företrädelsevis ligger på ”bar-
net som komma skall”.237 Ett konkret exempel på hur t.ex. aborten aktua-
liseras kan dock vara signaturen bebispåväg som på ett forum skriver:  

Vi planerade för bebis i höstas men efter ett missfall, bestämde vi oss för att 
vänta ändå. Nu har […] jag […] fått ett nytt jobb [och] börjar 1 september. 
Fick idag reda på att jag är gravid i vecka 6. I och med ett nytt jobb, känns 
det väl inte direkt bra att det kom nu. Även om jag är glad för det. Min 
sambo verkar däremot luta åt abort, då han vill ha barn om två år ungefär, 
då vi kommit in i ekonomin lite bättre. Men abort är inte så lätt som det lå-
ter! Och jag är inte alls sugen på det för fem öre. Det enda jag tänker på är 
vad min blivande chef kommer att säga... bebispåväg 

Även om bebispåväg tydligt ger uttryck för denna problematiserings 
komplexitet framstår den ändå i sin rationella nakenhet som en möjlighet, 

                                                      
237 Vi kan notera att det ibland förekommer en moralisering kring vad man får 
”tala” om i somliga forumtrådar. Signaturen Anonym (dölja?) ber t.ex. i ett inlägg 
om tips på hur hon kan dölja sin graviditet varpå hon (bl.a.) får ett ”ironiserande” 
svar om att hon kan flytta ut i skogen (signaturen Frontline) och ett annat som 
säger: ”Om du så gärna vill dölja kanske du inte vill ha barn? Hur ska du göra sen 
när barnet är fött? Gömma det också?” (signaturen viseversa). 
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som en isär-hållande ”problemlösning”, vilken inte torde vara ovanlig 
eller främmande i mötet mellan barnafödande och arbetsliv. 

De ovan angivna exemplen rör hur en ”avvikande” individen själv 
och/eller den ”normala” miljöns representanter försöker eliminera det 
”avvikande” som risk eller som Goffman kallar det konfliktens objektiva 
grund: vi har så arbetsgivarens bortsortering eller disciplinering av poten-
tiella eller faktiska arbetstagare; därtill arbetstagarens bortsortering av 
potentiella eller faktiska arbetsgivare; samt arbetstagarens bortsortering av 
kroppens faktiska eller potentiella materiella uttryck. De är alla centrala 
för förståelsen av den mödrande lönearbetarens problematisering, som en 
historiskt etablerad mikro-politik kring isär-hållande. Vi kanske kan föra 
dessa exempel till en typ av direkt isär-hållande som härrör från en äldre 
(och då officiellt accepterad) problematisering men det handlar för den 
skull inte alls om något övergivet eller eliminerat. Istället verkar det idag 
(genom olika typer av ”möjligheter” såsom baby-kontrakt, visstidsanställ-
ningar, föräldrapenningens snabbhetspremie, par-samhet och familjebild-
ning, vårdnadsbidrag etc) parallellt med det faktum att medborgaren se-
dan 1960-1970-talet successivt kommit att formas som en (formellt) 
könsneutral och individualiserad förälder/lönearbetare. Effekten är således 
att den samtida problematiseringen nu istället kommit att etableras som 
ett indirekt isär-hållande, dvs. ett inofficiellt dito, inom vilket detta 
”äldre” direkta isär-hållande kan fortsätta att verka som en familjelikhet, 
dvs. det är inte ”ett samma sak” vi ser men vi känner definitivt igen det. 
Detta ringar också in det fokus som här intas, dvs. den subjektiva hante-
ringen av denna ”inofficiella” problematisering i det lokala mötet med en 
faktisk arbetsgivare. Det är också denna subjektiva hantering som vi med 
Goffman kan samla under begreppet Stigma Management (och med 
Young mikrodiscplin); dvs. individens praktiska problematisering av sig 
själv som avvikande i ett givet sammanhang. I fallet mödrande ställer 
denna ”självets pragmatik” hemligheten i centrum, mer precist gravidite-
ten som en hemlighet, vilket jag nu kommer att diskutera. 

Graviditeten som en praktiskt hemlig och känslig information 
Den individ som är medveten om sig själv som mödrare - som faktisk eller 
potentiell (alt. blott i omgivningens ögon) - torde också vara medveten om 
sig själv som arbetsmarknadsrisk. Detta sätter scenen för en stigmatiserad 
situation i arbetslivet - jag är avvikande, jag bryter mot en norm. Till att 
börja med kan vi här - med Goffman - konstatera att den medvetna indi-
viden sannolikt också kommer att känna sig osäker på hur de normala - 
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arbetsgiveriets funktionärer - kommer att identifiera och ta emot hen. Det 
kommer vanligtvis inte vara möjligt att verkligen veta hur de andra tänker. 
Något vi sett exempel på i föregående kapitel. Minns t.ex. fallet med PC 
(Fall 3) som sökte jobb som säljare och fått klart med en anställning paral-
lellt med att hon fått reda på att hon var gravid. Hon började då fundera 
på om hon skulle berätta om den omgående eller vänta tills avtalen var 
underskrivna. Efter diskussioner med sin omgivning väljer hon det först-
nämnda och skickar ett mejl till arbetsgivaren där hon skriver att hon är 
gravid men att hon hoppas på att bolaget vill ge henne en ärlig chans, 
vilket understryker den osäkerhet och oro hon upplevde inför hur arbets-
givaren skall ta emot och hantera den nya informationen. Som synes i 
detta fall, vilket också Goffman (1963, s. 13f) noterar, kommer den stig-
matiserade individen här sannolikt känna sig påpassad och tvingas vara 
medveten och kalkylerande kring de intryck som hen gör. Ett annat exem-
pel ges av en signatur vid namn ES, som har en anställning och skriver på 
Du&Jobbets webbsida:  

”Min rädsla är att förvandlas från en kompetent presterande medarbetare 
till en gravid medarbetare. Gravid, rätt och slätt, inget mer än så. Jag har 
de senaste månaderna smusselätit, tackat nej till vin på personalfester, gått i 
pösiga tröjor, flinat fånigt när nån kommer in på ämnet barn.”238  

Situationen innebär således att det vanliga tolkningsschemat för varda-
gen rubbas och den stigmatiserade individen upplever att varje detalj hos 
hen liksom hela situationen kan granskas, övertolkas och sammanföras, 
för att göras till uttryck för en avvikelse i förhållande till det förväntade.  

Goffman (1963, s 4) framhäver här vikten av att anlägga den stigmati-
serades situation med ett dubbelt perspektiv. När det uppstår en skillnad 
mellan en individs faktiska och virtuella identitet kan denna skillnad an-
tingen var känd på förhand (alternativt bli uppenbar vid ett möte) eller 
vara dold för omgivningen. I det första fallet talar vi med Goffmans ter-
minologi om en diskrediterad individ - som har att hantera sig själv som 
ett öppet störande eller problematiskt moment i den givna situationen - 
och i det senare fallet om en diskrediterbar individ - som har att hantera 
hemlig information om sig själv. I det följande kommer jag nu att närma 
mig den mödrande lönearbetarens praktiska hemlighetsmakeri och spän-
ningshantering utifrån två rubriker eller teman som (delvis) kan sägas 

                                                      
238 Signaturen ES kommenterar en krönika av Linda Mpili (2009) om arbetsliv och 
graviditet på Du&Jobbets webbplats. 



 

274  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

sammanfalla med Goffman uppdelning. Till att börja med Det rationella 
döljandet, vilket anknyter till mödrandets mål-medel-rationella inramning, 
dvs. som ett hemlighetsmakeri inom arbetskontraktets diskursiva herra-
välde. Det andra temat kommer istället att behandla Den normala spän-
ningshanteringen, vilket mer anknyter till mödrandets ”offentliga” inram-
ning - dvs. både som något känt och som en genom socialförsäkring och 
arbetsrätt institutionaliserad spänningshantering. Det första temat kan 
alltså sägas utgå från den situation som Goffman beskrivit som den dis-
krediterbaras, där en individ har en hemlighet att bevara. Det andra temat 
ligger så närmare den situation som Goffman beskrivit som den diskredi-
terades, där en individ har en spänning att hantera. Denna uppdelning 
fungerar enligt Goffman, idealtypiskt, för en räcka ”typer” av stigman 
(t.ex. funktionshinder, avvikande utseende eller icke-accepterade sociala 
livsstilar). I fallet med barnafödande kan vi dock konstatera att ”möd-
rare” som social identitet (och seriell position) fäster på i stort sett alla 
kvinnor i ett visst ålderspann.239 Beroende av omgivningens blick kan så-
ledes ”degraderingen” till mödrare komma att fästa på en individ alldeles 
oavsett de faktiska omständigheterna (i e gravid - inte gravid - kan bli 
gravid - kan inte bli gravid - vill bli gravid - vill inte bli gravid osv). Det 
innebär att den fasindelning som Goffman gör kring ett stigma (diskredi-
terbar och diskrediterad) i fallet barnafödande gärna sammanblandas. Det 
innebär att det inte är helt självklart att hantera mödrande som ett enkelt 
fall av stigmatisering som idealiskt faller inom ramen för Goffmans krono-
logiska schematisering (först diskrediterbar, sedan diskrediterad). Mot 
bakgrund av det specifika i den stigmatiserade mödrande lönearbetarens 

                                                      
239 En icke-gravid individ kan tvingas hantera sig själv som problematisk utifrån en 
sammankoppling med den sociala identiteten mödrare och därmed tvingas ”dölja” 
eller ”tona ned” någonting som ”inte finns”. Barnafödandet är alltså i någon me-
ning alltid närvarande - som abstrakt potential för somliga individer - dvs. något 
offentligt (jfr med Martin, 2001, s 197; se även Kapitel 2). Som konkret hemlighet 
betraktat blir det dock ett problem som kräver privat hantering. 
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situation har således denna uppdelning mer ett praktiskt syfte än det hand-
lar om att slaviskt följa Goffmans terminologi och schema.240  

Nu följer i tur och ordning de två huvudrubrikerna Den rationella hem-
ligheten och Den normala spänningen. I den första ligger fokus vid hem-
ligheten och döljandets praktik i förhållande till det enskilda arbetskon-
traktet och relationerna till en enskild arbetsgivare. 

Den rationella hemligheten 

Är i v 9 och är helt slut vissa dagar och mår illa hela tiden, funderar på att 
berätta för mina närmsta kollegor för att få deras stöd och kunna gå undan 
när det är jobbigt, men hade inte tänkt berätta förrän efter v 12… L 

Signaturen L fångar i sin fråga på ett forum den osäkerhet kring sig själv - 
som social information - den mödrande lönearbetaren kan uppleva i relat-
ion till arbetslivet och mer precist arbetsgivaren. Den praktiska hantering-
en av denna situation - graviditeten som en känslig och hemlig informat-
ion - kommer att vara i fokus i detta avsnitt. Innan dess behöver vi dock 
kort diskutera frågan om hemlighetens vara eller inte vara. Graviditeten 
behöver nämligen nödvändigtvis inte vara en ”realiserad” hemlighet i 
arbetslivet. Dessutom kan anledningarna variera (och samvariera); hos L 
ovan synes det t.ex. handla om en oro för missfall och inte röra frågor 
som mer direkt har att göra med arbetskontraktets villkor att göra. Som 
utgångspunkt för denna inledande diskussion kommer jag dels att kort 
presentera ett urval av några ”expert-kommentarer” från en sex- och sam-
levnadsrådgivare och ett par barnmorskor dels diskutera detta utifrån 
resonemanget i några diskussionstrådar och dagböcker.  

Berätta eller inte 
I sin bok Barnaliv skriver sex- och samlevnadsrådgivaren Katerina Ja-
nouch att somliga ”… kastar sig på luren och berättar för hela världen att 

                                                      
240 Den har också ett mer precist syfte som går bortom Goffmans generella analy-
tik; närmare bestämt i form av en uppdelning i det rationella (privata) döljandet 
och det normala (offentliga) döljandet. I det första fallet handlar det om att subjek-
tet i första hand engageras i ett privat döljande riktat mot det enskilda arbetskon-
traktet och relationerna till en enskild arbetsgivare. I det andra fallet handlar det 
dels, som hos Goffman, om att subjektet engageras i en offentlig spänningshante-
ring som nedtoning (eller döljande) gentemot arbetslivet, dels om en nedtoning i 
relation till samhällets principiella organisering av försörjning och tillhörighet som 
lönearbete. Det senare kommer jag att återkomma till mot slutet av kapitlet. 
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de skall ha barn, bums, i vecka fyra.” (Janouch, 2005, s. 34). Andra intar 
en mer restriktiv hållning och vill inte ”… släppa den stora nyheten på en 
gång.” (ibid., 2005, s. 34). Janouch skriver att de som går ut med gravidi-
teten tidigt kanske planerat och längtat efter barn länge - nyheten måste 
helt enkelt ut. Hos dem som är mer försiktiga och avvaktar kan det t.ex. 
ha kopplingar till arbetslivet, i e att graviditeten kan vara en känslig fråga 
hos somliga arbetsgivare. Det kan också handla om en oro för att något 
skall gå snett, då de flesta som väntar barn förmodligen känner till att 
risken för ett missfall bedöms som störst under en graviditets första tolv 
veckor241, vilket också det kan upplevas som något känsligt i förhållande 
till arbetslivet och dess relationer till chefer och kollegor. Barnmorskan 
Mia Andersson blir intervjuad i fackförbundet JUSEKs tidning och berät-
tar att hon träffar hundratals blivande föräldrar varje år som nästan alla 
frågar henne samma sak: ”När ska vi tala om på arbetsplatsen att vi ska 
ha barn?” (Kallin, 2010). I Sverige, menar hon, har vi en tendens att vänta 
jättelänge. Det är, säger hon vidare, något ”kulturellt” som gör att vi är 
lite oroligare, lite räddare, lite mer privata: ”Vi vill att graviditeten ska 
märkas så lite som möjligt och väntar därför länge med att be-
rätta…”(ibid., 2010). De flesta berättar också, menar hon, runt ultralju-
det, mitt i graviditeten, då det ofta har börjat synas och då det för många 
också börjar ”… känns verkligt att man väntar barn…” (ibid., 2010).  

I en intervju med tidningen Kollega242 berättar en annan barnmorska, 
Soheila Farhadi, att många vill vänta med att berätta om sin graviditet på 
arbetsplatsen till efter ultraljudet i vecka 18. Det är vanligt, berättar So-
heila, att förstföderskor försöker hålla tyst så länge det går medan de som 
ska få sitt andra eller tredje barn berättar lite tidigare. Det kan t.ex. 
handla om att förstföderskor kan behöva längre tid på sig för att smälta 
nyheten. Som ovan menar även hon att t.ex. erfarenheter av tidigare miss-
fall kan vara en anledning till försiktighet, särskilt på jobbet (Rendik, 
2009).  

Överlag förefaller det vanligt att, om än med en viss försiktighet, re-
kommendera en öppenhet med graviditeten gentemot t.ex. arbetsgivare. 
Visserligen framhålls att det är upp till var och en att berätta ”när man 
själv vill” bara man håller sig till den regel som säger att man behöver 

                                                      
241 Omkring 15 procent av alla graviditeter slutar med ett missfall. De inträffar i 
regel före vecka tolv men även om de sena missfallen är sällsynta kan de inträffa 
upp till 22-23 veckor (Björklund, 2008, s 107). 
242 Fackförbundet Unionens tidning. 
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informera arbetsgivaren senast två månader innan en planerad föräldrale-
dighet (vilket vanligen följer på en graviditet). Denna fråga om ärligheten 
kommer vi att återkomma till i nästa kapitels diskussion kring den mora-
liska problematiseringen. För nu kan vi bara konstatera att berättandets 
och därmed hemlighetens vara eller inte förefaller vara en central fråge-
ställning, samt att det (icke förvånande) verkar finnas en viss faktisk vari-
ation kring om hur och när man berättar. Vi kan också ställa dessa kom-
mentarer i relation till tidigare refererade Birgitta Hellmark Lindgrens 
antropologiska undersökning av graviditeten och den gravida kroppen 
som erfarenhet. Hellmark Lindgrens undersökning kan sägas bekräfta 
påståendena ovan, då hon t.ex. skriver att somliga av hennes informanter 
offentliggjorde sin graviditet omgående men att många också väntade med 
att berätta om graviditeten till efter vecka 12 (Hellmark Lindgren, 2006, s. 
93). Det vanliga motivet till att vänta med att berätta handlade om att 
risken för missfall då uppfattades vara mindre, med hänvisning till sta-
tistik och handböcker, informationsmaterial rörande graviditet. I Hell-
mark Lindgrens undersökning fanns det även de som väntade med att 
berätta om graviditeten till efter ultraljudsundersökningen (kring vecka 
17-20), då denna uppfattades som en bekräftelse på att allting var OK 
med fostret. Här påtalar Hellmark Lindgren att en vanlig strategi hos hen-
nes informanter var att berätta för de ”nära och kära” efter vecka 12 och 
därefter vänta med att berätta på sina arbetsplatser till efter ultraljudet.  

Med endast en snabb granskning av forumdiskussioner på nätet kan vi 
nu också konstatera att t.ex. frågan om man skall berätta om en graviditet 
(rent allmänt och specifikt på jobbet) är ett mycket vanligt diskussions-
ämne (i stil med signaturen L:s refererade inlägg som inledde diskussion-
en). Vi finner här livliga diskussioner om hur man mer i detalj kan dölja 
graviditeten liksom om när och hur man bör informera om den. Låt mig 
för att exemplifiera redovisa några frågor som ställts på diskussionsforum 
av individer som söker jobb:  

Skall […] på anställningsintervju på torsdag. […] Tänk nu om i fall att jag 
skulle bli erbjuden jobbet, ska jag säga som det är att jag är gravid eller 
säga det först efter en vecka eller så? Jag menar än syns det inget och jag 
kan ju spela dum eller kommer jag bara få dåligt samvete för att jag inte 
har varit ärlig. Det är ju trots allt ett riktigt bra jobb och JAG VILL HA 
DET!!!! Hur skulle ni göra?! Aron - vecka 6   

När skall man tala om att man är gravid för arbetsgivaren. Är arbetslös och 
går på intervju i min 8e vecka. Skall man vara ärlig och tala om direkt hur 
det ligger till eller skall man vänta och sedan avslöja senare med risk for att 
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känna sig som en bov. Tacksam för att höra om tips och råd som varit i 
liknande situation. […] Kajsa 

Hej! Undrar vad ni tycker: Jag är jättenära att få ett nytt jobb som jag 
gärna vill ha. Fick veta för några dagar sen att jag är gravid och det är bara 
"natta gammalt". Ska jag berätta? Mimmi 

Hej! Jag skulle behöva ett råd om hur jag ska göra då jag är gravid och ska 
på arbetsintervju. Ska jag berätta att jag är gravid eller inte? Det är ett jobb 
som jag verkligen vill ha, det är på deltid och fast anställning. På ngt sätt 
känner jag att jag för arbetsgivaren bakom ljuset om jag ej berättar. Jag vill 
ju inte heller börja ett nytt jobb med att känna mig oönskad på arbetsplat-
sen. Men å andra sidan är jag rädd för att bli diskriminerad över att jag är 
gravid. Jag vet inte vad jag ska göra, skulle vara tacksam för lite råd! Eve-
lina 

Den seriella positioneringen av den mödrande individen, särskilt visavi 
arbetslivet, tydliggörs vid en inläsning av denna typ av frågor och diskuss-
ioner på olika forum. De mödrande individerna synes befinna sig i en lik-
artad samhällelig position där de i ensamhet kommer att ställas inför en 
gemensam typ av frågeställningar: När och hur skall jag berätta om min 
graviditet för arbetsgivaren? Detta mönster av osäkerhet inför offentliggö-
randet i relation till arbetsplatsen och i synnerhet chefen gäller inte bara de 
som söker ett nytt arbete. Det förefaller också mycket vanligt med frågor 
från de som har arbete på forumen. Ett förhållande som dessutom ramas 
in av den (till sin konstruktion mål-medel-rationella) regel som säger att en 
arbetstagare måste informera arbetsgivaren om en planerad föräldraledig-
het inom en viss tidpunkt (vilket i förlängningen, mer eller mindre, alltså 
innebär ett juridiskt tvång att informera om en graviditet). Nedanstående 
tråd kan vara exempel på en fråga och diskussion som gäller de som är i 
arbete; vi följer här så även några av de svar som trådens fråga genererar. 
Till att börja med signaturen Fia som frågar: 

Vilken vecka var ni i när ni berättade på jobbet? Är i vecka 13 nu och är 
lite tveksam om jag ska vara tyst ett tag till eller om jag ska berätta. Det 
börjar synas en aning nu, men det är ju ingen som vet om jag ätit glass och 
godis hela sommaren eller om jag är gravid. […] Fia 

Fia får fyra svar på sin fråga. Till att börja med svarar Snövit att hon 
berättade i vecka 11 ”… några dagar innan jag gick på semester […] Det 
var så skönt att få det sagt, eftersom jag skulle ha semester i fem veckor i 
rad.” Signaturen Karin skriver å sin sida att hon berättade redan i vecka 8 
eftersom hon ville att de närmaste kollegorna skulle veta ”… vad som är 
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på gång… om det skulle hända nå’t…” och ha en bättre förståelse för 
hennes trötthet och illamående. Hon avslutar också med att konstatera att 
”För min del känns det bara skönt att de vet. Men det där måste man 
känna själv vilket som verkar bäst”. I det tredje svaret skriver signaturen 
Sara att hon berättade kring vecka 18 eftersom hon verkligen inte ville ”… 
berätta för tidigt om nå’t skulle gå fel. […] Jag skulle inte vilja ha alla de 
där ’tycka-synd-om-blickarna’ om det hade blivit missfall innan v12. 
Tycker det är alldeles för tidigt å berätta i t ex v8, men som sagt, detta är 
ju väldigt individuellt.”. Till slut har vi signaturen Dalkulla – vecka 27 
som i ett längre inlägg poängterar att det är en svår fråga. Hon själv berät-
tade tidigt för sin chef (vecka 7-8) eftersom hon mådde dåligt av illamå-
ende och trötthet, som dessutom medförde en sjukskrivning på två veckor. 
Hon bad dock chefen att inte sprida information till de andra på arbets-
platsen och berättade sedan inte för arbetskamraterna förrän i vecka 20, 
då hon, som hon skriver, var ganska stor.  

Det synes överhudtaget förekomma en variation kring den praktiska 
frågan om att ”berätta” utifrån forumen. I denna mening sammanfaller 
det också med de erfarenheter som experterna delgav ovan, det finns inget 
”rätt eller fel” och människor väljer olika vägar. Det är sannolikt svårt att 
också försöka sätta in detta i en mer bestämd ram (om, när, hur) eftersom 
det är en mängd faktorer inblandade; t.ex. i form av de konkreta anställ-
ningsförhållandena (inför arbete, i arbete, tillfällig anställning, o s v), de 
personliga relationerna, den egna inställningen och inte minst de fysiska 
förutsättningarna. I flera kommentarer relateras t.ex. det aktiva berättan-
det till illamående, trötthet och/eller sjukskrivning, och framstår ofta som 
något praktiskt oundvikligt.  

Nu kommer vi så till kärnan: denna variation talar inte emot gravidite-
tens status som en hemlighet, dvs. som en känslig information, problema-
tiserad som en hemlighet. Tvärtom förstärker variationen situationens 
karaktär, ty även i de fall där graviditeten forcerat eller frivilligt avslöjas 
handlar det (självklart) om en hemlighet. Det kan vi också se i andra trå-
dar där t.ex. ett ”tidigt” berättande mer uttryckligen förespråkas. Signatu-
ren ?j frågar t.ex. om det är för tidigt att berätta på jobbet i vecka 9 och 
fortsätter: ”Vi är bara 5 på arbetsplatsen och jobbar nära. Min mage är 
svullen och jag äter massor o mår illa. Jag funderar på att berätta eftersom 
vi är så få och jag måste ju ändå berätta OM det skulle hända nåt... vad 
tycker ni? Chefen berättade då hans fru var i v 9…” Signaturen Tigertoff-
lan svarar att hon berättat på en gång och inte ser någon ”… anledning att 
inte berätta!!!”. Signaturen CF skriver i samma linje att hon tycker att hon 
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skall berätta tidigt men tillägger: ”… men alla e ju olika. Jag har inte be-
rättat för någon iofs förrän efter v 12...” Signaturen Linda skriver att hon 
också berättade ganska tidigt ”… men det var för att jag kräktes hela ti-
den o blev inlagd med dropp. Tror jag var runt v.9-10 då. Det avgör bara 
du. Känner du att du är säker så gör det. Annars väntar du tills du har 
övergått de kritiska veckorna.” Susanne – v33 tycker ”… absolut att du 
ska berätta. Jag jobbar oxå på ett ställe där vi inte e så många och alla 
blev jätteglada och höll tummarna.=)”.  

Vi kan alltså konstatera att även om somliga dialoger sätter berättandet 
i fokus och försöker avdramatisera det, så rör det sig ändå de facto om en 
problematisering kring en hemlighet som tar sig uttryck i ett berättande 
eller avslöjande. Graviditens status som hemlighet i arbetslivet, rätt eller 
fel, lång eller kort, problematisk eller inte, synes oantastlig.243 Den cen-
trala frågan gäller så inte om en graviditet är en faktisk/problematisk hem-
lighet eller inte. Det centrala är att situationen, av alla inblandade, pro-
blematiseras kring graviditeten som social information, såsom mödrare; i 
samtal med sig själva (som i dagböckerna) och i samtal med 
andra/varandra (som på forumen), arbetsgivare (som i DO:s förlikningar 
och rättsfall) experter och journalister (som i exemplen ovan) liksom fors-
kare (som Hellmark Lindgren och mig själv). Om ”talet om graviditet” 
vore friktionsfritt - saknade dialog och spänningar - skulle det heller inte 
vara något att lägga märke till. Nu framstår frågorna, erfarenheterna, 
råden och rekommendationerna liksom de olika ställningstagandena och 
de alternativa strategierna som exempel på en såväl praktisk som moralisk 
problematisering (varav den senare blir en fråga för nästa kapitel). Variat-
ionen är dock tydlig och vi kan kanske säga; att inte alla mödrande löne-
arbetare aktivt hemlighåller sin graviditet i arbetslivet, men samtidigt kon-
statera att det förhållandet inte förtar det faktum att det rör sig om en 
hemlighet. Kanske handlar det - hos oss, här och nu - om en logisk hem-

                                                      
243 Vilket anknyter till det faktum att graviditetens status som en ”privat” hemlig 
information - också kan sägas vara ”självklar”. Det betyder dock inte, vilket dis-
kuterades i Kapitel 2 och som synes bekräftat ovan, att graviditetens ”privata 
logik” (förenklat: oro för missfall) skulle vara en primär orsak till att människor 
inte, som på en given signal, direkt informerar om sitt tillstånd på en arbetsplats 
och att denna privata logik skulle representera en tvåeggad fördom; hos arbetsgi-
vare respektive arbetstagare; som kan bekämpas genom att alla, som i ett trollslag, 
gravida individer blev ”ärliga och öppna” med sig själva samtidigt som alla arbets-
givare blev ”förstående och accepterande” i sina kalkyler. Graviditet som arbets-
livsrelaterad hemlighet har en parallell men egen historia. 
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lighet som i praktiken innebär en faktisk placering på ett kontinuum - som 
den som tidigt avslöjar sig (frivilligt eller inte) respektive den som håller på 
informationen länge (nödtvunget eller inte). Den generella och objektifie-
rade arkitekturen kring mödrandets relation till arbetskontraktet och ar-
betsgivaren, som vi nu har en ganska god bild av, kräver alltså på subjekt-
nivå alltid en lokal bestämning (anställd eller inte, under vilka former, 
personliga relationer och kännedom om varandra, arbetsgivarens bero-
ende av den enskilda individen och dennes kompetens för arbetsprocesser-
na osv) liksom ett lokalt engagemang (berätta eller dölja, när, hur, osv), 
dvs. sätt att ta sig an sin position som mödrande lönearbetare.  

Hur ser då dagboksförfattarna vars berättelser vi nu skall analysera på 
detta med graviditeten som en hemlighet i arbetslivet? Vi kan konstatera 
att variationen också här, till en början, framstår som förhållandevis stor 
och då inte bara avseende förhållningssättet (om, när, hur) utan ifråga om 
graviditeten överhuvudtaget diskuteras som en hemlighet. Av de 20 dag-
böcker som jag i ett första steg valde ut att koncentera mig vid är det näm-
ligen inte alla som diskuterar ”hemligheten”. Av dem är det endast nio 
författare som, mer eller mindre, utförligt skriver om hur de hanterar gra-
viditeten som en hemlighet (för att senare också offentliggöra den alterna-
tivt bli avslöjade). Som ovan diskuterat talar detta nu inte mot gravidite-
tens status som känslig information och hemlighet. Viktigare här är dock 
att själva dagboksskrivandet hos 10 av de 20 dgaböckerna kom igång 
först en bit in i graviditeten (efter vecka 12) då många redan (av en eller 
annan anledning) kommit ut som gravida. Således kan vi snarare ta det 
faktum att graviditeten tas upp som något, mer eller mindre, hemligt av 
alla som relativt tidigt börjar skriva dagbok som en intäkt för gravidite-
tens status som faktisk hemlighet.  

Mot denna bakgrund har jag också valt ut fem dagböcker där alla valt 
och haft möjlighet att hålla graviditeten hemlig under förhållandevis lång 
tid i relation till arbetslivet, mer specifikt arbetsgivaren: Jane, Annelie, 
Birka, Lisa och Linda. Jag kommer nu mot bakgrund av ovan att koncen-
trera mig vid dessa dagböcker med det precisa syftet att kunna analysera 
hur graviditeten praktiskt hanteras som känslig social information. Det 
centrala här är, som tidigare påtalat, inte frekvenser; hur många som döl-
jer, hur många som upplever det som ett faktiskt och negativt problem 
eller hur många som har negativa konkreta erfarenheter, av att t.ex. ha 
blivit avslöjade. Det handlar heller inte om någon värdering av förhållan-
dena; i vilken utsträckning de är ett ”betydelsefullt problem” eller inte. 
Det centrala är vi mot bakgrund av tidigare analys av den logiska konflik-
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ten nu intresserar oss för huruvida den stigmatiserade positionen också 
medför ett praktiskt mönster hos de mödrande lönearbetarna. Innan vi går 
in på denna analys kommer jag ge en kort (per dagbok) introdukton till 
Beskedet i dagböckerna - dvs. då individen upptäcker sig själv i sin nya 
situation och bestämmer sig för att hålla graviditeten hemlig. Detta bildar 
också en naturlig introduktion till de fem dagböckerna. Som tidigare 
kompletterar jag med kommentarer från diskussionsforum.  

Hemlighetsmakeriet - döljandets praktiker 
Beskedet om graviditeten framträder i dagböckerna som en känslofylld 
situation (vilket knappast överaskar någon) med blandande uttryck som 
glädje och tillförsikt respektive oro och osäkerhet. 244 Variationen är för-
stås stor utifrån de specifika omständigheterna, t.ex. huruvida det är första 
graviditeten, hur graviditeten fortlöper, fostrets välmående, sociala relat-
ioner osv. Det är också - i dagböckerna245 - påfallande tydligt att ”beske-
det” knappast kan förstås som en särskild eller enskild händelse utan sna-
rare som något utdraget. Fokus i min undersökning ligger nu inte kring 
detta utdragna besked och jag har inte möjlighet att i detalj redogöra för 
detta. Samtidigt kan det här ändå vara av värt att ha i minnet; att denna 
utdragna ”period” förefaller genomsyras av blandade känslor men kanske 
framförallt en osäkerhet och oro vilken samvarierar med den praktiska 
försiktighet och det döljande som gärna omgärdar en graviditets tidiga 
skede, avseende såväl ”arbetsliv” som ”privatliv”. Ett exempel på hur 
arbetsliv och försörjning kommer in i bilden i ett tidigt skede kan vara 
följande utdrag från ett diskussionsforum där signaturen Johanna skriver:  

”Jag och min pojkvän har just fått veta att vi är gravida i vecka 6. Vi är 26 
år gamla och har enbart vara tillsammans i 5 månader. Förhållandet känns 
dock väldigt stabilt och vi vill leva tillsammans. För ett antal år sedan blev 
jag gravid och drabbades av utomkvedshavandeskap. I samband med detta 
fick ena äggledaren opereras bort. Efter detta har jag oroat mig för att 
också den andra äggledaren ska vara skadad och jag därmed ej ska kunna 

                                                      
244 Flera av dagboksförfattarna uttrycker, några mer än andra, en stark oro och 
osäkerhet kring fostret och det kommande barnet under graviditeten (växelvis med 
glädje och lycka). Även om jag inte alls gör denna (som någon uttrycker det 
”känslomässiga berg och dalbana”) rättvisa är det viktigt att notera hur detta 
ramar in och samvarierar med arbetslivet och förmågan att leva upp till arbetskon-
traktets närvaro och aktivitet (vilket vi kommer att se exempel på framöver). 
245 Vilka, bör påpekas, i huvudsak handlar om ”ordnade” situationer kring ett 
snarast borgerligt kärnfamiljsideal. 
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få barn på naturlig väg. Nu har vi trots detta blivit gravida, helt oplanerat. 
Vi diskuterar fram och tillbaka hur vi ska göra (abort eller behålla). Vi har 
båda fasta jobb, stadiga inkomster, bra boende etc., så rent praktisk skulle 
vi kunna ha ett barn.” Johanna 

I detta fall synes arbetslivet snarast fungera som en förutsättning för en 
rationell argumentation kring frågan om att behålla barnet eller inte (vil-
ket, som tidigare påpekats, flera undersökningar kring barnafödande, 
kunnat konstatera). I andra fall, vilket tydligt framgår i diskussioner på 
olika forum, tenderar arbetslivet dock snarare ha en mer problematisk 
relation till beskedet. Signaturen typiskt83 skriver t ex:  

Jag är gravid med mitt andra barn och är jättestressad/nervös över att jag 
snart måste berätta för min chef...! Första gången jag blev gravid hade jag 
inte hunnit jobba så länge på mitt jobb och min chef blev jättearg och be-
sviken på mig! Hon sa att jag skulle ha berättat för henne att jag inte an-
vände preventivmedel... Och sen under hela min graviditet "pikade" hon 
mig om hur dåligt det var och hur besviken hon var […] Jag jobbade till ca 
2 veckor innan beräknad födsel men vågade inte riktigt glädjas över gravi-
diteten […] jag är sååå nervös över att berätta för chefen. Mår psykiskt då-
ligt och blir stressad när jag tänker på att jag snart måste berätta […] Hur 
ska jag hantera henne?! Jag vill ju så klart kunna vara glad över detta och 
inte må dåligt över hennes ilska som jag kommer få över mig... typiskt83 

Inlägget följs av 18 svar, varav några delar med sig av liknande erfaren-
heter. Signaturen Twinisar skriver t ex: ”Känner igen det där, när jag vart 
gravid sa min chef att jag är ’dum i huvudet som behåller’ att jag inte 
längre är något värt på arbetsmarknaden osv..” En annan signatur - S00L 
- berättar på samma tema: ”Under min första graviditet sa chefen att hon 
var besviken över att jag "sviker min barngrupp" (jobbar som förskollä-
rare) genom att bli gravid. O då berättade jag ändå innan att vi funderade 
på att skaffa barn för att vara schysst så hon kunde planera.” 

Även dagboksförfattarna inkluderar arbetslivet i sina redogörelser för 
Beskedet och den första tidens reflektioner. Resonemangen är som sagt 
inte alltid så tydliga som ovan men som tidigare förtar detta inte hemlig-
hetens ”status” och de faktiska engagemang i döljande som detta förhåll-
ningssätt senare utvecklar. Låt mig därför nu, innan vi går in på den mer 
precisa analysen av döljandets praktiker, redogöra för det ”initiala” be-
skedet i dessa dagböcker.  
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Birka 

Birka bor i en av Sveriges storstäder och är 27 år gammal. Hon lever med 
en sambo (man) och tillsammans väntar de sitt första barn. Graviditeten är 
inte planerad. Hon arbetar som sektionschef inom en statlig myndighet.246 

I inledningen av sin dagbok konstaterar Birka hur detta med barn inte var 
någon planerad historia och hur den första tiden präglades av funderingar 
kring om hon skulle behålla barnet eller inte. Efter en helg med ”aning-
ar”(utebliven mens) sitter hon på jobbet i ett ”oändligt långt” lednings-
gruppsmöte och det enda hon kan tänka på är att hon skall till apoteket 
för att köpa ett graviditetstest på vägen hem från jobbet. På kvällen tar 
hon testet så snart sambon lämnat för en fotbollsträning. Birka skriver:  

… efter fem sekunder visades två streck. Det betyder gravid. Väntade de tre 
minuterna som stod, men inget ändrades. Bara darrade, vad fan vad det 
här. Kallsvett. Hur hände detta. Visst hade jag funderat på att jag någon 
gång inom en inte allt för avlägsen framtid skulle kunna tänka mig barn. 
Men inte var det planerat till nu. Ringde min bästa vän Hanna men kunde 
knappt få fram ett ljud, bara panik. Hon talade med mig en halvtimme och 
fick ner mig på jorden. Birka 

En evighetslång väntan på att sambon skall komma hem börjar. Hon 
berättar direkt när han kommer hem och Birka skriver:  

Han blev likblek och alldeles tyst. Klappade mig lite på ryggen men sade 
nästan ingenting på hela kvällen. Tror att han var chockad och att han helt 
enkelt inte visste vad han skulle säga till mig, ville inte att det skulle bli fel. 
Men jag kände mig oändligt ensam just då. Och förvirrad. Så mycket 
glädje, sorg och oro på en gång. Birka 

Dagen efter ringer hon till Mödravårdscentralen för att beställa tid för 
ett som hon skriver ”riktigt” test. Barnmorskan menar dock att detta inte 
behövs eftersom hemtesten är lika säkra som Mödravårdcentralens. Hon 
blir gratulerad och får en inskrivningstid. Birka skriver: ”Så långt dit. Det 
hela känns så overkligt, det känns ju inget i min kropp. Allt är som vanligt 
och ändå vänt upp och ner.”  

Veckan efter har Birka och hennes sambo talat om det som har hänt 
och är på väg att hända. Hon skriver: ”… han vill också att vi skall be-
hålla barnet. Den kommande veckan uttrycker dock Birka tvivel om bar-
net och framtiden.  

                                                      
246 Dagboken är på 27 sidor och inleds i vecka 6 för att avslutas i vecka 41. 
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Känns fruktansvärt att tänka så när det är så många som kämpar för att få 
barn. Johan var väldigt stöttande och vi kom vi fram till att det inte fanns 
något som talade emot att verkligen få det här barnet. Vi har känt varandra 
länge, förhållandet är stabilt, jag har jobb med bra lön och Johan hinner 
jobba fram till dess han skall vara hemma. Birka 

Hon fortsätter med att konstatera att en abort enbart skulle ske av rent 
egoistiska skäl; som att hon och hennes sambo inte vill offra sina sovmor-
gonar eller att ha tid för sig själva. Hon här även att (hon känner) att hon 
”… knutit an till barnet, fast det ännu bara är så litet att det knappt syns.”  

Birka skriver så i vecka 8 om hur hon valt att vänta med att offentlig-
göra sin graviditet till efter den mest kritiska perioden har gått över, dvs. 
efter vecka 12, men tillägger också att hon längtar efter att få berätta om 
den för sin ”… mamma och de andra…”. När Birka samma vecka har en 
”tjejhelg” med ett par vänner berättar hon för dem om graviditeten ef-
tersom hon ”… var så himla trött att [hon] inte orkade hänga med på allt. 
De blev superförvånade och jätteglada och hemskt ompysslande.” Senare i 
veckan berättar hon också för en kollega: ”Har berättat för Lena min 
kollega på jobbet, tyckte att hon behöver veta varför jag ser så blek ut 
ibland och varför jag är så disträ.”. Men, som Birka skriver, kommer hon 
att ”… vänta med att berätta för min chef och mina medarbetare […] Vill 
liksom ha hunnit vänja mig själv i denna nya roll innan.” 
 
Annelie 

Annelie är 36 år gammal och bor i ett samhälle en bit från en av Sveriges 
storstäder där hon också arbetar. Hon och hennes sambo (man) väntar sitt 
första barn tillsammans. Annelie har en son på tio år från ett tidigare för-
hållande. Som det verkar har Annelie en chefstjänst där hon ansvarar för 
antal säljare av ekonomisystem.247 

Annelie börjar sin dagbok i vecka 4 och beskriver den känsla av overklig-
het som kommer över henne då hon efter att ha tagit ett graviditetstest 
inser att hon är gravid: ”Herregud, jag är gravid, otroligt, fantastiskt, 
underbart…” och hur hon direkt börjar planera för hur hon skall berätta 
nyheten till sin sambo: ”… måste laga fin middag och berätta för Jocke 
ikväll, han kommer att bli såååå glad.” Hon kan dock inte vänta och kas-
tar sig på telefonen och berättar att om allt går som det skall så skall de få 
ett barn. Även sambon blir glad. Senare på jobbet kan hon knappt hålla 

                                                      
247 Dagboken är på 14 sidor, den inleds i vecka 4 och avslutas i vecka 31. 



 

286  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

sig. Hon vill bara hem och ta ett nytt test för att verkligen vara på den 
säkra sidan. När hon kommer hem och tagit det andra testet skriver hon: 
”Höll andan! Ganska snart syntes två streck, jösses vi är verkligen gra-
vida, kan knappt tro det är sant. Sparade testen och visade Jocke när han 
kom hem, han blev jätteglad, men jag tror inte någon av oss tycker att det 
känns helt verkligt.”  

Dagen efter ringer hon till MVC för att få en inskrivningstid. Barn-
morskan frågar när första dagen på sista mensen var och börjar ifrågasätta 
om det kanske inte var för tidigt för ett positivt svar och om Annelie 
kanske blivit gravid tidigare än vad hon tror. Annelie känner sig lite osä-
ker men konstaterar att det spelar mindre roll - det enda hon oroar sig för 
är ett missfall. Har hon blivit gravid tidigare så kommer hon ju passera de 
fösta kritiska 13 veckorna snabbare vilket bara känns positivt. 

Ett par dagar senare skriver hon om hur hon oroar sig mycket för att 
något skall gå snett: ”… har läst en massa på Internet och missfallsrisken 
är 15-25% och högre om man är äldre. Vill inte ha missfall och vill inte 
behöva oroa mig, vill kunna njuta av den här tiden.” Annelie har en son 
på 10 år från ett tidigare förhållande som dessutom har en svår sjukdom 
som kräver kontinuerliga tester och vård. I den nya situationen känner 
hon att hon oroar sig för allt och skriver vidare: ”Oroar mig för allt just 
nu, känns som om jag är rädd för att vara lycklig, som om det skulle vara 
så att någon plötsligt skulle säga att nej nu har du fått för mycket och så 
rasar allt igen.” Detta pekar också på en oro som skall genomsyra hela 
hennes dagbok. Senare under veckan berättar hon att hon och hennes 
sambo bestämt sig för att berätta om graviditeten först efter att de har nått 
en ”mindre kritisk period”. 
 
Jane 

Jane är 32 år och bor med sin sambo (man) i en lägenhet i utkanten av en 
av Sveriges storstäder. Tillsammans med sin sambo väntar de sitt första 
barn. Hon arbetar som receptionsansvarig på ett hotell. Jane påbörjar sin 
dagbok i vecka 8 och avslutar den i vecka 39.248 

Jane påbörjar sin dagbok i graviditetens vecka 8. Hon har känt på sig en 
tid att hon varit gravid - illamående, ömma bröst, ont i magen och 
sprungit på toaletten - men det graviditetstest som hon och hennes sambo 
tog hemma ett par veckor tidigare hade visat negativt. När mensen sedan 

                                                      
248 Dagboken är på 32 sidor, inleds i vecka 8 och avslutas i vecka 39. 
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inte kommer planerar hon in ett besök hos Mödravården och skriver: 
”Träffade två barnmorskor som var jättetrevliga. Vi skojade friskt då jag 
kom in, men jag var ändå ganska nervös… Efter att vi pratat en stund 
gjorde vi ett test - och det var som jag trott… Jag är gravid! […] Wow vad 
häftigt!!! kände jag helt spontant. Skickade snabbt ett SMS till min sambo 
som var ute och jobbade; ’Jag har en bebis i magen’”.  

Jane får en massa broschyrer med sig hem från MVC och en tid till 
Barnmorskan cirka en månad framåt i tiden. Hon får även en inbjudan att 
delta i en studie kring ultraljudsundersökningar. Hon skriver: ”Paranoid 
som jag är hoppas jag att jag hamnar i grupp 1 - det vill säga den gruppen 
där risken för att föda ett barn med Downs syndrom beräknas”. Det 
skulle innebära att hon får göra ett ultra-ljud tidigare än vad som är bruk-
ligt (vecka 12-14 istället för veckan 15-20 får hon veta).  

Några dagar senare har hennes oro inte lagt sig. Hon skriver: ”Jag är 
orolig nästan hela tiden. ’Är allt bra med fostret därinne’ tänker jag flera 
gånger om dagen.” Hon längtar också till sitt ultraljud och att få besöka 
barnmorskan eftersom hon vill kunna ”… slappna av och bara njuta av 
att vara gravid”. Denna osäkerhet som Jane ger uttryck för är något, lik-
som hos Annelie, kommer att prägla hela hennes dagbok. Jane bestämmer 
sig också, liksom Annelie och Birka, för att vänta med att berätta om gra-
viditeten till efter ultraljudet, då hon vet att ”allting står rätt till”.  
 
Linda 

Linda är 32 år och bor med sin sambo (man) i ett parhus i en medelstor 
mellansvensk stad. De väntar tillsammans sitt första barn. Linda arbetar 
som personlig assistent. 249 

Linda skriver i inledningen av sin dagbok: ”Äntligen!! Äntligen har jag 
blivit vuxen - eller i alla fall på väg att bli det... Jag skall bli mamma! Inte 
så märkvärdigt, kanske, det blir ju så gott som nästan alla kvinnor - men 
det känns oerhört stort! Det känns märkvärdigt för MIG, annorlunda!” 
Hon skriver också hur hon knappt kan ”… tro att det är sant. Det syns ju 
inte, så då kan det väl inte finnas, men någonstans därinne så växer ett 
nytt litet liv!” När hon gjort två graviditetstest inom loppet av tre dagar 
och känner sig säker på att hon är gravid skriver hon att det känns ”rätt 
nu”; att de varit ett par i drygt 10 år; att de har försökt ett bra tag; samt 
att hon alltid har: ”… tyckt att man bör leva sitt liv ihop i några år, göra 

                                                      
249 Dagboken är på 15 sidor, den påbörjas i vecka 8 och avslutas i vecka 37. 
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grejer ensamma, hitta på och uppleva grejer bara "vi två", och kanske det 
allra viktigaste av allt LÄNGTA efter ett barn! Det har jag gjort länge!!”  

I vecka 10 skriver Linda:  

Jag tror att alla ser att jag är gravid, fast att jag ännu vill behålla det som 
vår lilla hemlighet. Magnus såg chockad ut idag när jag visade magen - för 
den har verkligen ’blivit stor’! Visst längtar jag efter att det skall synas, men 
vi vill ju vänta lite till med att berätta. Linda 

Senare i vecka 12 skriver hon på samma tema: ”Jag vill nu vänta med 
att berätta tills vi har gjort ultraljudet och kan visa bilderna! Det vore ett 
kul sätt att berätta på! Jag trivs med denna hemlighet, men är lite "rädd" 
för att någon skall titta på min mage och se.” Hon tror kanske inte att den 
syns men som hon skriver ”… jag har ätit en del och magen har därför 
blivit större - och folk kanske då drar sina egna slutsatser - vilket denna 
gång i så fall skulle vara sant.” Hon funderar här på att hon faktiskt inte 
har någon aning om hur mycket magen kommer växa fram till ultraljudet 
och skriver: ”Jag får väl undvika att umgås med folk, och stanna inne. :-)” 
 
Lisa 

Lisa är 24 år gammal, bor i en mellanstor svensk stad och arbetar med ad-
ministration. Lisa och hennes sambo (man) har varit ett par några månader 
men (som hon själv konstaterar) hunnit med att planera såväl giftermål 
som barn. 250 

Eftersom Lisa börjar sin dagbok i vecka 13 får vi inte veta så mycket om 
hennes tankar och idéer kring graviditeten i ett tidigt skede och hur hon 
hanterade informationen om den; att berätta eller inte och när. När hon 
börjar dagboken har hon dock inte berättat om den på arbetsplatsen. I 
inledningen beskriver Lisa även om hur hon och hennes sambo varit i en 
svår situation och inte vetat om de skall få behålla sitt barn eller inte. I 
vecka 13 fick de nämligen veta att fostret hade en särskild missbildning 
som innebär att ”tarmpaketet” ligger utanför kroppen. Lisa berättar hur 
graviditeten plötsligt blev ”… som en berg och dalbana och man vet inte 
vad som händer och hoppas och hoppas att allt ska gå bra.” Hon beskri-
ver här hur de fick genomgå en mängd tester vilket sammantaget, efter en 
tid, leder till ett konstaterande om att allt verkar fortskrida relativt nor-

                                                      
250 Dagboken är på 22 sidor, den börjar i vecka 13/17 och avslutas i vecka 36 
(något oklart, men sannolikt retrospektivt från vecka 13). 
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malt men att situationen kräver utökade besök/kontroller hos mödravår-
den. 
 
Med utgångspunkt i denna introduktion - alla dagboksförfattarna har fått 
beskedet om sin graviditet och väljer initialt att hemlighålla den - kommer 
jag nu att analysera det döljande som engagerar dessa mödrande lönearbe-
tare. Det innebär att jag kommer att sortera och diskutera några av de 
praktiker som synes återkommande och vanliga i hanteringen av gravidite-
ten som en hemlighet i arbetslivet. Med Goffman (1963) handlar denna 
”informationshantering” eller ”hemlighetsmakeri” om vad han kallar 
”passing” vilket vi snarast kan översätta till ”passera obemärkt”. Goff-
man identifierar här ett antal specifika tekniker - Dölja, Förleda, Distanse-
ring, Förtrogna och Föregå - vilka jag nedan kommer att utgå ifrån. Note-
ras bör att dessa tekniker, eller som jag väljer att kalla dem teman, ofta 
skär in i varandra och snarast skall ses som en form av idealtyper. Till-
sammans kan de bidra till att framhäva ett schematiskt mönster; dvs. hur 
en kategori individer praktiskt försöker passera obemärkt i arbetslivet. Jag 
kommer att diskutera dem en och en och göra flytande överångar mellan 
dem. Notera att döljandet enligt Goffman utgör en ”teknik” men eftersom 
det i min mening utgör det centrala temat låter jag det stå som det sam-
lande begreppet för hela diskussionen, dvs. som Döljandets praktiker. 

Döljandets praktiker 
Det första temat handlar om att dölja de ”tecken” som har kommit att 
betraktas som länkade till eller utmärkande för den sociala identiteten. 
Dessa ”markörer” kan således förmedla information som gör att den dis-
krediterade individen avslöjar sig. Den självklara utgångspunkten här är 
viljan till och det praktiska döljandet av en (som det verkar) allt mer synlig 
mage. Detta är överhuvudtaget tydligt i dagböckerna. Annelie uttrycker 
t.ex. inledningsvis att hon visserligen ville berätta direkt om graviditeten 
men att hon valde att hålla den hemlig tillsvidare, också på jobbet. Något 
senare fortsätter hon att skriva om hur ”svårt” hon tycker det är att ”hålla 
sig” och inte berätta. Ett problem här är att det börjar kännas som att det 
”syns” att magen större än vanligt. Hon tillägger dock att hon ”... kanske 
bara är tjock, för inte kan det synas redan?” Annelie funderar överhuvud-
taget mycket på vad hon äter och skriver: ”Vi käkade pizza, hm kanske 
inte så bra med tanke på min allt mer växande mage.” Hon har också 
noterat att omgivningen tittar på hennes mage och är själv ”säker” på att 
det syns och skriver ”... vet inte hur länge vi kan hålla det hemligt.” Se-
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nare skriver hon också: ”Tjock är jag, inte nån fin rund hård mage här 
inte, ser ut som en uppsvälld gris.” och ”Efter allt vi ätit ser jag redan 
höggravid ut.” Hon kommenterar efterhand hur hon inte längre kommer i 
sina gamla kläder och att hon har varit tvungen att köpa nya: ”Har pro-
blem med vad jag skall ta på mig, eftersom jag fortfarande försöker dölja 
det men det syns bra mycket nu.”. Ätandet och klädvalet är så ett ständigt 
återkommande tema så länge hon vill dölja din graviditet. Hos Annelie 
leder alltså viljan att dölja magen som synlighet sammantaget till en påtag-
lig upptagenhet vid dels vad hon skall ta på sig dels om att lägga band på 
sig själv och sitt ätande.  

Vi finner återkommande detta döljande av magen (som ett tecken eller 
markör) i flera av dagböckerna. Jane skriver inte lika tydligt om det men 
mellan raderna och underförstått lyser det igenom då hon t.ex. skriver om 
hur hon längtar till att ”… bära härliga kläder som visar mina kvinnliga 
former!” Jane lyfter mindre än Annelie fram det ”tekniskt” problematiska 
kring klädvalet men desto mer ett negativt utslag av denna nödtvungna 
praktik, dvs. i form av det faktum att det innebär att hon inte kan visa 
upp sig ”som hon är” och ”vill” visa sig. Vi finner även detta med synlig-
heten och klädvalet hos Birka när hon uttrycker en viss, tvetydig, tillfreds-
ställelse över att magen inte syns så mycket och att hon sluppit gå över till 
”mammabyxor”. Tvetydigheten handlar alltså, som hos Jane, om att hon 
samtidigt gärna vill att den skall växa och synas. Lisa å sin sida problema-
tiserar en bit in i dagboken det faktum att hon just varit tvungen att gå in 
på ”mammabyxor” och att magen nu syns (även om inte någon ännu 
vågat fråga). Linda skriver i sammanhanget ”Jag tror att alla ser att jag är 
gravid […] den har verkligen ’blivit stor’!” samtidigt som hon konstaterar 
”… vill ju vänta lite till med att berätta.” Hon uttrycker här också en 
”rädsla” över att någon skall ”titta på [hennes] mage och se”. Liksom 
tidigare Annelie problematiserar även Lisa ätandet (i en mindre negativt 
självvärderande mening) och skriver: ”Inte för att det syns nu, men jag har 
ätit en del och magen har därför blivit större - och folk kanske då drar 
sina egna slutsatser - vilket denna gång i så fall skulle vara sant.” Mot 
denna bakgrund funderar Lisa dock på hur ”rimligt” det är att faktiskt 
kunna fortsätta att dölja den. Ytterligare några veckor senare skriver hon 
att hon tycker att det syns att hon är gravid: ”Vi tycker absolut att det 
syns nu att jag är gravid, i alla fall utan kläder, men även med en del åtsit-
tande kläder. Men än så länge går det nog att dölja…” När hon sedan 
skall åka till Stockholm berättar hon att hon skall försöka införskaffa lite 
nya kläder: ”Jag behöver byxor! De två jag kan ha sitter väldigt tight så 
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jag måste verkligen ha "mammabyxor" nu, tror jag.” Sist i detta inlägg 
noterar hon också något som subtilt uttrycker försiktigheten och självö-
vervakningen då hon skriver: ”Jag har inte vågat titta på sådant här i stan 
ännu...” 

Detta praktiska engagemang, genom att å ena sidan lägga band på 
ätandet och å den andra välja kläder med omsorg, samt hur och var de 
kan ”visa upp sig” är ett tydligt utslag för döljande hos de mödrande lö-
nearbetarna. Frågor om denna praktiska hantering av synlighet; hur man 
kan göra och hur andra kan gjort; förefaller också vara en vanligt åter-
kommande fråga på diskussionsforum. Ett exempel bland många är signa-
turen Anonym (dölja?) som på ett forum skriver: ”… jag skulle vilja ha 
tips på hur man kan dölja gravidmage så länge som möjligt och när det 
inte går längre, framhäva den så lite som möjligt/få den att se så liten ut 
som möjligt. Kläder, gördlar, stödstrumpbyxor, övningar mm.”251  

Detta praktiska engagemang behöver nu inte enbart handla om det up-
penbara, dvs. en mages tilltagande synlighet, utan kan också handla om 
andra (fysiska) tecken eller markörer som sammankopplas med en gravidi-
tet, t.ex. ”illamående” (vilket vi dock återkommer till om en liten stund i 
anknytning till temat Förleda). Därtill behöver döljandet inte ens handla 
om det fysiska överhuvudtaget. Vi kan t.ex. lägga märke till behovet att 
dölja nya vanor eller sociala beteenden, såsom t.ex. alkoholförtäring i 
samband med personalaktiviteter. Om Jane inte var så tydlig med klädva-
let och synligheten som ett problem är hon desto tydligare på denna 
punkt. Inför en Kick-off oroar hon sig t.ex. för detta: ”Jag brukade ju 
aldrig tacka nej ill en öl då vi var ute ihop. Och nu gör jag det. Så de 
kommer GARANTERAT att undra... Ojoj, hur skall jag förklara mig ur 
den situationen utan att berätta? Det återstår att se...” När väl kick-offen 
infinner sig har hon ”fullt sjå” med att undvika alla förklaringar till att 
hon inte dricker någon alkohol: ”Till vår sista trerätters middag på kvällen 
fick jag beställa in en öl bara för att inte avslöja mig själv. Den stod där 
bredvid mig, och jag smuttade lite, och 'låtsasdrack'. Undrar om någon 
lade märke till att jag lämnade en mer än halvfull öl kvar efter en så lång 
middag? *fnissar*” I anknytning till detta exempel kan vi konstatera att 
                                                      
251 Noteras att det var i denna tidigare refererade tråd vi hittade ironiserade svar 
och moraliserade kommentarer (”flytta ut i skogen”, ”gömma barnet” när det är 
fött). Vi finner dock även de som försvarar frågeställningen: ”Det kan finnas 1000 
skäl att vilja dölja en graviditet ett tag, speciellt om man bor på en liten ort där 
snacket går. Varför skulle man inte vilja barn vara för att man inte vill att alla ska 
veta direkt?” Anonym (*). 



 

292  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

det förefaller vanligt med denna typ av frågor på olika diskussionsforum. 
Signaturen Silversolen skriver t ex:  

”Vi har snart fest på jobbet. Då har jag gått nästan 11 fulla veckor, men jag 
är inte beredd att berätta om graviditeten så tidigt. Alla kommer fatta om 
jag inte dricker alkohol, för det brukar jag alltid göra annars. Några tips på 
hur man ska göra? Säga att jag kör bil eller äter antibiotika funkar inte... 
Det är andra som har gjort det misstaget på jobbet. Eftersom vi förmodlig-
en tar med egen alkohol funderar jag på att hälla över alkoholfri öl i andra 
flaskor. Andra förslag?” Silversolen 

Noteras kan att tråden innehåller drygt 50 svar och blivit läst nästan 
9000 gånger. I svaren återfinns en uppsjö av diskussioner och förslag 
kring dels som Silversolen själv skriver ”fylla vanliga ölflaskor med vanlig 
öl” eller avstå alkohol och skylla på ”bilkörning” eller ”antibiotika”. I det 
föregående fallet handlar, det som hos Jane om att Dölja, dvs. genom att 
under intrycket att man dricker alkohol fortsätta att bete sig som vanligt 
och som omgivningen förväntar sig och inte visa den uppenbara markören 
- inte dricka alkohol - som ett tecken på graviditet. I det senare fallet 
handlar det om att avleda uppmärksamheten, dvs. peka på ett annat 
”normalt” socialt beteende - bilkörning - som anledning till att man avstår 
alkohol. Detta hör alltså till tema förleda vilket vi återkommer till om en 
liten stund. 

I Janes fall har vi också det intrikata men tydliga exemplet på att också 
rösten eller ”talet” kan behöva praktiseras med försiktighet, dvs. döljas. 
Som när hennes chef frågar henne om nya arbetskläder och hon först be-
ställer en ny kjol och sedan konstaterar att det känns ”onödigt” med en 
”bebis i magen”, vilket hon då också nästan håller på att ”avslöja”. Jane 
konstaterar då att hon ”vaktar hon sin tunga” och därmed genom ”tyst-
nad” döljer sig själv i sin nya situation. Annelie (ovan) uttrycker samma 
sak; att det är svårt att ”hålla sig” och inte ”berätta” på jobbet, liksom 
Linda som håller tyst när instruktören på en självförsvarskurs med jobbet 
frågar efter ”Linda som är gravid”.252 Vi kan här, i fallet Jane och kom-
munikationen, särskilt notera kompexiteten i döljandet och dess arbetsor-
ganistoriska inramning. Jane konstaterar ovan att det känns ”onödigt” att 
beställa nya kläder och vad vi ser i verkan här är således den rationella 
blicken. Vad Jane säger betyder ”jag är snart inte längre arbetskraft” vil-

                                                      
252 Eftersom Linda är orolig för slag och sparkar har hon ringt till instruktören 
innan kursen och informerat om att hon är gravid och ställt frågor (men inte, eller 
glömt, berätta att den är en hemlighet på jobbet).  
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ket konkret innebär att hon genom detta beteende döljer sig själv inte bara 
inför chefen utan också inför kalkylen (och periodavstämningen). Det är 
en fråga som kommer att aktualiseras i framförallt nästa kapitel.  

Sammantaget kan vi konstatera att döljandets mer konkret uttrycker 
det vi tidigare diskuterat i kapitlet, dvs. att graviditeten de facto är en 
hemlighet som kräver ett subjektivt praktisk engagemang i givna situat-
ioner. Att välja att inte berätta (som hos alla ovan) är alltså grundläg-
gande; med Young ett snarast seriellt förhållande som tar sig uttryck i ett 
praktiskt döljande. Som när Annelie skriver: ”Det är svårt att dölja magen 
på jobbet och jag vill inte behöva berätta något förrän vi är i v 13, i alla 
fall inte för min chef…” Hon uttrycker alltså döljandet som ett aktivt 
förhållningssätt, vilket alltid, som ovan, kommer att sig olika praktiska 
uttryck. Vi bör här också konstatera att detta döljande - uttryckt genom 
”traditionellt” fysiskt döljande av magen men också försiktig språkhante-
ring, anpassning av sociala beteenden och disciplin kring kosten - kan 
innebära en praktisk hantering av känslor, som inte bara innefattar gläd-
jen över att vara gravid och en vilja att dela den med fler, utan också den 
oro som t.ex. kan finnas rörande missfallsrisken. Som t.ex. Karin Milles 
uttrycker det i sin i bokform utgivna dagbok under tiden som gravid:  

”Fast jag fortfarande inte är helt över rädslan för missfall har vi börjat be-
rätta för de flesta. […] Det är skönt att det är officiellt, det där hysch-
hyschet var aldrig så roligt. Det hade väl egentligen inte varit så farligt om 
det inte sammanfallit med illamåendet. Det var jobbigt att må skitdåligt 
hela tiden utan att få låtsas om det. […] Samtidigt som man också var rädd 
för att det skulle gå fel på något sätt.” (Milles, 2001, s. 70).  

I denna mening kommer döljandet inte bara att handla om en ”teknisk” 
praktik kring kläder, tal, närvaro etc., utan också om en emotionell prak-
tik som handlar om att lägga band på sig själv i den givna miljön; i e dölja 
känslor genom att undertrycka.253 Hos Jane finner vi det då hon, under 
döljandets praktik, samtidigt uttrycker en längtan efter att få berätta om 
och visa upp graviditeten. Ett annat uttryck för detta hos Jane är då hon 
skriver om ”en del andra saker som börjat kännas jobbiga” på arbetet: 
”… en av våra anställda skall ha tjänstledigt ungefär från samma dag då 
jag behöver vara ledig… Så jag vill ju vara schysst och berätta så fort som 
möjligt…” […] ”Men jag vill inte berätta något [förrän] jag vet att allt står 
                                                      
253 Det handlar visserligen om ett helt annat sammanhang, frånsett att det också 
rör arbetslivet, men Arlie Hochschilds (2012) studie av flygvärdinnor och kontroll 
över emotioner i arbetssituationen har här en viss anknytning. 
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rätt till i magen…”. Linda utrycker också, som Jane, en längtan efter att 
synas: ”Visst längtar jag efter att det skall synas, men vi vill ju vänta lite 
till med att berätta.”. Detta är också något som vi kommer tillbaka till lite 
längre fram; under nästa huvudrubrik kring frågan om spänningshantering 
och ”tänkandet praktik”.  

Det döljande som vi ovan i huvudsak diskuterat, hänger på ett eller an-
nat sätt ofta samman med den stigmatiserades synlighet - som i dennes 
uppenbarelse. Som noterades tidigare behöver det dock inte vara så tydligt 
visuellt eller påtagligt, utan kan t.ex. också ha att göra med avvikande 
beteende. En annan av Goffmans tekniker handlar här om att Förleda, 
dvs. inte om att dölja tecken utan om att istället presentera dem som teck-
en för något annat som avleder tankarna åt andra håll. Vi finner det ex-
empelvis i fallet med alkoholförtäring som diskuterades ovan. Linda ut-
trycker detta i ett fall som inte anknyter till arbetlivet men som vi kan 
använda som exempel: ”Vi fick lite mat och jag tackade nej till alkohol 
och sa att jag är förkyld/har varit sjuk och inte skall dricka då. Drog en 
liten vit lögn mumlandes om värktabletter. […] Jag är inte den som spot-
tar i glaset annars, så jag har varit rädd för att de bara genom att jag inte 
dricker något skall ana - direkt!”. 

Ett annat område i arbetslivet där detta tema aktualiseras gäller (för-
stås) frågan om närvaro-frånvaro. Detta ser vi hos Annelie då hon skall 
iväg på ett tidigt ultraljud och väljer att skylla ”ifrån sig”: ”Så var det 
dags, jobbade på förmiddagen och hade sagt till jobbet att jag skulle på 
läkarbesök för min rygg, nästan sant bara fel sida liksom.” Arbetsorgani-
sationen förväntar sig arbetstagarens närvaro enligt de premisser som 
överenskommits och varje frånvaro behöver legitimeras på ett eller annat 
sätt. En ”ovanlig” frånvaro som har att göra med den stigmatiserades 
belägenhet (sjukskrivning, läkarbesök, ultraljud mm) ställer således sär-
skilda krav på taktisk hantering. Det är här centralt att notera att det inte 
bara handlar om att passera obemärkt mot bakgrund av en växande mage, 
utan också mot bakgrund av de andra tecken på graviditet som kan 
förekomma, såsom trötthet, illamående, ryggvärk m.m. men även i 
förhållande andra icke-fysiologiska tecken, som en sjukskrivning, en 
oförklarad ledighet/besök hos sjukvården (liksom som tidigare diskuterats 
ett blott till synes oskyldig händelse som ett samboförhållande, ett 
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giftermål, ett barn i famnen, ett husköp osv).254 Här kan alltså detta 
förledande eller avledande av uppmärksamhet behöva praktiseras och 
utvecklas. Tidigare refererade signaturen ES255 sammanfattar i någon 
mening situationen: ”Jag har de senaste månaderna smusselätit, tackat nej 
till vin på personalfester, gått i pösiga tröjor, flinat fånigt när nån kommer 
in på ämnet barn.” Vi finner motsvarande hos Jane när hon får en fråga 
från en kollega: ”Ska du inte ha några barn snart, Jane […] Du hade pass-
sat så bra som mamma... ”. Jane skriver att hon blir helt ställd och svarar 
lite undvikande: ”’Ehm jo, någon gång ska jag väl det’ Hihi…”  

I dessa sammanhang flyter gärna de två temana Dölja och Förleda in i 
varandra och det är svårt att säga vad som är vad, vilket förstås spelar 
mindre roll för uppgiften. Det är ju inte temana som är fokus utan själva 
förekomsten av disciplinära praktiker. I någon mening kan man säga att 
många av praktikerna handlar om att dölja genom att förleda eller tvär-
tom. Vi har t.ex. fallet med kortare sjukskrivningar (pga. ex. trötthet eller 
illamående) i inledningen på en graviditet, vilket aktualiseras hos Birka. I 
vecka sju konstaterar hon: ”Är så otroligt oändligt trött. Trodde inte att 
man kunde vara så här trött.” för att veckan därpå följa upp med ”… är 
så otroligt trött, var hemma två dagar och bara sov för att jag inte orkade 
med jobbet eller något som inte innebar vila.”. Vi kan här, hos Birka, 
notera hur denna trötthet snabbt kommer att samvariera med ett kraftigt 
illamående: ”Inte bara på morgonen utan hela dagen och värst är det efter 
klockan fem på em. Har kräkts två gånger också, båda på morgonen. 
Hoppas att det inte blir värre.”. Veckan efter stannar Birka så hemma från 
jobbet helt eftersom hon är så illamående och inte kan få i sig någon mat. 
Hon skriver: ”Känner mig så matt, bara gråter och tycker synd om mig 
själv. Ligger hela dagarna i soffan och ser på [TV] och sover om vart an-
nat.” Vi kan här (som tidigare i fallet Jane) notera att det inte så mycket 
handlar om att dölja graviditeten i förhållande till arbetsgivare och kolle-
gor (de som inte vet) som att dölja sig själv inför arbetet och arbetskon-
traktet. Det innebär därmed ett uttryck för ett institutionellt inramat döl-
jande/spänningshantering som vi återkommer till under nästa avsnitt. Det 
centrala som jag här vill peka på är att Birka alltså använder, som det 
verkar, möjligheten att sjukskriva sig själv som en förledande praktik att 

                                                      
254 I alla dessa fall (och många andra som vi noterat tidigare) kan dessa tecken, 
naturligtvis fästa på individer som inte alls, kan eller har för avsikt att bli mödrare. 
Det är dock en situation som inte direkt behandlas i denna undersökning. 
255 ES kommenterar tidigare refererade krönikan av Linda Mpili (2009). 
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dölja det faktum att hon är för trött för att arbeta (vilket skulle kunna visa 
att hon är gravid). Detta synes inte helt ovanligt, sett till diskussioner på 
olika forum, t.ex. signaturen MeNoLike som i en tråd på temat skriver: 
”Jag mådde också skit å gick hem var å varannan dag. Skyllde på men-
sont, huvudvärk osv osv de blev inte nöjda så berättade v 14 fast jag tänkt 
vänta till 18”. Genom att skylla på något annat och utnyttja socialförsäk-
ringens möjligheter till kortare sjukskrivning avleds så uppmärksamheten 
från det faktum att hon är gravid och lider av olika graviditetsbesvär. I 
Birkas fall tar hon sig till jobbet veckan efter sin sjukskrivning och skriver:  

”Har denna vecka stått på benen och varit på jobbet hela veckan. Men är 
ack så trött. När jag kommer hem så somnar jag i två timmar, sedan vak-
nar jag och äter lite mat som [sambon] lagat (han är så snäll och gör allt 
hemma, städar, diskar, tvättar, lagar mat – jag gör inget) och sedan vid nio 
lägger jag mig igen och somnar omedelbart och förblir så till morgonen. 
Ingen hejd på det.” 

Birka hanterar således situationen genom att först självmant sjukskriva 
sig för att senare trots, sannolikt vad vi kan utläsa av hennes berättelse, 
mycket stora ansträngningar, tar sig till jobbet. Detta innebär alltså en 
form av överprestation vilken alltså delvis kan relateras till det som Gatrell 
identifierat som ”supra-performance” (se Kapitel 2). Här framstår det 
kanske som något mindre ”heroiskt” och/eller ”dumt”, och mer som nå-
got mycket vardagligt. Vi finner även detta uttryck för ”överprestation” 
hos Linda, som skriver att hon känner sig ”… ’bakis’ hela tiden, som en 
rejäl bakfylla.” och fortsätter: ”Jag mår illa, har tappat matlusten nästan, 
har svårt att få i mig dryck - och känner mig svag och oerhört trött!”. Hon 
skriver nu också att all hennes ”kraft […] går åt till att jobba, men det är 
knappt så att jag orkar det...” Även om detta i huvudsak anknyter till den 
senare fråga vi skall hantera om spänningen mellan arbete och mödrande 
är det värt att notera hur detta förhållande också kan gälla under det att 
graviditeten är hemlig och således etablerar särskilda krav på prestation; 
eftersom frånvaro eller underprestation också kan signalera det som inte 
skall få komma ut. Detta anknyter nu till det tredje temat - Distansering. 
Att sjukskriva sig från arbetet på detta sätt innebär också en form av fy-
siskt vidmakthållande av distans till den aktuella miljön; i.e. genom att 
inte visa upp sig alls försvåras identifiering. Detta sker dock, vilket vi bör 
vara medvetna om, i relation till att denna distansering i sig själv kan in-
nebära ett tecken att lägga märke till för omgivningen (varför t.ex. signa-
turen MeNoLike skyller på mensvärk och huvudvärk).  
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Som tidigare diskuterat handlar det inte bara och alltid om fysisk påtag-
lighet och problematik. Under det att hennes graviditet är hemlig resone-
rar t.ex. Jane om hur hon älskar sitt jobb och hur hon oroar sig för sin 
karriär. Hon skriver här hur hon ”vet” att graviditeten ”… kommer att 
stoppa [karriären] helt.”. Hon tillägger visserligen att hon inte vet hur 
cheferna tänker om detta men betonar att det är ett orosmoment för 
henne. Samtidigt konstaterar hon att hon inte försöker ”bry sig” så myck-
et eftersom graviditeten är ett ”underbart mirakel” och att hon inte tänker 
”… låta mitt jobb få tynga ner mig”. Mot denna bakgrund tillägger hon 
”… tror att känslan av detta med karriären kommer att suddas ut ju 
längre jag går i graviditeten…”. Vad vi ser är alltså en tankemässig och 
känslomässig distansering mellan sig själv som mödrande och lönearbe-
tande. Det handlar i denna mening, som tidigare, om ett specifikt döljande 
som inte bara riktar sig till arbetsgivaren (och vetskapen) utan till henne 
själv och hennes framtid. Hon distanserar sig så, på ett intrikat sätt, från 
kalkylerandets särskilda bestämning av subjektet. 

Den fjärde och femte tekniken - Förtrogna och Föregå - skiljer sig lite 
från de hitintills diskuterade. De tre föregående har handlat om att dölja 
medan dessa två snarare handlar om ett partiellt respektive helt avslö-
jande. Förtrogna handlar till att börja med om att dela in de ”andra” som 
rör sig i den aktuella miljön i en större grupp som man inte berättar för 
och en mindre grupp som man litar på och därför delar med sig informat-
ionen till. De förtrogna - som man berättar för - kan härigenom fungera 
som bundsförvanter och kanske ge stöd och backa upp vid behov (att t.ex. 
få hjälp att dölja, eller klara av sina arbetsuppgifter som krävs för att inte 
väcka uppmärksamhet). Som t.ex. Annelie skriver: ”Det är svårt att dölja 
magen på jobbet och jag vill inte behöva berätta något förrän vi är i v 13, i 
alla fall inte för min chef, Wibeke och Eva vet.”. Denna osäkerhet tar sig 
alltså inte bara uttryck i att den stigmatiserade individen upplever sig vara 
i en utsatt situation, utan också, som ovan påpekat, i ett aktivt förhåll-
ningssätt, där denna information behöver hanteras varsamt och portion-
eras ut olika till olika personer i olika sammanhang. Som ovan där Anne-
lie har berättat för några, två av sina kollegor, men inte vill berätta för sin 
chef. Senare blir Annelie, under en middag med sina säljare och kollegor, 
konfronterad kring graviditeten.  

”De tisslade och tasslade lite innan de skickade fram Eva för att fråga om 
jag möjligen var gravid, så vi fick berätta, de hade anat i två veckor sa de. 
De lovade hålla tyst, eftersom jag inte berättat för [chefen] än.”  
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Den taktiska anledningen till att portionera ut informationen såg vi tyd-
ligt hos signaturen L (vars citat inledde huvudrubriken Den rationella 
hemligheten). Under trötthet och illamående känner hon sig osäker på när 
hon skall berätta på jobbet och skriver ”… funderar på att berätta för 
mina närmsta kollegor för att få deras stöd och kunna gå undan när det är 
jobbigt…”. Detta mer taktiska (eller påtvingat taktiska) förhållningssätt är 
också tydligt hos Birka som berättar i två steg varav det ena också invol-
verar chefen som förtrogen. Först:  

”Har berättat för Lena min kollega på jobbet, tyckte att hon behöver veta 
varför jag ser så blek ut ibland och varför jag är så disträ. Men jag kommer 
att vänta med att berätta för min chef och mina medarbetare tills i maj i 
alla fall. Vill liksom ha hunnit vänja mig själv i denna nya roll innan.”  

Senare när hon berättar för chefen skriver hon:  

”Har berättat för min chef på jobbet att jag är med barn. Han blev mer än 
lovligt förvånad. Det passade väl inte riktigt in i hans planer men han var 
hur som helst hemskt bussig och lovade att se till att jag får en fast tjänst 
här på kontoret. Sedan talade vi lite om föräldraledigheten och vad jag 
skulle göra när jag kom tillbaka. Kändes i alla fall väldigt bra.”  

Birka berättar här hur hon ännu inte vill avslöja graviditeten för sin 
medarbetare och övriga på arbetsplatsen. Detta agerande kan nu också 
tolkas som ett föregående, särskilt som hon riktar sig till arbetsgi-
vare/chefen; hon hade nämligen från början tänkt vänta till efter ultralju-
det och berättar nu några veckor innan det. Detta sista tema handlar om 
att omvandla situationen från att a) handla om en individ med en känslig 
information att hantera eller bevara till b) en individ som istället befinner 
sig eller riskerar att befinna sig i en obekväm situation att hantera, dvs. att 
gå från diskrediterbar till diskrediterad. Även om Birka själv ovan ut-
trycker att chefen var ”bussig”, kan vi här notera att hon också skriver att 
han blev ”mer än lovligt förvånad” och att det inte riktigt passade in i 
hans ”planer”, vilket pekar på en inte helt friktionsfri situation. Annelie 
berättar för chefen en tid efter att hon blivit avslöjad av sina kollegor. 
Även här kan vi alltså se att berättande för chefen utgör ett slags (påkallat) 
föregående och en omvandling av situationen, då hon skriver: ”... han 
jublade väl inte direkt, men det gick ganska bra ändå”. Vi ser det också 
hos Linda (om än mindre tydligt uttryckt) där hon skriver att hon berättat 
för chefen och några på arbetsplatsen men inte för alla. Vi kan här notera 
att Linda är den som väntar längst med att berätta på arbetsplatsen av de 
fem författarna. Hon skriver visserligen i vecka 17 att det börjar bli dags 
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att berätta för chefen. Ett par veckor senare har hon dock ännu inte berät-
tat något och skriver att det fortfarande går ganska bra att dölja. ”Jag bär 
ganska tajta kläder som jag brukar, men den syns inte särskilt mycket då. 
Hela jag är ju stor (ca 72-73 kg, tror jag). Fast vad vet jag? Andra kanske 
bara inte säger något, för att de inte är helt säkra?” I vecka 22 skriver hon 
så: ”… berättat för chefen, och två av mina arbetskamrater. Nu vet fler 
om det. Det sprider sig, och det är ganska skönt. Det är några som man 
vill berätta det för själv, men de andra kvittar. Och det känns lite "tjatigt" 
att berätta för alla. Så det här är jättebra!” I Lisas fall handlar det om ett 
mer uttalat föregående, som inte riktar sig till någon chef eller specifika 
kollegor, som hos de andra. Kring vecka 18 har ännu ingen avslöjat henne 
och hon har då bestämt sig för att göra graviditeten officiell och berättar: 
”Idag gjorde jag det officiellt på jobbet.” Hon väljer då att sätta på sig en 
s.k. ”bebis-tröja” (men konstaterar att även med detta tydliga budskap så 
är det ”folk” som fortfarande är tveksamma att fråga). Detta är kanske 
det tydligaste, och mest oproblematiska, exemplet på ett föregående.  

Avslutningsvis vill jag kommentera att vi nu genom dagböckerna också 
kommit fram till detta med berättandet eller avslöjandet. I de fem ovan 
diskuterade dagböckerna går de ut förhållandevis sent med informationen. 
Som vi diskuterar tidigare är så inte alltid fallet. Anledningen till ett tidi-
gare berättande kan vara flera (i t.ex. andra dagböcker) men ett par exem-
pel kan vara belysande. Dessa betonar också det som tidigare påtalats; att 
bara för att en information om en graviditet kommer ut i ett tidigt skede 
förtar det inte det faktum att det rör sig om en hemlighet (skillnaden är 
ofta bara den att den över tid aldrig ”fick” möjlighet att vara det).  En 
annan dagboksförfattare - Marie (3) - betonar detta och skriver om sitt 
avslöjande på jobbet: ”Fick berätta på jobbet att jag var gravid för mina 
arbetskamrater, dom undrade varför jag inte rengjorde kattlådan mer... 
och då kändes det bättre att berätta, även om det var i tidigaste laget 
tyckte jag själv...”. Maria (3), ytterligare en annan dagboksförfattare, 
skriver på ett liknande tema: ”Sanering av skadedjur på jobbet gör att jag 
måste kläcka min hemlis mycket tidigare än jag tänkt. Jaja. Nu vet i prin-
cip alla det. Skönt på ett sätt, men jag minns hur spännande det var att dra 
på det med Vera. Det behöver verkligen inte gå vägen för detta. V 12 då 
missfallsrisken minskar är ju inte här.” 

I båda fallen ser vi hur de själva problematiserar det faktum att de har 
fått berätta med hänvisning till missfallsrisken. Ett tidigt berättande kan 
förstås också ha att göra med att det aldrig varit aktuellt att ens fundera 
på om graviditeten skulle vara en hemlighet (att det skulle vara en icke-
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fråga så att säga). Det senare förefaller dock mindre vanligt, sett till såväl 
dagböckerna som forumdiskussioner. Även bland de som förespråkar ett 
tidigt berättande förefaller det ovanligt att berätta omedelbart, så snart de 
själva inser att de gravida (även om några av de refererade dagboksförfat-
tarna tidigare i kapitlet ger uttryck för att de faktiskt vill gör just de, men 
senare bestämmer sig för att avvakta).  

Sammantaget kan vi konstatera att graden av hemlighetsmakeri rent 
allmänt varierar från fall till fall, situation till situation. En central aspekt 
är dock, som vi också kunde se hos experternas kommentarer, den all-
männa oron över missfallsrisken. Hur det ser ut i förhållande till arbetsli-
vet varierar förstås. Noteras bör dock, utifrån hur dialogen ser ut på fo-
rum, att just oron över missfallsrisken för somliga synes spela en bety-
dande roll för den mer specifika hanteringen av informationen i relation 
till arbetslivet. Signaturen SL skriver t.ex. på ett forum: ”Jag väntade till 
v.15-16 och tyckte att det kändes bäst så. Dels ville jag inte dela med mig 
så tidigt till alla på jobbet (det angår ju inte dem) och sen så kändes det så 
nytt själv... […]”. En annan signatur vid namn Emschen som valde att gå 
ut tidigt (på temat Förtrogna) skriver:  

”Berättade tidigt för chefen. […] jag tyckte att det var bättre att chefen 
visste så hon skulle förstå om jag var trött och lite retlig en dag. Jag bad 
inte min chef att inte säga ngt men däremot berättade jag att jag inte hade 
berättat för ngn kollega ännu så hon höll det för sig själv. Tycker inte det 
är fel att chefen får veta innan familjen, chefen kan ju behöva veta det långt 
innan för att kunna planera verksamheten.” Emschen 

Detta citat är särskilt intressant då det fångar flera aspekter som vi dis-
kuterat här liksom några som vi kommer att återkomma till längre fram. 
Till att börja med kan vi konstatera att hon väljer att gå ut tidigt till che-
fen för att till synes föregå och ”av-problematisera” hemligheten och of-
fentliggörandet. I nästa andetag berättar hon dock att hon bett chefen att 
inte föra informationen vidare till hennes kollegor. Därtill anger hon som 
argument för sitt tidigare berättande två saker. Till att börja med att che-
fen skall ha större förståelse för henne om hon är ”trött och lite retlig” (på 
temat föregå). För det andra argumenterar hon mot slutet i citatet också 
för att ”… inte det är fel att chefen får veta innan familjen, chefen kan ju 
behöva veta det långt innan för att kunna planera verksamheten.” Vi kan 
här alltså konstatera att hon på detta sätt genom identifikationen av che-
fens planeringsansvar har internaliserat en rationell blick, vilket alltså 
rättfärdigar ett tal, dvs. att berätta om sin graviditet. Ett förhållande som 
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vi löpande stött på under denna rubrik och mer utförligt kommer att be-
handla i nästa kapitel. Det centrala för nu är att graviditeten mot bak-
grund av föregående och innevarande kapitel är en hemlighet vars karak-
tär inte är given på förhand. Däremot kräver den alltid sin precisa formu-
lering i varje given situation; den sociala informationens känslighet, prak-
tikerna för hemlighetsmakeri och ett avslöjande. Sammantaget visar det 
sig som en hemlighetsmakeriets specifika problematisering kring det möd-
rande lönearbetarsubjektet. I nästa avsnitt kommer vi nu att behandla det 
som understundom berörts i detta avsnitt, dvs. den spänning som uppstår 
mellan den mödrande lönearbetaren och lönearbetet och de krav på prak-
tisk hantering som detta förhållande innebär. Vi går nu alltså från den 
rationella hemlighetens döljande praktiker till den normala spänningens 
nedtonande praktiker.  

Den normala spänningen 

”Mår illa hela tiden, men spyr inte. […] Ibland blir jag helt galen över att 
aldrig slippa ifrån illamåendet - det pågår mer eller mindre under dygnets 
alla vakna timmar. På jobbet gör jag inte många knop, jag sitter mest och 
flämtar.” […] ”Fan vad jag börjar bli trött på det här! […] Jag har inte tid 
att må illa! Jag har massor att göra på jobbet […] Men det är så svårt att 
koncentrera sig när man tror att man ska kräkas hela tiden. Jag orkar inte 
äta och känner mig svag, nästan yr. Det värsta är att jag inte kan fly någon-
stans.” (Milles, 2001, s 42 & 57) 

Under föregående huvudrubrik Det rationella döljandet har vi diskuterat 
de praktiker som synes engagera mödrande lönearbetare under inledning-
en av en graviditet. Ett döljande vars avslöjande kanske inte framstår så 
”explosionsartat”, som det kunde göra i förra kapitlet och genomgången 
av ett antal diskrimineringsärenden från DO. Snarare kan det i flera av 
dagböckerna framstå som något av en ”antiklimax”, dvs. att döljandet 
egentligen inte var särskilt påkallat. Här kan två saker anföras. Till att 
börja med skall vi inte låta oss luras av mildheten i situationen i dessa fem 
dagböcker. Utifrån den rapportering från DO och fackförbund som tidi-
gare redogjorts för och inte minst de diskussioner som förs på olika dis-
kussionsforum kan vi knappast avfärda det faktiska och konkreta behovet 
av ett arbetslivsrelaterat hemlighetsmakeri kring en graviditet. För det 
andra är det inte min avsikt att avgöra huruvida vi har göra med en dis-
kriminerings- eller särbehandlingssituation. Mitt intresse ligger vid själva 
förekomsten av den mödrande lönearbetarens praktiska problematisering. 
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I detta arbete går vi nu från ett fokus vid den rationella hemlighetens prak-
tiker till ett fokus vid den normala spänningen och de praktiker som ut-
övas inom denna. Vi går alltså, med Goffman, från en situation där indi-
viden har att hantera sig själv som en känslig information (diskrediterbar) 
till en situation där hon har att hantera sig själv som ett öppet ”störande” 
eller problematiskt moment i den givna situationen (diskrediterad). Innan 
vi återvänder till dagböckerna för att analysera denna fas i den stigmatise-
rade individens situation kommer jag först att diskutera frågan om att 
”arbeta eller inte” inklusive det mer generella eller allmänna förhållande 
under vilket den mödrande lönearbetarens spänningshantering utspelar 
sig; dvs. det faktum att hon regelmässigt kommer att vara frånva-
rande/inaktiv, för längre eller kortare period(er), senast i samband med 
förlossning.  

Arbeta eller inte 
Som vi diskuterat tidigare (Kapitel 8) kunde Riksförsäkringsverket (2003, 
s 20) i en analys slå fast att användningen av socialförsäkringens olika 
instrument är mycket utbredd bland mödrande individer under framförallt 
graviditens sista del. Därtill förefaller det också vanligt, enligt samma 
undersökning, att mödrare också använder andra sätt att sluta arbeta eller 
arbeta mindre under graviditeten, t.ex. genom uttag av kompledighet, 
tjänstledighet/gå ned i tid och semesterdagar. Detta underlag talar alltså 
för att uppfattningen om den i närvaro och aktivitetshänseende negativa 
sociala identiteten ”mödrare” också finner en faktisk motsvarighet i ett 
faktiskt mödrande som innebär en mer eller mindre omfattande från-
varo/inaktivitet (och inte bara i ett framtida vanligt och konstaterat 
modrande). Det pekar också på att graviditet sannolikt inte innebär en 
friktionsfri tid i relation till arbetslivet, dvs. där livet kan fortsätta enligt 
den rationella normen om ett ”oavbrutet arbetande”. Istället finner vi det 
normalt förekommande förhållandet - arbete med löpande avbrott. Vi 
kunde ana detta i det föregående avsnittet då hanteringen av hemligheten 
också innebar ett döljande av sådana friktioner (t.ex. trötthet, illamående). 
Vi bör även här notera att det centrala inte gäller huruvida alla kan eller 
inte kan arbeta - om de är ”sjuka” eller inte - utan det faktum att gravidi-
teten synes kunna störa normen om det kontinuerliga arbetandet. Det 
spelar således här ingen roll om en graviditet innebär allvarliga komplikat-
ioner (med risker för såväl mödraren som fostret och kanske kräver sjuk-
husinläggning) eller om det rör sig om mindre s.k. ”graviditetsbesvär”. 
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Mot denna bakgrund kan vi därtill konstatera att det finns en mer all-
män spänning och grundläggande spänningshantering mellan mödrande 
och lönearbete liksom mellan modrande och lönearbete, vilket vi förenklat 
kan sammanfatta som spänningen mellan reproduktion och produktion. 
Det var detta vi bl.a. diskuterade i inledningskapitlet som en motsägelse i 
lönearbetssamhället. Mödrandet utgör så en institutionaliserad spänning - 
mödrare är lönearbetare (som alla andra) - och en institutionaliserad 
spänningshantering - mödrare använder regelmässigt socialförsäkringsin-
strument såsom egen kortare sjukskrivning, föreskriven längre sjukskriv-
ning, havandeskapspenning osv. I detta sammanhang finns också en ytter-
ligare komplexitet. Denna institutionella spänning och spänningsreduktion 
engagerar inte enbart den mödrande lönearbetaren själv utan också andra, 
såsom barnmorskor, kuratorer, läkare och inte minst arbetsgivare. Som 
när en av dagboksförfattarna, Annelie, upplever att hon inte kommer att 
kunna fullfölja en sjukskrivning och skriver:  

”… min chef har lite svårt att ta till sig det här att jag är sjukskriven, jag 
berättade för honom i förra veckan och poängterade vikten att bestämma 
sig för vem som skall vikariera för mig, så att jag kan börja lämna över ar-
betsuppgifter och sätta in personen. Jag har gett förslag på en av mina säl-
jare som jag tycker skall få chansen…” Annelie 

Senare fortsätter hon med att konstatera att chefen nu ”… sagt okej till 
hennes förslag på vikarie, men att han inte verkar ”… vilja att jag lämnar 
över något till honom. Det kommer att bli ohållbart om jag skall jobba 
50% men göra 100% jobb.” Hon sjukskrivs alltså av läkare inom mödra-
vården men mötet med den konkreta arbetsgivaren (chefen som dess 
funktionär) utlyser ett spänningskomplex som kräver hennes direkta han-
tering. Samma sak hos Lisa som efter första dagen på en sjukskrivning 
konstaterar: ”Jobbade 9 timmar, vi hade möte med en entreprenör så jag 
kunde inte riktigt styra över det.” Här är det så snarare mötet med det 
abstrakta arbetskontraktet (vi ser inte funktionären) som utlöser spän-
ningskomplexet. Hos Jane ser vi istället hur mödravården kan ”trycka på” 
för sjukskrivning, som när hennes barnmorska t.ex. förefaller tycka att det 
var ”dumt” att hon från en halvtidsjukskrivning gått tillbaka till heltid: 
”[Barnmorskan] vill gärna att jag går tillbaks till halvtid, men säger också 
att jag i slutänden får bestämma själv.”  

Den praktiska spänningshantering som engagerar den mödrande löne-
arbetaren är alltså något komplext som också engagerar andra. Detta ger 
så en allmän (och förenklad) bakgrund till diskussionen som följer: a) i 
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princip alla mödrande lönearbetare ”slutar arbeta” någon gång under den 
senare delen av en graviditet; om inte förr så i samband med förlossningen 
(för att senare, sannolikt, vara föräldralediga under en kortare eller längre 
utsträckning); b) en stor andel av de mödrande lönearbetarna utnyttjar 
olika möjligheter till att arbeta mindre under graviditeten. Det betyder 
sammantaget att den praktiska spänningshantering vi har att göra med här 
sker inom en ram som mer eller mindre regelmässigt slutar med en slags 
formell ”ned-stängning”, dvs. en ultimat spänningshantering. Denna är 
offentligt organiserad genom i huvudsak socialförsäkringen.  

Även om vi här skulle kunna se mödrandet som förebådande och länkat 
till modrandet, där det senare bildar en naturlig fortsättning, försöker jag 
snarare att hålla isär de två som samhälleliga spänningsfenomen kring 
lönearbetet. Det innebär alltså att jag här inte är intresserad av denna 
”ned-stängning” som ett moment i den stora ”stängning” som det innebär 
att vara en ”kvinna”; utifrån en tankelogik som säger kvinna=mödrare, 
mödrare=modrare. Mitt intresse är den mödrande lönearbetarens prakti-
ker i den givna (seriella) situationen och miljön (arbetslivet). Det intres-
santa är alltså hur deras praktiker tar sig utryck som en lokal spännings-
hantering (mödrande-lönearbetet) som samtidigt är någonting institution-
ellt, dvs. seriellt organiserat kring det mödrande lönearbetarsubjektet. 

Jag kommer nu att diskutera detta förhållande - Spänningshanteringen -
som nedtoningens praktiker (på motsvarande vis som kring Hemlighets-
makeriet). 

Spänningshanteringen - nedtoningens praktiker 
Under den föregående huvudrubriken, Det rationella döljandet, re-
dogjorde jag för den diskrediterades praktiska hantering av sig själv som 
en känslig social information, som bärande en hemlighet. När så informat-
ionen är känd, genom att individen har berättat om den eller blivit avslö-
jad, talar Goffman (1963) istället om den diskrediterade individens situat-
ion. I denna upplever individen ett behov av spänningshantering, dvs. att 
reducera de eventuella spänningar som existerar mellan hen själv och den 
aktuella situationens krav och förväntningar, liksom hålla tillbaka de tyd-
ligaste uttrycken för den avvikande sociala identiteten. Det handlar såle-
des, med Goffmans, om att skyla över eller tona ned det avvikande (Cove-
ring). Precis som i fallet passera obemärkt listar Goffman också i fallet 
med nedtoning ett antal praktiker eller tekniker. Om de föregående, som 
idealtyper, föll in i varandra blir detta än mer tydligt här. Till att börja 
med talar han om en spänningsreduktion. I någon mening är detta den 
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övergripande eller generella form som dominerar de övriga. Spänningsre-
duktionen handlar om att dra bort uppmärksamheten från stigmat så att 
”vardagen ha sin gång” vilket då syftar på att den stigmatiserade individen 
med sina handlingar gör det lättare för både hen själv och andra att han-
tera situationen. För det andra talar han om att smälta in vilket syftar på 
försök hålla tillbaka de allra tydligaste uttrycken för stigmat. För det 
tredje talar han om behovet av att lära sig saker på nytt vilket syftar på att 
den stigmatiserade, som ”nyligen” stigmatiserad, finner sig i en situation 
där hen behöver lära sig att göra och utföra saker på ett annorlunda vis än 
tidigare. Även om det är aktuellt för gravida individer i högsta grad (i ett 
mer allmänt perspektiv - hur sova, gå i trappor, vad äta osv) har jag valt 
att inte betona detta tema (om än inte bortse från det). Till sist lyfter han 
hanteringen av interaktionsordningen i den givna miljön. Här menar 
Goffman att individen inte bara kan behöva lära sig hur man gör saker på 
nytt utan också hur man hanterar interaktionen i den nya situationen (dvs. 
för att undvika att hamna i spänningsfyllda situationer).256 Jag kommer 
mot bakgrund av ovanstående kommentarer att reducera Goffmans upp-
delning något och diskutera den praktiska spänningshanteringen utifrån 
två bredare teman, dels spänningsreduktion dels interaktionsordning, vilka 
alltså inkluderar de övriga två men också flyter in i varandra. Jag kommer 
inleda med en kortare mer allmän diskussion om nedtoning som sedan 
specificeras till att särskilt handla om praktiker kring föreskriven sjuk-
skrivning samt, vad jag kallat för, ”tänkandets praktik”.  

Nedtoningens praktiker 
I genomgången av den tidigare forskningen såg vi exempel på en mer all-
män nedtoning av sig själv som avvikande i en given “professionell miljö”; 
t.ex. hos Erikson som hänvisade till en respondents ”… various attempts 
to conceal her growing belly […]taking up (too much) space, literally and 
professionally - a marked body trying to conform to “the organization’s 
disciplined bodily basis” to be(come) an un-marked professional body.” 
(Eriksson, 2009, s 98). Vi finner också denna typ av situation i dagböck-
erna, som när t.ex. Birka upplever en ”pinsamhet” under ett möte:  

                                                      
256 Även här kan vi relatera till ett mer allmänt förhållande som också kommer 
fram i dagböckerna, t.ex. hos Birka som skriver att hon inte vill ”… bli en sådan 
person som bara talar om sin graviditet och sina barn…” även om det samtidigt är 
”… svårt att låta bli.” 
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”Hade möte med min sektion och mitt i när jag sitter där och pratar känner 
jag att jag blir varm yr och vimsig och sedan svartnar det för ögonen. Så 
mötet fick avbrytas och jag lägga mig och vila. Det kändes hemskt pinsamt 
även om jag vet att jag inte borde känna så.” Birka 

Minns här också tidigare diskuterade ”supra-perfomance”, dvs. den före-
teelse som Gatrell (se Kapitel 2) identifierat kring mödrande lönearbetare 
som en strategi för att passa in och fortsätta kunna leva upp till de krav 
som subjekten själva och arbetsgivare ställer på dem inom ramen för ar-
betskontraktet. Gatrell menar här att detta inte bara handlar om att fort-
sätta på samma nivå som tidigare utan rent av om att prestera på en ännu 
högre nivå, som en slags kompensation för den situation de hamnat i, som 
avvikande och brytande mot normen. Jag kan inte säga att detta slår ige-
nom så tydligt i mitt material.257 I mitt mer ”oprovocerade” material synes 
det för somliga snarare handla om att stå emot och kanske lära sig att stå 
emot krocken mellan graviditetens symptom och kravet på närvaro-
aktivitet, dvs. att kunna fungera som tidigare. Detta uttrycktes också, 
indirekt, i den tidigare forskningen som en förhållandevis ”oväntad upple-
velse” kring den kropp som tidigare hade kunnat tas för given och nu inte 
längre hängde med (t.ex. Warren & Brewis). I detta ryms så också det som 
Gatrell talar om, att ”kämpa” och ”hålla ut”. Som Linda Mpili skriver i 
en tidigare refererad krönika om graviditet och arbetsliv:  

Jag lider av duktighetssyndrom och var fast bestämd att lite graviditet är 
inget som ska få mig att göra mitt jobb sämre[…] Bit ihop, tänk på kvin-
norna som föder på fälten, intalade jag mig. […] det kändes dubbelt så bra 
som annars. För det var dubbelt så svårt. Men oj vad det var värt. Det var 
värt att kämpa sig till att jobba till tolv dagar före nedkomst. (Mpili, 2009)  

Noteras bör att Mpili här skriver retrospektivt, dvs. det är krönika i ett 
magasin om arbetsliv, kring erfarenheten av graviditet och arbetsliv, vilket 
sannolikt innebär en viss form av tillrättaläggande. Vi ser dock tendenser 
till detta också i dagböckerna, kanske mindre som en medveten vilja och 
mer som någonting som bara händer, som engagerar dem i en vardags-
praktik. Linda skriver t.ex. att all hennes ”kraft […] går åt till att jobba, 
men det är knappt så att jag orkar det...” Veckan därpå fortsätter hon att 
berätta hur hon inte orkat med någonting och skriver: ”Det enda som jag 

                                                      
257 Vilket förstås kan bero på att jag inte specifikt letat efter det liksom att hennes 
material och metod skiljer sig åt. 
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har gjort är att ligga (och vila/sova) OCH arbeta! Egentligen har jag inte 
orkat att arbeta, men känner mig tvungen.”  

Vi ser detta uttryckas tydligt hos Birka som dock, till en början, väljer 
att sjukskriva sig själv. I vecka sju konstaterar hon ”Är så otroligt oändligt 
trött. Trodde inte att man kunde vara så här trött.” för att veckan därpå 
följa upp med ”… är så otroligt trött, var hemma två dagar och bara sov 
för att jag inte orkade med jobbet eller något som inte innebar vila.” Hon 
berättar nu också hur hon börjat att ”… må illa. Inte bara på morgonen 
utan hela dagen och värst är det efter klockan fem på em. Har kräkts två 
gånger också, båda på morgonen. Hoppas att det inte blir värre.”. Veckan 
efter stannar hon så hemma från jobbet hela veckan eftersom hon är så 
illamående att hon inte kan få i sig någon mat. Hon skriver: ”Känner mig 
så matt, bara gråter och tycker synd om mig själv. Ligger hela dagarna i 
soffan och ser på [TV] och sover om vart annat.” Veckan därpå tar hon 
sig dock till jobbet och skriver: ”Har denna vecka stått på benen och varit 
på jobbet hela veckan. Men är ack så trött. När jag kommer hem så som-
nar jag i två timmar, sedan vaknar jag och äter lite mat som [sambon] 
lagat […] och sedan vid nio lägger jag mig igen och somnar omedelbart 
och förblir så till morgonen. Ingen hejd på det.” Vi kan här alltså se hur 
Birka engageras att under nya förutsättningar, som lönearbetande möd-
rare, hantera sin situation praktiskt. Först genom att självmant sjukskriva 
sig för att senare, trots (sannolikt) mycket stora ansträngningar tar sig till 
jobbet, vilket alltså kan relateras till det som Gatrell identifierade som 
”supra-performance”, även om det här, som tidigare påpekat, framstår 
som mindre ”dumdristigt” och ”heroiskt” utan snarare som något mycket 
vardagligt. Vi kan nu notera hur Birka här i ett nästa steg aktivt tar kon-
takt med mödravården för att diskutera sitt illamående och få hjälp. Till 
att börja med ”idiotförklarar” hon barnmorskan, eftersom hon upplever 
att hon inte blir tagen på allvar:  

”Hon var knäpp och talade bara om att barnet antagligen mådde bara bra 
och att det inte var någon fara alls. Vad då ingen fara – jag mår ju värre än 
jag någonsin gjort. Jag blir ju uttorkad och matt. Blev nästan lite arg – jag 
ville ju ha hjälp så att JAG mår bättre.” Birka 

Barnmorskan rekommenderar dock åksjuketabletter, vilket synes hjälpa 
och efter att hon kunnat börja äta igen skriver hon: ”… det var så gott, 
satt och skrattade och grät om vartannat över hur gott det var. […] nu 
känns det mycket, mycket bättre. Var till och med ute och gick en liten 
(darrig) promenad…”.  
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Detta för oss så in på den mödrande lönearbetarens relation till mödra-
vården, barmorska och läkare i dagböckerna och mer precist den av läkare 
godkända/rekommenderade sjukskrivningens praktiker. Detta ”komplex” 
synes schematiskt kunna handla om tre saker, a) att kunna ”stå emot” 
sjukskrivning, b) att ”gå med på” sjukskrivning, c) att kunna ”fullfölja” 
en sjukskrivning i relation till arbetsgivare och arbetsuppgifter. Jane skri-
ver t.ex. om hur hon varit på ett läkarbesök mot bakgrund av att hon 
(bl.a.) mått dåligt av stressen på jobbet; upplever att hon fått ”samman-
dragningar” och ”värkar”; haft svårt att komma till ro och sova om nät-
terna. Hon skriver: ”Läkaren ville sjukskriva mig heltid i en månad, men 
jag kände att det skulle vara för jobbigt för mig. Är ju receptionsansvarig, 
och är van vid att jobba mycket. Älskar mitt jobb…” Trots sina invänd-
ningar går hon med på halvtids sjukskrivning eftersom hon ”… VET att 
jag MÅSTE sköta om mig själv och graviditeten. Skulle aldrig förlåta mig 
själv om jag orsakat att något hemskt hänt med bebisen, bara för att jag 
ska vara så himla duktig på jobb.”. Sjukskrivningen innebär att hon till att 
börja med skall jobba två veckor halvtid för att sedan gå tillbaka till hel-
tid, fast med andra arbetsuppgifter eftersom hon fått löfte om att ”… sitta 
’Back office’ där jag inte syns, och kan arbeta mer ostört.”. Det innebär, 
påpekar hon, att hon slipper springande till och från telefonväxeln, för-
säljning i baren etc. och fortsätter: ”Så länge det verkligen fungerar så (så 
att jag inte får hoppa in för någon som är sjuk eller liknande) så är jag mer 
än villig att prova heltid igen.”. Hon konstaterar dock att hon nu lärt sig 
lyssna på sin kropp och skriver:  

”Om jag märker någon tendens till att kroppen säger ifrån tvekar JAG inte 
att säga ifrån heller. Graviditeten är det viktigaste i mitt liv just nu. Resten 
får komma i andra hand!” Jane 

Vi ser här således hur Jane förhandlar med eller snarare tänker sig själv 
utifrån dels att hon ”älskar sitt jobb” dels att graviditeten är ”det viktig-
aste i hennes liv”. Denna förhandling - som också uttycker en ”tänkandets 
praktik” (vilket vi återkommer till nedan) - genomsyrar i stort sett hela 
Janes dagbok och uttrycker det som Goffman syftar på med interaktions-
ordningen på ett kanske mer komplext sätt än vi till förstone tänker oss. 
Jane befinner sig nämligen mitt i förhandlingen av den abstrakta relation-
en produktion och reproduktion som vi diskuterade i inledningskapitlet. 
Det handlar dock här inte om abstrakta prioriteringar och val, utan om 
något mycket konkret, vad hon kan och inte kan göra, vad som är möjligt 
att förena, hur hon skall hantera relationen mellan dessa, dvs. för henne 
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och för samhället två storheter - mödrande (som blir någons modrande) 
och lönearbete. Särskilt talande för denna tänkandets praktiska förhand-
ling är Janes diskussion med sig själv efter det att hon har haft ett samtal 
med en kurator (via mödravården) inför den tidigare nämnda sjukskriv-
ningen (som kuratorn i detta samtal rekommenderade). Väl hemma efter 
samtalet skriver Jane:  

”Vi pratade om att mitt arbete kan vara mycket utav orsaken till att jag 
oroar mig så mycket. Har inte tänkt på det innan, men det är klart att man 
inte mår bra då man stressar... Jag har alltid varit en sådan som ska vara så 
himla duktig. Ska hinna med allt och lite till, och som aldrig säger ’Nu kla-
rar jag inte av mer’. När jag kommer hem från en stressig dag på jobb har 
jag jätteont i magen. Jag kan inte varva ner och vaknar flera gånger per 
natt och oroar mig över hur bebisen därinne mår. Det KAN ju bara inte 
vara bra för varken mig eller henne/honom där inne… Det gör inte saken 
bättre att jag sätter mig och gör någon annans jobb också om det är någon 
som är sjuk. Måste bli bättre på att inte vara duktig…” Jane 

Efter mötet med kuratorn, och senare läkaren, går Jane med på halvtids 
sjukskrivning, men efter att ha varit sjukskriven en tid går hon alltså till-
baka till heltidsarbete (som ett uttryck för det vi ovan diskuterade som att 
kämpa och hålla ut, dvs. hon kan ännu inte riktigt släppa det att vara 
”duktig”). Barnmorskan verkar dock senare, som vi lyft tidigare, tycka att 
det var ”dumt” att hon gick tillbaka till heltid. Då Jane har fått en ny 
läkartid inplanerad skriver hon: ”Jag har lovat att lyssna på vad läkaren 
anser, sedan får jag se hur det fungerar på jobb. Om det inte fungerar 
tillfredsställande så vet jag att jag måste lyssna på min kropp direkt, och 
göra som både läkare och barnmorska säger.” Hon tillägger dock att hon i 
alla fall vill ”… ge [jobbet] en vecka till…”. 

Även Annelie hamnar i förhandlingar kring sjukskrivning med sig själv 
och mödravård. Hos Jane sker förhandlingen mot bakgrund av en ”osyn-
lig” arbetsgivare, dvs. under den rationella blicken som inte kräver någon 
annans ögon utan blott självbetraktelsen. Hos Annelie kommer dock ar-
betsgiveriets funktionär (chefen) att blandas in mer konkret. När hon en 
bit in i graviditeten fått en liten blödning blir hon orolig och åker in till 
mödravården. Efter besöket hos mödravården lugnar hon sig lite och får 
också en tid för ett läkarbesök och ultraljud på eftermiddagen samma dag. 
Vid besöket tycker läkaren först att moderkakan ser ut att ligga lite långt 
ner men ändrar sig och låter Annelie konstatera att ”… allt såg ut att vara 
som det skulle – puh!”. Mot denna bakgrund vill dock läkaren sjukskriva 
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henne på heltid (dvs. hennes blödning men också ryggont och trötthet, och 
tecken till stress). Annelie skriver:  

”Jag har inte råd att vara sjukskriven på heltid och så känner jag att måste 
sätta in min efterträdare, så vi enades om att jag skulle jobba halvtid, åt-
minstone så länge som jag orkar. Han [läkaren] poängterade dock vikten 
av att jag tar det lugnt och vilar mycket och att jag verkligen bara jobbar 
halvtid.” Annelie 

Vi ser alltså hur också Annelie försöker stå emot denna väg (och att det 
här dessutom inte bara handlar om en hänsyn till den direkta relationen 
med arbetsgivaren och arbetet, utan också om lönearbetet som försörj-
ning). Veckan därpå, när hon har påbörjat sin sjukskrivning, konstaterar 
Annelie att allt är bra med magen men tillägger:  

”… min chef har lite svårt att ta till sig det här att jag är sjukskriven, jag 
berättade för honom i förra veckan och poängterade vikten att bestämma 
sig för vem som skall vikariera för mig, så att jag kan börja lämna över ar-
betsuppgifter och sätta in personen. Jag har gett förslag på en av mina säl-
jare som jag tycker skall få chansen, detta gjorde jag redan innan somma-
ren så han har haft tid att fundera, men kunde ändå inte bestämma sig.” 
Annelie 

Annelie åker sedan, som ett led i sin halvtidssjukskrivning, hem på ef-
termiddagen, varpå ringer chefen och undrar: 

 ” … jobbar du bara halvtid eller säger han! Vet inte om han missade nåt, 
jag satt ändå i nästan en timme på kontoret och förklarade att jag blivit 
sjukskriven och varför för honom, han måste ha fått hjärnsläpp. Skall sätta 
mig och författa ett mail och förklara igen.” Annelie 

Senare godkänner chefen dock hennes förslag på vikarie men verkar 
samtidigt inte vilja att hon lämnar över något till honom, och Annelie 
skriver: ”Det kommer att bli ohållbart om jag skall jobba 50% men göra 
100% jobb. Det gjorde jag ju när [tidigare sonen] var sjuk, men nu är det 
ju annorlunda, jag vill inte riskera "knyttets" välbefinnande. Jag känner 
att jag mår mycket bättre när jag tar det lite lugnare.” 

Dessa två (Jane och Annelie) praktiska förhandlingar kring sjukskriv-
ning anknyter till det som Goffman syftar på med interaktionsordningen, 
dvs. den praktiska organiseringen av mödrande och arbete som samtidiga 
aktiviteter. Det handlar t.ex. om det som Annelie utrycker med att ”an-
passa tempot” och ”ta det lite lugnare” för att ”orka med” och att det är 
”… svårt att inte stressa i arbetet” men att hon i varje fall ”inte arbetar 
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när hon är hemma”. Samma sak hos Jane när hon angående heltidsarbete 
skriver ”… sedan får jag se hur det fungerar på jobb. Om det inte fungerar 
tillfredsställande så vet jag att jag måste lyssna på min kropp direkt, och 
göra som både läkare och barnmorska säger.”  

Detta gäller också Birka som vid ett tillfälle (en bit in i graviditeten) be-
skriver hur hon känner sig ”mer gravid än tidigare” och att tröttheten har 
kommit tillbaka. Hon skriver:  

I går när jag var ute på ett ärende förstod jag inte hur jag skulle orka gå 
hela vägen tillbaka till jobbet utan att somna gående och när jag kom till 
jobbet var min högsta önskan att lägga mig under skrivbordet med tröjan 
som kudde och bara sova en stund. Birka 

Hon konstaterar här också att hon har fortsatt ont i sin nerv i ljumsken 
som ”hugger till” flera gånger per dag: ”Det kommer oftast när jag suttit 
länge så jag försöker resa mig upp och gå ett varv då och då. Tyvärr har 
det också börjar komma när jag sover som ackompanjemang till krampen 
i vaden.” Genom att anpassa sig är det så möjligt för den mödrande löne-
arbetaren att lära sig att hantera den nya situationen, hur hon skall intera-
gera med arbetssituationens detaljer; t.ex. stå och sitta om vartannat, sluta 
arbeta hemma, sakta ner tempot osv, men också, som tidigare refererade 
Mpili (2009) skriver, småäta kakor på toaletten för att undvika illamå-
ende och hunger. Genom praktiska förändringar i rutiner och vanor kan 
den mödrande lönearbetaren lära sig nya sätt att göra saker och lära sig 
hur hon som mödrare kan interagera med arbetet för att tona ned sig själv 
som spänning i förhållande till det grundläggande kravet om närvaro och 
aktivitet i arbetet.  

Intressant i sammanhanget är att dessa mikropraktiker också inkluderar 
det som jag ovan talade om som en ”tänkandets praktik”. Som avslutning 
på sin beskrivning av en relativt tuff situation, skriver t.ex. Birka: ”… i 
övrigt är allt tipptopp, det finns väl egentligen inget att gnälla över.” Detta 
som ett uttryck för ett slags ”positivt tänkande” eller ”självcoaching”, 
vilket är återkommande i dagböckerna (och i forum). Jane resonerar, som 
vi sett, mer eller mindre hela tiden med sig själv kring dessa frågor; t.ex. 
då hon berättar om en ”liten depressionsperiod” hon gått igenom och att 
hon tror att arbetssituationen och graviditetshormonerna var orsaken:  

”Bara grät och grät i flera dagar. Det är inte lätt att ställa om sig. Ett helt 
nytt liv har nu öppnat sig, och det är svårt att acceptera att jag inte längre 
är ensam om min kropp. Att man ska ta hänsyn till en annan liten varelse… 
Men tro mig – VILKET UNDERBART KÄRT BESVÄR! *ler*” Jane 
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Hon konstaterar så att de ”få krämpor” som hon haft inte är så mycket 
att gnälla på i relation till ”… det som väntar på andra sidan”. Detta ”lä-
rande” i interaktion med arbetet handlar alltså om ett praktiskt tänkande, 
dvs. hur de mödrande lönearbetarna engageras i ett tänkande om sig 
själva, som lönearbetare respektive mödrare (men också modrare, vilket 
med Holm - Kapitel 2 - självfallet kan infalla innan ett barn är fött). 

Detta ”tänkandets praktik” kan ta sig olika uttryck; som vi sett ovan i 
form av ett positivt tänkande, som ett självcoachande kring att ”kämpa” 
och ”hålla ut”, liksom ett tänkande kring ”barnet som väntar på andra 
sidan”. Det handlar dock också om ett tänkande som hämtar näring i 
andra känslotillstånd såsom ilska, ironi, cynism, fatalism. Det är också 
vanligt förekommande i diskussionstrådar, t.ex. i den tråd vi i förgående 
kapitel konsulterade med några advokater/jurister som talade om ”advo-
katkontor som arbetsplatsen ”Gud glömde”; där ett par av dem uttrycker 
frustration och ilska och funderar på att byta arbetsplats. Dagboksförfat-
taren Linda skriver mer på temat ironi (medvetet eller omedvetet får vara 
osagt) att hon känner av sina höfter emellanåt, att de låser sig och att det 
både gör ont och svårt att gå, samt att hon får en ”fruktansvärd kramp i 
magen” som går över på några minuter, och fortsätter: ”Det är väl senor 
eller ligament..... Säkert inget farligt. Jag blir andfådd ganska lätt, blöder 
näsblod lätt, och är täppt i näsan hela tiden - men annars är allt bara 
bra!” En annan av dagboksförfattarna, Pia (som inte tidigare diskuterats), 
skriver på samma tema:  

”Domningarna i händer och armar bara ökar och nu gör det ofta rätt ont 
när jag sitter på jobbet och skriver på mitt tangentbord (vilket jag ju gör 
hela tiden, så det är inte så konstigt kanske). […] Jag som varit pigg så 
länge ska väl inte klaga på att det kommit fram lite mer småkrämpor nu, 
det börjar ju gå liiiiite mer mot slutet. Men, allt växlar ju från vecka till 
vecka, så nästa gång jag skriver så låter jag troligtvis inte lika deppig. *ler* 
Men ni vet väl att jag är glad innerst inne förstås! ;)” Pia 

Vi kan tolka dessa exempel som både sätt att reducera de till synes stora 
påfrestningarna att orka med det lokalt organiserade arbetet och därtill 
som uttryck för att lära sig lär sig hantera den mer allmänna samhälleligt 
motstridiga situationen (reproduktion-produktion), vilken kan upplevas 
både som orättfärdig och omöjlig. Detta blir särskilt tydligt i fallet rörande 
stressen i arbetet och hur denna ställs mot barnets välmående, ett tän-
kande som succesivt synes innebära ett slags fokusskifte (i åtminstone 
dessa dagböcker); dvs. från arbetet och sig själv som lönearbetare till fost-
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ret (och barnet) och sig själv som mödrare (och modrare). Det handlar så 
att lära sig interagera med arbetet och arbetskontraktet som en annan, en 
mödrare (och modrare i vardande).  

Lärandet handlar alltså inte bara om fysiska eller mentala påfrestningar, 
som ovan, utan också om att lära sig interagera med systemet, dvs. den 
seriella organiseringens strukturella uttryck i form av socialförsäkringsin-
strument och mödravård. Det innebär i sin tur ett balanserande mellan 
chef, arbete och arbetsuppgifter på ena sidan och mödravård, barn och 
mödrande på den andra. Vad som synes komma ut ur detta är alltså ett 
slags inträde på ”den andra sidan”, dvs. att sluta arbeta (åtminstone mo-
mentant). Det synes alltså innebära ett tänkandets praktiska omställning; 
ett skifte som blir tydligt i flera av dagböckerna och förenklat kan ut-
tryckas som en rörelse från ”jobbet” i fokus till sitt eget men i första hand 
”barnets” välmående i fokus. I detta ställs dessa två storheter också tydligt 
mot varandra. Birka skriver t.ex. (efter en kortare semester) om hur hon 
planerat att ”hålla hela vägen ut” och arbeta så långt som möjligt in i 
graviditeten men att hon börjat tvivla: ”Tillbaka på jobbet. Kändes lite 
motigt i början av veckan men nu har jag kommit in i det igen. Märker 
dock att jag inte har samma stressnivå som vanligt.” Hon berättar här 
också om hur hennes kollega, som hon delar chefsjobbet med, har en svårt 
sjuk man och kanske inte kommer att kunna arbeta under hösten (vilket 
således innebär mer arbete för Birka). Hon skriver: 

”I vanliga fall hade jag sett det som en utmaning eftersom jag gillar att ha 
fullt upp men nu kommer mest en massa tankar om huruvida jag kommer 
att klara av det och oro för att jag inte skall ”hålla” hösten ut som jag 
tänkt. Allt vilar ju liksom på mig nu. Men det kommer att lösa sig, det gör 
det alltid. Om jag bara visste vem jag skall lämna över till i oktober, om det 
överhuvudtaget kommer att finnas någon…” Birka 

Vi ser här hur hon har börjat vackla i sin tidigare inställning, men håller 
sig uppe med tillförsikt och positivt tänkande. När hon senare upplever att 
antalet sammandragningar ökar (så fort hon rör sig) skriver hon: ”På den 
korta vägen mellan hemma och jobbet får jag ungefär tre stycken som 
avlöser varandra och vad som händer efter att jag gått upp för trappan till 
övervåningen på jobbet skall vi inte tala om, det är nästan så att jag viker 
mig dubbel.” Hon har nu också en tid inplanerad hos barnmorskan och 
har bestämt sig för att fråga om sina problem:  

”… vet ju inte riktigt vad som räknas som för mycket sammandragningar 
men det här känns som om det är på gränsen. Det är nästan så att jag 



 

314  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

ibland grälar på min livmoder och säger åt den att lugna sig för bebisen 
skall faktiskt bo kvar i nio veckor till om jag får vara med och bestämma. 
Hur som helst är väl dessa funderingar orsak till att jag oroar mig lite extra 
för Pyret.” Birka 

Ett par veckor senare berättar hon att hon nu känner att hon måste ta 
det lite lugnare och dra ner lite på tempot på jobbet eftersom hon inte 
klarar av att hantera stressen på samma sätt som tidigare: ”… jag reagerar 
så oerhört mycket starkare på stressen än vad jag brukar, men det är svårt 
eftersom det lilla dåliga samvetet lätt sätter in. Men det är väl alldeles 
naturligt.” Veckan efter är jobbig, skriver hon, med ”… massor av sam-
mandragningar - vissa lätt smärtsamma, ont i ryggen, ont i bäckenet och 
en molande mensvärk”. Hon har också svårt att sova och är uppe och 
”vankar” på nätterna som en ”zombie” och fortsätter:  

”… som grädden på moset stressigt värre på jobbet. Hur som helst resulte-
rade det hela i att jag tog ett snack med min chef och fick honom med på 
att jag fram till det är dags att gå hem för föräldraledighet får jobba hemma 
en dag per vecka från och med denna vecka.” Birka 

Hon har nu också talat med barnmorskan som blev lite bekymrad över 
regelbundenheten i sammandragningarna. Hon får instruktion om att åka 
in till sjukhuset om det blir värre. Som tur är skriver hon, ”… verkar det 
ha räckt med att jag tog det lite lugnare för idag har det nästan inte känts 
någonting.”. Senare i veckan skriver hon dock att orken och lusten för 
jobbet nu börjat försvinna och konstaterar att det känns ”skönt” att det 
bara är tre veckor kvar att jobba innan hon planerat att gå hem. Här före-
nas så ”tänkandets praktik” med ett engagemang att lösa situationen, dels 
i relation till mödravården, dels i relation till chefen, där hon i en till synes 
”resursstark” position också kan förhandla med sin chef om arbetets or-
ganisering (vilket alls inte är giltigt för alla i motsvarande situation). 

Som tidigare påpekat är detta ”tänkandets praktik” tydligt hos Jane. 
Hon uttrycker redan i inledningen av dagboken hur hon ”älskar” sitt jobb 
och planerar för en karriär, som hon tidigt inser kommer ”stoppas helt” 
av graviditeten. Detta till trots forssätter hon att ”hålla i”. En bit in i gra-
viditeten efter första halvtidsjukskrivningen skriver hon så:  

”Nu har jag ett mål, och det är att hitta det själsliga lugnet och bearbeta 
graviditeten på rätt sätt. Det kommer jag faktiskt att ha mer möjlighet till 
nu när jag ska jobba halva dagar. Så egentligen är det tur i oturen att det 
finns lite komplikationer som gör att jag sjukskrivs. Det är väl tidigt med 
sammandragningar nu. Och jag klarar inte av stressen och pressen i till-
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ståndet jag är i. Men detta kan ge mig något bra – så måste jag lära mig att 
tänka! Jobbet är ju inte allt i livet…” Jane 

Oron för karriären och det jobb hon älskar verkar nu således ha gett 
med sig. Ytterligare en vecka senare reflekterar hon över situationen och 
arbetets betydelse:  

”Nu sedan jag börjat jobba halvtid har jag börjat hitta lugnet i min själ. 
[…] Och mer och mer har jag börjat släppa tanken på vad som ska hända 
med min ”karriär” på jobb. I början av graviditeten var det ett stort oros-
moment. Nu verkar det så litet. Det enda jag i så fall oroar mig över nu-
mera, är bebbens hälsa. Allt annat kommer i andra hand.” Jane 

Linda berättar också om sin upplevda stress och skriver att hon visserli-
gen alltid är en ”stressad person” men att det nu på ”… sista tiden […] 
varit hemskt... […] Jag vill inte!! Jag vill bara vara lugn, och ta det lugnt! 
Tänka på krabban där inne. Men det är lättare sagt än gjort när hjärtat 
vägrar att ’sakta ner’... Jag ska anstränga mig!” Några veckor senare 
(vecka 26) har hon också skickat in en ansökan om havandeskapspenning 
(numera graviditetspenning) och skriver att hon ”håller mina tummar! Det 
sägs vara svårt att få, men alla på jobbet har fått det, så varför skulle jag 
vara ett undantag? Jag gör samma jobb som dem.” Ytterligare några 
veckor senare berättar hon att fått besked om havandeskapspenningen 
vilket hon är nöjd med men samtidigt splittrad: ”Så nu jobbar jag bara 3 
veckor till! Skönt, men ändå tråkigt... […] tyvärr så kommer det inte att 
bli så mycket pengar för min del. Får inte någon stor dagpenning, efter att 
skatten är dragen...”  

Lisa å sin sida skriver att det är tungt att jobba och konstaterar att hon 
känner att hon ”… skulle behöva bli sjukskriven snart för jag pallar inte 
av att vara här längre. Vi får se vad som händer, […] på onsdag ska jag 
prata med läkaren om sjukskrivning!”. Vid läkarbesöket blir hon sjukskri-
ven 50 % i tre veckor framåt och sedan på 100%. Hon skriver att det 
känns ”konstigt” men samtidigt ”välbehövligt” eftersom hon inte vet ”… 
vart jag har mina tankar just nu.” Hon berättar också att det kändes ”… 
väldigt konstigt att lägga fram det till chefen, kändes som att jag var en 
svikare... men säger läkaren att han vill sjukskriva mig så är det bäst att 
han följa hans ordinationer... Så nu sitter jag här och jobbar min sista 
officiella heldag!” Första dagen på sjukskrivningen veckan därpå går det 
dock inte riktigt som hon tänkt sig: ”Jobbade 9 timmar, vi hade möte med 
en entreprenör så jag kunde inte riktigt styra över det.” Någon eller ett par 
veckor senare (32) har hon blivit förbannad på chefen och skriver: ”I fre-
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dags vart jag förbannad på min chef så jag grät en skvätt (¤#”#%”#¤ 
hormoner!!) Han har tydligen ingen koll på när jag ska gå hem utan 
trodde att det var min sista dag… utan att ens bry sig… arsel!” Senare 
fortsätter hon:  

”Känner att det blir mindre och mindre tid att skriva.. tiden går så himla 
fort nu när man är sjukskriven och bara jobbar 50% och den tiden går åt 
till att lära upp min vikarie […] Har nu bara 7 dagar kvar att jobba, d.v.s. 
3,5 heldagar… härligt, men konstigt!” Lisa 

Vi såg också detta ”tänkandets praktik” - sammanvävt med detaljerade 
praktiker och interaktioner med mödravård och arbetsgivare - uttryckas 
hos Annelie ovan. I hennes fall slutar det dock med en förhållandevis tidig 
sjuskrivning (kring vecka 28-29) och i slutet av hennes dagbok är inställ-
ningen väsentligt mer ”negativ” än hos de övriga. Hemma och sjukskriven 
berättar hon att hon har”… konstant ont och, det känns som att någon 
har kört upp en korkskruv i min vagina. Jag har ont när jag går, står, sit-
ter och ligger, inget vidare skoj alls faktiskt.” Hon fortsätter med att re-
flektera över sin situation som heltidssjukskriven och skriver att hon kän-
ner sig ”pausad” och att det känns som att hon inte längre är ”sig själv”:  

”... vart tog jag vägen? Kommer jag tillbaka? Jag har ont, är trött, grinig, 
smått apatisk, orkar inget göra och kan inte heller för då får jag mer ont, 
jag oroar mig, har ingen energi, känner mig ledsen för inget eller allt, blir 
irriterad på allt och alla, hela tiden. Det känns som någon trist, blek kopia 
av jag har tagit min kropp och själ i besittning, underligt, kände inte så här 
förra gången alls.” Annelie 

Hon avslutar dock, till sist, dagboken med: ”Ah nu kom jag på att gnäl-
lig borde finnas med också, jag känner mig gnällig, ja ni hör ju, jag tror 
jag går och lägger mig ett tag.”.  

 
Med denna diskussion vill jag inte ge en rättvisande bild för vare sig ”de 
enskilda resor” som dessa individer gör eller för ”den allmänna resan” 
bort från arbetskontraktet och dess kalkyl.  Den enskilda resan och vad 
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det innebär att (momentant) sluta arbeta kan se mycket olika ut.258 Vad 
jag är intresserad av är de praktiker som sysselsätter de mödrande indivi-
derna under graviditeten i den seriellt organiserade subjektposition de 
befinner sig i, dvs. inom lagen, sjukförsäkringens och byråkratins ramar. 
Det intressanta är att det inte bara synes handla om praktiskt hemlighets-
makeri och döljande, som i huvudrubriken innan, eller praktisk spän-
ningshantering259, som under denna huvudrubrik. Det synes också handla 
om en tänkandets praktik. Birka sammanfattar det hela då hon, likt Anne-
lie ovan, i slutet reflekterar över graviditeten, hur hon mått och dess för- 
och nackdelar. Hon skriver till en början att hon mått ”oförskämt bra” 
och att hon är ”oförskämt lycklig”. Att hon mådde så dåligt i början har 
hon redan förträngt och konstaterar vidare att några saker inte alls varit 
som hon tänkt sig:  

”Ingen hade kunnat berätta vilken stor mental omställning det innebär att 
bära på ett litet liv och förbereda sig för dess ankomst. Det måste man upp-
täcka själv. Min stresstålighet sjönk ju under hösten i botten, men jag har 
samtidigt fått ett helt nytt lugn i själen än jag tidigare haft.”  

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att den seriella positioneringen 
kräver såväl enskilda som interagerande praktiska förehavanden på en 
lokal arbetsplats, som en tänkandets praktik. Detta sker också i samklang 
med praktiskt institutionella förehanvanden. Sammantaget ramas allt in av 
en socialförsäkringsrätt, arbetsrätt och ”föräldrarätt” (och förstås de rätts-
                                                      
258 De fem dagboksförfattarna slutar att arbeta (ca vecka) enligt följande: Jane (35) 
semester heltid, Annelie (28) sjukskriven heltid, Lisa (33) sjukskriven heltid, Linda 
(31) havandeskapspenning, Birka (39) oklart men slutar arbeta i denna vecka. Mer 
konkreta uttryck för att arbeta mindre genom t.ex. sjukskrivning i dagböckerna 
(ca vecka): Jane (21) halvtids sjukskrivning, Annelie (25) halvtids sjukskrivning, 
Birka sjukskriver sig själv i början under illamående till och från, jobbar senare 
hemifrån en dag i veckan efter överenskommelse med chef, och går alltså med 
denna anpassning ”tiden ut” utan (som det verkar) föreskriven sjukskrivning e.d., 
Lisa (30) halvtids sjukskrivning. Observera att sjukskrivning inte alltid är ett val, 
utan något som bara kan bli (för att praktiseras); ofta under inflytande från möd-
ravården (barnmorska, kurator, läkare). Observera här även regelverket kring t.ex. 
havandeskapspenning föräldrapenning i slutet av graviditeten. Många kombinerar 
föräldraledighet, semester, kompledighet m.m. i slutet av en graviditet för att ar-
beta mindre eller sluta arbete helt inför förlossningen. 
259 Dvs. praktiskt klara av den försvårade arbetssituationen (sjukskriva sig själv, ta 
det lugnare, äta annorlunda, osv); hantera påkallad sjukskrivning/frånvaro från 
arbetet (å ena sidan i relation till arbetet och arbetsgivaren och å den andra i relat-
ion till mödravården). 
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instanser som ramar in företag och organisationer som ekonomiska enhet-
er och juridiska personer). Hur man kan, får och bör tänka saker, hur 
man kan, får och bör göra saker utvecklas i detta sammanhang, vilket för 
den mödrande individen koncentreras till en med Young seriell position 
och med Foucault, fokal erfarenhetspunkt.  Detta kommer att aktualiseras 
i nästa kapitel, då diskussionen handlar om det ”etiska innehållet” i denna 
den mödrandet lönearbetarens logiska och praktiska problematisering. 
Här synes tänkandets praktik utgöra en huvudingrediens. Jag kommer 
innan vi skiftar kapitel och fokus, nu att sammanfatta analysen såhär 
långt. Utgångspunkten här är det som Young kallat för en ”garderob” och 
mikrodisciplinär praktik. 

Garderoben och det mikrodisciplinära mönstret 
Låt oss med Young (2005) lämna åt sidan idén om en rent biologisk-
medicinsk betraktelse av företeelser som graviditet för att istället försöka 
närma oss den som ”eventualitet” vilken etableras i termer av praktisk 
erfarenhet. Då kan vi knappast undgå att upptäcka hur individers vardag i 
en till synes neutral offentlig miljö - såsom arbetslivets domän - kan kräva 
en utvecklad iakttagelseförmåga, minutiös självkontroll och praktisk 
uppmärksamhet. Ett mödrande synes utifrån ovanstående genomgång vara 
något som kräver medveten och varsam hantering i arbetslivet.  

När jag läste Youngs essä om ”the menstrual closet” hade jag redan 
kommit att intressera mig för relationen mellan graviditet och lönearbete 
och kommit över det dagboksmaterial vi ovan gått igenom delar av. Jag 
ville genom detta så undersöka möjligheterna att studera graviditet och 
lönearbete som en samfälld erfarenhet men hade stora svårigheter att av-
gränsa det och hitta en analytisk ingång. Youngs artikel gjorde det så möj-
ligt för mig att sätta in min läsning av dagböckerna i ett metaforiskt sam-
manhang som också underlättade forskningsfrågans framställning och 
dess perspektiv. Eftersom Youngs essä är förhållandevis kortfattad vände 
jag mig också till de teoretiska inspirationskällor hon använt260 för att 
kunna utveckla mer precisa begrepp som skulle göra det möjligt att ge-
nomföra analysen. Valet föll dock, som framgått, mer precist på Erving 
Goffman eftersom hans begreppsapparat syntes väl anpassad för de rela-

                                                      
260 T.ex. Foucault (som jag då redan försökte använda) samt tidigare (Kapitel 4) 
Laws (”menstrual etiquette”) och Sedgwick (”the closet”). 
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tivt ”tekniska” syften jag hade kring analysen av praktiker.261 Den uppen-
bara frågan jag efter att ha kombinerat Youngs och Goffmans arbeten 
ställde mig var förstås om det var möjligt att identifiera ett sådant mönster 
som han gjorde för stigma och hon gjorde för ”menstruationens feno-
men”; mer precist om det fanns en ”praktisk garderob” för graviditet i 
arbetslivet? Mot bakgrund av detta skall jag nu så försöka säga någonting 
kring detta och argumentera för att så faktiskt är fallet, med vissa förbe-
håll. 

Mot bakgrund av kapitel 9 och den logiska problematiseringen kunde 
vi slå fast att den mödrande lönearbetarens situation synes sammanfalla 
väl med vad Goffman beskrivit som en stigmatiserad situation, förenklat 
en degraderad social identitet (mödraren) i ett givet sammanhang (arbets-
livet), vilket sålunda får konsekvenser för alla som kan identifieras som 
bärare av denna sociala identitet. Därtill, vilket vi undersökt noggrannare i 
detta kapitel, synes denna positionering också innebära ett särskilt enga-
gemang hos de individer vars faktiska identitet också sammanfaller med 
denna sociala identitet. Detta synes till att börja med kräva ett 
förhållningssätt till sig själva som bärare av en känslig social information; 
som Goffman: ”To display or not to display; to tell or not to tell; to let on 
or not let on; to lie or not to lie; and in each case, to whom, how, when, 
and where”. (1963, s 42). Genom att ta sig an graviditeten som en hem-
lighet vilken måste bevaras (som alla dagboksförfattarna ovan gjorde) 
inleds en serie praktiker riktade mot att dölja, förleda eller avleda upp-
märksamhet, distansera sig, använda sig av förtrogna och till slut före-
komma och avslöja sig/bli avslöjad. Samlat innebär det en medveten kon-
centration vid företeelser som hur man klär sig, vad man äter, hur och när 
man talar, hur och när man beter sig (social beteenden) etc. för att inte 
komma ut och bli avslöjad. Detta konstaterande föranleder det som 
Young, men också Goffman, påtalat, att varje specifikt stigma eller förete-
elser kräver sin ”garderob”. Det påtalar också Sedgwick (1990), från vil-
ken Young hämtar sin garderob. I sin undersökning av homosexualitet 

                                                      
261 Referenser till Goffman är vare sig frekventa eller betydande hos Young, det är 
mitt intryck. Det finns dock stora likheter mellan deras perspektiv. Noterbart är 
här förstås att båda var verksamma vid Chicagouniversitetet, med viss överlapp-
ning. Även om betydelsen av ”andan” kring Chicagoskolan inte skall underskattas, 
torde nu denna överlappning snarare ha att göra med att båda vara inspirerade av 
de Beauvoir och Sartres arbeten. I min tolkning ger Goffmans ”stigma-teori” över-
huvudtaget intryck av att hämta inspiration i de Beauvoirs filosofi (i synnerhet som 
den framställs i Det andra könet, 2006). 
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säger nu Sedgwick att garderoben är ett sätt förstå människors erfarenhet 
av avvikelse från normer. Det är dock viktigt att påpeka, säger hon, att vi 
bör vara försiktiga att generalisera kring avvikelsen som fenomen och hon 
betonar här att garderobsmetaforen har en särskild styrka när det gäller 
problematiseringen av homosexualitet. Alla avvikelser är inte lika ”ho-
tande”. Det är t.ex. knappast chockerande för omgivningen att någon 
menstruerar även om det med Young utgör något av en (offentlig) hemlig-
het - dvs. något som man i vissa sammanhang bör tala tyst om och dölja. 
Dessa förbehåll är viktiga att ta hänsyn till, men de föranleder egentligen 
inga allvarliga problem när det gäller överföringen av ”garderoben” som 
metafor till andra sammanhang (vilket Young också visar). Det viktiga är 
att varje fenomen och erfarenhet bör hanteras någorlunda avskilt och inte 
klumpas ihop med allt annat för att det skulle underlätta generalisering 
(jfr Goffman, 1963, s 138f). Det gäller således att försöka lyfta fram det 
särskilda med det fenomen som man vill relatera metaforen till.  

I fallet ”graviditet” blir detta särskilt tydligt. Som ett föreställt neutralt 
fenomen, bortom faktiska erfarenheter, torde graviditet och barnafödande 
knappast framstå som något chockerande. Inte heller som något konkret 
och återkommande torde graviditet och barnafödande, för de flesta män-
niskor, framstå som ”chockerande”. Det flesta är införstådda med att 
sexualitet och barnafödande är vanliga inslag i reproduktionen och således 
människans vardagsliv. Graviditet är därtill någonting som många männi-
skor säkert skulle betrakta som en i grunden positiv händelse; i.e. ett 
”glädjens besked” som man vill sprida till hela sin omgivning, dvs. ingen-
ting att dölja eller känna skam över (vilket t.ex. sexualrådgivaren Janouch 
tidigare gav uttryck för, liksom flera av dagboksförfattarna). På detta sätt 
bildar graviditeten underlag för en i jämförelse annorlunda hemlighet.  

Ett annat särdrag hos graviditeten är att det är en hemlighet som kan 
vara svår, för att inte säga omöjlig, att i en arbetslivskontext bemästra 
över längre tid, eftersom en graviditet, till att börja med och vanligtvis, 
blir alltmer synlig efterhand. Offentliggörandet av hemligheten - dvs. ut-
trädet ur garderoben - är alltså något som, i de allra flesta fall, måste ske 
under en graviditet. I den mödrande lönearbetarens fall utgör alltså garde-
roben inte något varaktigt ”skydd”, vilket den kan tänkas vara i andra 
sammanhang. Därtill är det alltså i många (sannolikt de flesta) samman-
hang något som de inblandade faktiskt vill skall komma ut; vilket uttrycks 
som något tvetydigt i flera av de refererade dagböckerna; att vilja och inte 
vilja visa upp sig som gravid. Till detta faktum, att graviditeten tenderar 
att bli känd av omgivningen antingen genom att hon blir avslöjad eller 
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genom att hon berättar om den, kommer också det ”normativa faktum” 
att arbetslivets domän också genom lagstiftning reglerar en individs hante-
ring av denna (eventuellt) hemliga information. Denna reglering är inte 
direkt - som i att en individ är ålagd att berätta att hon just är gravid - 
däremot är hon indirekt ålagd att göra så genom det lagrum (dvs. enligt 
Föräldraledighetslagen) som säger att hon att senast två månader innan en 
föräldraledighet (vilket följer för de allra flesta mödrande individer) har 
att informera sin arbetsgivare om en planerad föräldraledighet.262  

En ytterligare specifik iakttagelse är att gravida individer efter offentlig-
görandet kan uttrycka ett behov av att ”stänga dörren” till garderoben 
igen, särskilt i de sammanhang då de upplever att de inte vill identifieras 
med sin graviditet, utan betraktas som en i mängden, dvs. smälta in som 
lönearbetare. Det kan t.ex. gälla i arbetslivet då människor upplever att de 
behandlas på ett annorlunda sätt under sin graviditet, att de inte betraktas 
som den ”produktiva” medarbetare de var förut, vilket framförallt lyfts 
fram i den tidigare forskningen. Det anknyter dock även till det faktum att 
individen kan vilja tona ned de spänningar som graviditeten innebär i 
förhållande till arbetet, dvs. de försvårande omständigheterna att kunna 
upprätthålla arbetskontraktets krav om närvaro-aktivitet och undvika 
”avbrott”. Omständigheter vilka t.ex. kan upplevas påverka karriären 
(som hos Jane) och ekonomin (som hos t.ex. Annelie). Denna spännings-
hantering innebär praktiker som syftar till att tona ned spänningarna, t.ex. 
i form av att såväl ”hålla ut” och ”kämpa emot” liksom genom egen be-
slutad sjukskrivning ”ge efter” för t.ex. trötthet och illamående (som hos 
t.ex. Birka och Linda). Det handlar också om att å ena sidan stå emot 
påkallade sjukskrivningar från mödravården och å den andra att stå emot 
såväl arbetets som chefers krav och förväntningar under det att man är 
påkallat sjukskriven (t.ex. Jane, Annelie och Lisa).263  

Därtill har vi det faktum, som jag utvecklade i analysen ovan, att denna 
spänningshantering också inbegriper en ”tänkandets praktik” som (utan 
att överdriva arbetets eller barnafödandets betydelse för envar) utifrån 
dagböckerna, kan sägas handlar om en justering av fokus; dvs. från arbe-
tet till sig själv och fostret (i det föregående självet mer som en behållare 
för det kommande barnet vilket är det objekt som detta ”tänkandets prak-

                                                      
262 Detta gäller förstås även en partner som planerar att ta ut en föräldraledighet. 
263 Se även ex. Birka som förhandlar med sin chef om att arbeta hemifrån. 
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tik” lär sig - under inflytande från mödravården - att sätta i första rum-
met).264  

Det centrala att konstatera, mot denna bakgrund och de redogörelser 
och analyser som genomförts, är att situationen per definition synes peka 
mot det förhållande som Goffman kallar för stigma och en stigmatiserad 
position liksom det som Young kallar för en ”garderob”. Vi har ett tydligt 
stigmatiserande förhållande; mödrande som en degraderad social identitet 
i förhållande lönearbetarideniteten; överväganden kring informationens 
känslighet och valet att hålla den hemlig; samt praktiker som dels syftar 
till att hålla informationen om graviditeten hemlig dels syftar till att prak-
tiskt hantera de spänningar som löpande uppstår mellan det att vara möd-
rare och det att vara lönearbetare. Det senare sammanfaller således med 
vad Young kallar för mikro-disciplinära tekniker, men i detta fall såväl 
under tiden garderoben hålls stängd som efter det att deras tillstånd blivit 
känt. Med mikro-disciplin syftar Young på de strukturerade praktiker som 
sker nära människor i deras vardagliga hantering av sig själva i miljöer 
inom vilka de intar en marginaliserad position. Det synes synnerligen gil-
tigt för den mödrande lönearbetaren och hennes situation; som i vad, hur 
och när de tänker; vad, hur och när de äter; vad, hur och när de klär sig; 
vad, hur och när de ”mår”; vad, hur och när de talar; vad, hur och när de 
anstränger sig; vad, hur och när de känner; och inte minst vad, hur och 
när de tänker.265  

Avslutningsvis vill jag kommentera det synnerligen komplexa förhål-
lande som detta stigma och denna ”garderob” utspelar sig inom. Vi kan 
nämligen, mot bakgrund av tidigare behandling i avhandlingen men också 
i detta kapitel, konstatera att graviditeten inte bara utgör en ”privat hem-
lighet” i de föreställt slutna teleologiska arbetsorganisationerna utan 
måste förstås som något av en ”officiell hemlighet” och en fråga för ”of-
fentlig spänningshantering”. Som tidigare framgått är detta ett förhållande 
som såväl lagstiftningen som socialförsäkringssystemet bidrar till genom 
sin institutionella problematisering av den mödrande individen i förhål-
                                                      
264 Det kanske framgår tydligt nog men jag vill ändå betona att analysen inte syftar 
till att ”värdera” situationen (”rätt” och ”fel”) utan endast försöker konstatera 
huruvida det går att urskilja ett praktiskt mönster. 
265 Det är också centralt att konstatera att den mikrodiscplin som vi med Young 
(och Goffman) har kunnat identifiera kring den mödrande lönearbetaren, ofta sker 
under en mer allmänt känslomässigt pressad situation; eufori och glädje blandat 
med oro och osäkerhet, som till förstone inte förefaller ha en direkt bärighet på 
arbetslivet men som definitivt präglar den mödrande lönearbetarens situation. 
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lande till arbetslivet. Arbetsrätten kan här ses som ett värderationellt sätt 
att söka hantera arbetskontraktets mål-medel-rationella grund i relation 
till mödraren, dvs. genom att söka ”dölja” det faktum att mödrande eller 
potentiellt mödrande individer ofta inte är den lämpligaste av arbetskraft; 
och därför av rationella (sakliga) skäl rimligen torde kunna sorteras bort 
från kapitalbyråkratiska kalkyler och periodavstämningar. Parallellt kan 
vi också se socialförsäkringen som ett (främst) mål-medel rationellt sätt att 
söka parera det faktum att mödrande individer inte alltid kan uppvisa den 
faktiska närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad som arbetskontraktet krä-
ver, genom att t.ex. hänvisa dem till sjukskrivning, havandeskaps-
/graviditetspenning eller föräldrapenning under hela eller delar av en gra-
viditet. Därtill innefattar detta institutionaliserade döljande också ett sub-
jektivt engagemang hos de mödrande lönearbetarna i förhållande till ar-
betskontraktet, vilket vi kunde se uttryckas som det praktiska engage-
manget och kampen för att ”hålla ut” och ”klara av” jobbet.266  

Vi kan mot denna bakgrund konstatera att graviditeten som en ration-
aliserad hemlighet och normaliserad spänning här pekar mot ett mer prin-
cipiellt förhållande kring lönearbete och anställningar. Den mödrande 
individen behöver som ett närvaro-problematiserat ”symptom” (eller som 
i förarbetet till den allmänna socialförsäkringen en ”störning”) under-
stundom räknas av från kalkylen; från den kapitalbyråkratiska arbetsor-
ganiseringens lokala resultat- och balansräkningar. Här spelar socialför-
säkringen en central roll genom ett om inte direkt döljande så ett indirekt 
dito. Visserligen kan vi välja att se det som att socialförsäkringen tillsam-
mans med arbetsrätten fungerar som ett ”positivt” eller ”humant” döl-
jande. Socialförsäkringen har t ex, som diskuterades i Kapitel 7, ett antal 
instrument med syfte att direkt underlätta möjligheten att vara gravid och 
upprätthålla ett arbetskontrakt - t.ex. i form av graviditetspenningen men 
också i form av föräldrapenningen - vilka båda kan utnyttjas i slutet av en 
graviditet (under vissa villkor). Traditionell sjukskrivning kan förstås 
också, mer indirekt, användas för såväl kortare perioder av frånvaro (ge-
nom egenmäktiga beslut) som längre perioder (föreskriven sjukskrivning 
av läkare). Detta uttrycker dock sammantaget (och i detta sammanhang) 
snarare än ”humanism” en institutionell problematisering kring den möd-

                                                      
266 Vilket kan ha sina ”egna” rationella grunder i ”viljan att arbeta” (jfr t.ex. We-
ber och ”arbetsetiken”) vilken inte är i fokus här men delvis berörs i nästa kapitel. 
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rande lönearbetaren.267 En problematisering som innefattar ett döljande 
och en nedtoning kring det normalt förekommande - att mödra - inom ett 
normaliserat sammanhang - att lönearbeta - vilket alltså innebär ett nor-
maliserat förhållande - det mödrande lönearbetet.  

Barnalstringen - som en individuell och samhällelig vilja och värde - blir 
härigenom inte bara problematiserat som ett hemlighållande av enskilda 
(mödrande) lönearbetare i förhållande till enskilda arbetskontrakt utan 
också institutionellt genom mödrandets etablering som en skyddsvärd 
försörjningsfunktion inom den inkomstrelaterade socialförsäkringen. 
Detta offentliga institutionella hemlighetsmakeri är alltså en historiskt 
utvecklad ”allmängiltighet”. Denna ”allmängiltighet” är kontingent, nor-
mativ och politisk. Som sådan har den effekter på lokal nivå och avkräver 
subjektens engagemang för att de skall fungera inom ramen för lönearbe-
tets organiserade allmänning.  

Det intressanta framåt gäller nu, mot bakgrund av vad som diskuterats, 
vilket det moraliska innehållet är i denna stigmatiserade och mikro-
disciplinära positionering av den mödrande lönearbetaren. Det blir fokus 
för nästa kapitel, där jag kommer att koncentrera mig på spänningen mel-
lan den mödrande individen och det rationella arbetskontraktet som ett 
uttryck för dels en vilja till förnuft (”jag är inte lämplig som arbetskraft”) 
dels en vilja till ärlighet (”jag måste berätta att jag inte är lämplig som 
arbetskraft”). Två ”viljor” som vi understundom sett komma till uttryck 
under de två senaste kapitlen; dels som ett tryck kring att ärligt informera 
arbetsgivaren om sin situation inför en intervju eller i en anställning, dels 
som ett fokusskifte från sig själv som lönearbetare till sig själv mödrare 
som skall bli modrare. Dessa två ”viljor” skall nu preciseras och analyse-
ras mer i detalj för att kunna göra det möjligt att säga någonting om den 
mödrande lönearbetarens etiska problematisering kring ett, som vi skall 
kalla det, nödvändigt sanningssägande.   

 
 

 
  

                                                      
267 Jag vill här, återigen för att undvika missförstånd, betona att jag inte är ute 
efter att värdera den socialförsäkringsmässiga inbäddningen av den mödrande 
lönearbetaren. Jag är endast ute efter att analysera den mödrande lönearbetarens 
situation; logiskt, praktiskt och etiskt. I detta behöver t.ex. rättsordning och social-
försäkringsinstrument (kallt) hanteras på samma nivå som allt annat. 
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11. Den etiska problematiseringen 
Jag ska imorgon träffa min chef, som erbjudit mig en provanställning [med 
ett erbjudande om fast anställning] Skall jag berätta imorgon att jag skall 
ha barn om 6 månader? Vi har hittills enbart haft telefonkontakt. Vad hade 
ni gjort? aellinor 

I de föregående kapitlen låg fokus vid det logiska respektive praktiskt-
disciplinära mönstret. I detta kapitel kommer det att ligga vid det - med 
logiken och praktikerna sammanhängande - moraliska erfarenhetsmönst-
ret. Med Goffman kan vi nämligen säga att den (logiskt) avvikande indivi-
den inte bara genomgår en praktisk och teknisk träning inom ramen för 
ett specifikt stigma (rörelser, tal, tänkande osv). Goffman menar att den 
stigmatiserade individen därtill genomgår ett antal moraliska erfarenheter 
(som med en viss distans uppvisar igenkänning). Det handlar alltså om 
subjektets moraliska praktiserande av sig själv i ett särskilt sammanhang.  

För Goffman finns det ett antal avgörande steg i denna ”karriär”; t.ex. 
då hen först inser sig vara annorlunda eller avvikande; då hen lär sig vad 
det innebär att vara degraderad i en given miljö; då hen lära sig att dölja 
sitt tillkortakommande; då hen går från att vara diskrediterbar till att vara 
diskrediterad. Goffmans begreppsapparat blir härmed (som alltid) förhål-
landevis teknisk och detaljerad. För min egen del handlar det mer om att 
identifiera en viss tematik kring de moraliska situationer och övervägan-
den som den mödrande lönearbetaren synes beträda respektive utföra. 
Min avsikt är alltså inte att försöka upprätta den mödrande lönearbeta-
rens riktiga eller sanna ”moraliska karriär”, liksom det heller inte var min 
avsikt i föregående kapitel att försöka bestämma den lag eller den discplin 
som synes gälla allt och alla. Det handlar mer om att överdriva ett antal 
tendenser; att rita konturerna för en mer idealtypisk arkitektur kring den 
mödrande lönearbetaren; där de två föregående kapitlen representerar ett 
logiskt (degraderad social identitet) och praktiskt mönster (praktiskt hem-
lighetsmakeri och spänningshantering) och det innevarande handlar om 
att utveckla ett etiskt dito.  

Jag kommer i det följande att utgå ifrån begreppen och skam och san-
ning (såsom de introducerades i slutet av Kapitel 4). Dessa förefaller näm-
ligen lämpliga att använda för att analysera de två centrala erfarenheter 
som utmärker den normaliserade mödrande lönearbetarens situation. 
Närmare bestämt ”jag är inte lämplig som arbetskraft” och ”jag måste 
berätta sanningen om mig själv som olämplig arbetskraft”. Dessa två 
”moraliska erfarenheter” - uttryckta som Viljan till förnuft och Viljan till 
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ärlighet - kommer till en början att utgöra fokus för diskussion och analys 
och följaktligen bilda två huvudrubriker. Under den tredje huvudrubriken 
- Det rationella döljandets och den normala nedtoningens etik - kommer 
jag ställa dessa erfarenheter i relation till frågan om skammen och san-
ningen. Mer bestämt som en analys av den kategoriska skammen och san-
ningens nödvändighet. Avslutningsvis kommer kapitlet som helhet att 
kunna samlas ihop och preciseras med utgångspunkt i Foucaults begrepp 
parrhêsia; dvs. som ett uttryck för den mödrande lönearbetarens subjek-
tiva sanningssägande. Detta sker under den fjärde huvudrubriken San-
ningens rationella och normala form.  

Om underlaget i Kapitel 9 huvudsakligen utgjordes av DO:s ärenden 
och underlaget i Kapitel 10 främst hämtades från internetdagböckerna 
kommer fokus i detta kapitel vara mer spretigt; dels genom att jag åter-
kommer till tidigare refererade citat och utsagor dels genom att jag kom-
pletterar med nya utsagor från alla tre material inklusive diskussionsforu-
men. En genomgående utgångspunkt för flera av rubrikerna kommer desu-
tom att vara den tidningsintervju med fyra kvinnor som refererades i in-
ledningen av kapitel 9. 

Viljan till förnuft 
I inledningen till Kapitel 9 Den mödrande lönearbetarens logiska proble-
matisering refererade jag till en tidningsintervju (Rendik, 2001) med fyra 
kvinnor kring deras erfarenheter av att söka jobb som potentiella möd-
rare. Det var bl.a. här vi diskuterade förekomsten av s.k. ”babykontrakt”. 
Alla fyra lyfte intressanta aspekter av det som kommer att vara av intresse 
i detta kapitel, dvs. de moraliska aspekterna av relationen mellan den po-
tentiellt eller faktiskt mödrande arbetstagaren och arbetsgivaren. I tid-
ningsintervjun berättade t.ex. Anna om hur hon inför sin första anställ-
ningsintervju fick rådet av en väninna att ta av sig sin förlovningsring. 
Detta kändes inte rätt för Anna som menade att det skulle vara ”… som 
att förneka sig själv.”, varpå hon avstod från denna ”taktik”. Hon fick 
inte detta första sökta jobb vilket förstås kan ha många anledningar men 
hon berättar ändå hur det fick henne att bli lite misstänksam:  

”… de hade ju verkat jätteintresserade, börjat prata lön och allt. […] Men 
bara det att man börjar misstänka en sån här sak, är ju tragiskt. Och ju mer 
jag tänker på det, varför undrade intervjuaren om jag skulle gifta mig? 
Kanske ville han bara vara trevlig och småprata, inte vet jag. Men ändå, 
vad hade han med mitt privatliv att göra?” 
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Vi ser i detta citat hur Anna letar efter en rationell förklaring; som i att 
något måste ligga bakom denna mystik. Hos en annan av de intervjuade, 
Malin, var den rationalitet Anna letar efter mer uttalad: Det var här ar-
betsgivaren ville upprätta ett ”babykontrakt”, dvs. jobbet var hennes om 
hon avstod från att skaffa barn under den första tiden (ett år) på företaget. 
I gengäld skulle företaget satsa friskt på henne med bra lön, utbildning och 
snabb karriär. Vi ser det också hos ytterligare en av de intervjuade kvin-
norna, Åsa, som berättar om en anställningsintervju där det första hon 
fick reda på var att företaget hade få anställda och var sårbart. Eftersom 
hon var ”sugen på jobbet” kände hon sig tvungen att visa att hon var en 
som kunde ställa upp och säger: ”… jag lovade att jag inte skulle svika, att 
jag var beredd att ge hundra procent, att jag nästan aldrig var sjuk och 
inte hade något seriöst förhållande, så barn behövde de inte oroa sig för.” 
Åsa menar här att det nästan var som att hon, genom att förekomma in-
tervjuaren, gjorde honom en tjänst, dvs. så att han slapp ställa de ”pin-
samma” frågorna. Samtidigt som hon säger att det kändes ”fel”, konstate-
rar hon även att hon ”… förstå mindre företag när de inte vill anställa folk 
som ska vara föräldralediga.”. Den sista av de intervjuade kvinnorna, 
Lisa, berättar på samma tema att arbetsgivarna vid en intervju direkt sagt 
att inte var intresserade av att anställa någon som inom en snar framtid 
skulle skaffa barn. De la dock fram det på ett mjukt sätt, säger hon; som i 
att det var för hennes egen skull, så att företaget skulle kunna satsa på 
henne. Mot denna bakgrund sa också Lisa till arbetsgivaren att barn inte 
var att tänka på, varpå hon fick jobbet.  

Vad vi här ser utvecklas är det rationella förhållningssätt som under-
bygger det fria lönearbetet och normala arbetskontraktet. Det innebär att 
förstå situationen och förstå sig själv som objekt i den. Det vi ser i verkan 
är vad vi tidigare har hänfört till som en rationell blick. Som sådan är 
denna inte personlig (utan måste göras så), utan verkar i situationen och 
involverar såväl andra individer som de verktyg och instrument som fun-
gerar i den. Som i fallet ovan; dels arbetsgiveriets funktionärer som sköter 
intervjuerna dels babykontraktet som ett särskilt instrument myntat i 
denna arbetskontraktets rationalitet. Vi mötte exempel på detta erfaren-
hetstema också senare i kapitlet (9) då vi tittade lite närmare på några av 
DO:s förlikningsärenden. Några exempel kan vara talande: En kvinna som 
arbetade på Migrationsverket sökte en av flera utlysta tjänster till en ny 
enhet i samma organisation. I sin ansökan berättar hon om sin graviditet. 
Under intervjun meddelar rekryteraren att hon ”… visserligen var väl kva-
lificerad för den sökta tjänsten, men att hon inte kunde komma ifråga för 
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jobbet eftersom hon inte skulle kunna tillträda i tid.” (DO, JämO 
2008/1189). En annan kvinna sökte en tjänst på Trafikkontoret i Göte-
borg. När hon talar med arbetsgivaren för att boka tid för en intervju 
berättar hon dels att hon är mycket intresserad av tjänsten dels att hon är 
gravid och skall föda barn inom kort. Arbetsgivaren ställer då in intervjun 
med henne med hänvisning till ”… att man behövde någon på tjänsten 
omgående och att man hade flera kvalificerade sökande.” (DO, ANM 
2011/1717). En annan kvinna som hade en provanställning på en bensin-
mack får efter en tid reda på att det inte kommer att bli aktuellt med nå-
gon fortsättning. I hennes tjänstgöringsintyg skriver arbetsgivaren att an-
ställning avbröts ”… på grund av hennes graviditet, eftersom hon inte 
skulle klara att göra de tunga lyft som arbetet krävde.” (DO, ANM 
2009/2287).  

Vad dessa exempel säger oss, tillsammans med de fyra intervjuade 
kvinnorna ovan, är att de inte duger som arbetskraft, att de är olämpliga 
som arbetskraft. Argumenten är också enkla och rationella, inte dunkla 
och emotionella. De är rent av banala i sin enkelhet. Det kanske tydligaste 
exemplet fick vi ytterligare senare i samma kapitel (9) då klienten till ett 
bemanningsföretag ringer upp och ogenerat meddelar att de: ”… inte ville 
ha [arbetstagaren] kvar eftersom hon inte uppfyllde deras behov.”(DO, 
ANM 2012/860). I de refererade intervjuerna ovan ser vi också detta för-
nuft - som en rationell blick - uttryckas som något av en självklarhet att 
göra till sitt eget för arbetssökande kvinnor i fertil ålder. Det tydligaste 
exemplet är just ”babykontraktet” som paras med en uppmuntran om bra 
lön, utbildning och snabb karriär. Hos en av de intervjuade - Åsa - tar det 
sig också uttryck i en slags internalisering då hon, som hon säger, känner 
sig tvungen att visa att hon är en som ställer upp; lovar att inte ”svika” 
och att hon är ”… beredd att ge hundra procent…” samt att hon ”… näs-
tan aldrig [är] sjuk och inte [har] något seriöst förhållande…” med un-
dermeningen att ”barn” inte är något de behöver ”… oroa sig för.” 
Samma sak hos den intervjuade Lisa som direkt får reda på att de inte vill 
anställa någon som vill ha barn, varpå hon säger att barn inte är att tänka 
på. Som ett uttryck för en vilja att vara förnuftig med sig själv. 

För att komma närmare hur detta moraliska tryck (jag är inte lämplig 
som arbetskraft) inte alls behöver ha en så tydlig arbetsgivare (hen syns 
inte) inblandad som ovan kommer jag nedan att fördjupa mig en av dag-
böckerna som diskuterats i föregående kapitel, närmare bestämt Janes. 
Detta kan komma att upplevas som en viss repetition då vi i föregående 
kapitel redan diskuterat en del av de citat och utsagor som återfinns ne-
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dan. Det kan också komma att upplevas som ett förhållandevis utdraget 
återberättande av en text. Det är dock helt i sin ordning. Den moraliska 
karriär som Goffman talar om och det moraliska lärande vi här är ute 
efter är en förhållandevis långrandig historia som jag genom detta referat 
(med citat) vill få fram, dvs. kring att lära sig vad som är rätt och fel; vad 
som är förnuftigt och inte, vad man skall göra eller inte. Janes dagbok är 
synnerligen lämplig för detta syfte (och jag återkommer till hennes berät-
telse även ifråga om ”viljan till ärlighet” under nästa rubrik). 

”Vet ju om att min graviditet kommer att stoppa min karriär helt.” 
Som vi kommer ihåg från föregående kapitel berättar Jane redan i inled-
ningen av sin dagbok hur hon ”älskar sitt jobb”. Arbetet som receptions-
ansvarig, skriver hon, har också blivit mer och mer stimulerande. Under 
graviditetens första tid känner hon en stor oro och längtar till det första 
ultraljudet för att få graviditeten bekräftad; att allting är som det skall, för 
att kunna slappna av och bara kunna njuta av att vara gravid. Samtidigt 
känner hon sig också ivrig att få berätta för alla. Hon tycker särskilt att 
det börjar kännas jobbigt att inte berätta på jobbet och skriver:  

Min chef frågade mig häromdagen om jag behövde några nya uniformsklä-
der. Beställde först en ny kjol, men ombestämde mig nästan direkt då jag 
kom på att det var onödigt, att det inte behövdes. ”Jag har ju en”… 
*skrattar* Undrar om de misstänker något? Jane 

En annan ”jobbig sak” är att en kollega skall vara tjänstledig ungefär 
samtidigt som Jane själv ”behöver” vara ledig, varpå hon skriver: ”Så jag 
vill ju vara schysst och berätta så fort som möjligt…”. 

I samband med detta konstaterar hon också att är på ”uppgång på 
jobb” och skriver: ”Vet ju om att min graviditet kommer att stoppa min 
karriär helt. Men det försöker jag att inte bry mig så mycket om.” Hon 
fortsätter här med att konstatera att graviditeten är ”ett underbart mira-
kel” som inte jobbet skall få tynga ner, samtidigt som hon tillägger:  

… eftersom jag är en oerhört lojal person och har kämpat så hårt för att 
komma såhär långt, så känns det oroligt och ledsamt. Jag vet ju själv att jag 
hade klarat av en chefsposition även om jag har barn, men tyvärr vet jag 
inte om mina chefer tycker detsamma. Är orolig över att bli omplacerad 
som vissa andra blivit efter de fått barn. Men jag hoppas verkligen inte på 
att det ska gå så långt. Jag kommer ju att kunna jobba vissa kvällar och 
vissa helger eftersom jag har Michael, och det har inte de andra tjejerna 
kunnat. Detta är förstås ett orosmoment för mig just nu, men som jag sa så 
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suddas nog den oron ut med tiden. Fast i natt vaknade jag utav att jag 
drömde att de satt en annan tjej på min plats. Kunde inte somna om efter 
det… Jaja, nog om det! Jane 

Efter några veckor, har Jane berättat om graviditeten (till synes utan 
bekymmer) på jobbet, och hon skriver att det känns ”… såååå skönt”. 
Parallellt med detta konstaterar hon också att hon mår förhållandevis bra 
men att en sak är tydlig: 

TRÖTTHETEN. Gud, vad trött jag blir helt plötsligt. Kan liksom inte kon-
centrera mig de sista timmarna på jobb, och jag som oftast brukar vara på 
skaft hela dagen. Jaja, det är en lustig och samtidigt härlig känsla att kunna 
släppa kontrollen lite. Jane 

Fortfarande verkar hon dock vara vid gott mod och skriver lite senare 
om en kvällsaktivitet med ledningsgruppen: ”Premiär på casinot för min 
del, så det ska bli spännande. Men det blir en låååång dag. För innan dess 
ska jag jobba, gå till läkaren, äta avslutningslunch på jobb och bowla med 
arbetskompisarna. HUR ska jag orka? *skrattar*” Även om hon mår bra 
under större delen av graviditetens första halva, förutom tröttheten, är oro 
ett återkommande tema. Hon skriver t ex: 

Är en ständig oroare, har jag kommit på. Trodde att oron skulle vara över 
när jag gjort ultraljudet, men tji fick jag. […] Ska kontakta min barn-
morska på Mödravårdscentralen och be att få komma och lyssna på hjärt-
ljuden. Samtidigt ska jag boka en tid hos kuratorn där, så att jag kan få 
samtala med en professionell om min oro. Tror att det kan vara bra för 
mig. Undrar ofta om denna starka oron är normal. Oroar sig andra bli-
vande mammor lika mycket? Eller är jag bara ovanligt fånig? Jane 

En tid senare berättar hon om mötet med kuratorn som ledde in på ett 
samtal om jobbet; att det kunde vara orsaken till att hon oroade sig så 
mycket. Jane skriver:  

Har inte tänkt på det innan, men det är klart att man inte mår bra då man 
stressar... Jag har alltid varit en sådan som ska vara så himla duktig. Ska 
hinna med allt och lite till, och som aldrig säger ”Nu klarar jag inte av 
mer”. När jag kommer hem från en stressig dag på jobb har jag jätteont i 
magen. Jag kan inte varva ner och vaknar flera gånger per natt och oroar 
mig över hur bebisen därinne mår. Det KAN ju bara inte vara bra för var-
ken mig eller henne/honom där inne… Det gör inte saken bättre att jag sät-
ter mig och gör någon annans jobb också om det är någon som är sjuk. 
Måste bli bättre på att inte vara duktig… Jane 
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Kuratorn ger henne en tid till läkaren eftersom hon också föreslagit en 
sjukskrivning på halvtid. Det gör Jane nervös. ”Jag har själv inte alls tänkt 
i de banorna.” Samtidigt som det också får henne att konstatera: ”Men 
det är nog sant… jag behöver nog tid att varva ner och ta hand om mig 
själv och graviditeten… Vi får se vad detta leder till.”  

Några dagar senare har hon varit hos läkaren och berättar att hon nu 
också mått dåligt av stressen på jobbet, fått sammandragningar och haft 
svårt att komma till ro och sova om nätterna. Läkaren vill sjukskriva 
henne en månad på heltid vilket dock Jane inte alls vill gå med på: ” 

… kände att det skulle vara för jobbigt för mig. Är ju receptionsansvarig, 
och är van vid att jobba mycket. Älskar mitt jobb… Gick dock utan tvekan 
med på halvtids sjukskrivning, eftersom jag VET att jag MÅSTE sköta om 
mig själv och graviditeten. Skulle aldrig förlåta mig själv om jag orsakat att 
något hemskt hänt med bebisen, bara för att jag ska vara så himla duktig 
på jobb. Jane 

Hon berättar nu också att hon fått löfte om att sitta Back Office på 
jobbet och skriver: ”… där jag inte syns, och kan arbeta mer ostört.” 
Sammantaget innebär detta att Jane nu skall arbeta halvtid i två veckor 
och sen gå tillbaka till heltid men med andra arbetsuppgifter och slippa 
”springandet” till och från telefonen mm. Hon skriver:  

Så länge det verkligen fungerar så (så att jag inte får hoppa in för någon 
som är sjuk eller liknande) så är jag mer än villig att prova heltid igen. Men 
jag har lärt mig att lyssna på min kropp. Om jag märker någon tendens till 
att kroppen säger ifrån tvekar JAG inte att säga ifrån heller. Graviditeten är 
det viktigaste i mitt liv just nu. Resten får komma i andra hand! Jane 

Efter några veckor har hon varit hos barnmorskan som verkar tycka att 
det är dumt att hon gått tillbaka till heltid igen, även om hon säger att hon 
i ”… slutändan får bestämma själv.” Jane konstaterar dock att hon lovat 
att lyssna på vad läkaren anser och att hon sen får se hur det fungerar på 
jobbet, och fortsätter:  

Om det inte fungerar tillfredsställande så vet jag att jag måste lyssna på min 
kropp direkt, och göra som både läkare och barnmorska säger. Vill i varje 
fall ge [jobbet] en vecka till… Jag vet ju med hela mitt hjärta - att det jag 
behöver mest just nu är att varva ner. Hitta lugnet och njuta av graviditeten 
till hundra procent. Jane 

Vidare skriver hon att hon aldrig skulle klara av ”föda” i det tillstånd 
hon nu är i: ”När jag går på högvarv och jobbar mer än vad kroppen 
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egentligen klarar av numera.” Samtidigt konstaterar hon att det kanske 
varit extra pressande på jobbet under veckan med en chef som har semes-
ter och att två receptionister, opassande nog, blivit sjuka samtidigt. Det 
värsta är, skriver hon, ”… att det aldrig verkar vara riktigt lugnt – för det 
är ALLTID något som händer på vägen… Jaja, vi får se…” 

Efter läkarbesöket blir hon så sjukskriven på halvtid igen och berättar, 
som ovan, att hon denna gång bestämt sig för att göra som läkaren säger 
(och inte gå tillbaka till heltid):  

Visst, det är svårt att förändra sitt liv såhär, när man förut levt för sitt jobb 
så mycket som jag gjort. Men det är det enda rätta, och jag måste lära mig 
att tänka mer på mig själv och min hälsa. Speciellt nu när det andra lilla li-
vet finns i min mage. […] Nu har jag ett mål, och det är att hitta det själs-
liga lugnet och bearbeta graviditeten på rätt sätt. Jane 

Egentligen, skriver hon, är det tur att det finns lite ”komplikationer, 
som gör att hon kan bli sjukskriven, eftersom hon dels tycker att det 
känns lite väl tidigt med sammandragningar dels känner att hon inte kla-
rar av stressen och pressen. Avslutningsvis konstaterar hon att ”… detta 
kan ge mig något bra - så måste jag lära mig att tänka! Jobbet är ju inte 
allt i livet…”  

När hon väl börjat arbeta halvtid skriver hon så också att hon nu ”hit-
tat lugnet” i sin själ och mer och mer börjat ”… släppa tanken på vad som 
ska hända med min ”karriär” på jobb.” Det som till en början, som hon 
skriver, var ett ”stort orosmoment” verkar nu ”… så litet”. Det enda hon 
nu oroar sig för är ”… bebbens hälsa. Allt annat kommer i andra hand.”. 
Samtidigt skriver hon dock om en liten ”depressionsperiod” och att hon 
tror att ”arbetssituationen” och ”graviditetshormonerna” är orsaken.  

Bara grät och grät i flera dagar. Det är inte lätt att ställa om sig. Ett helt 
nytt liv har nu öppnat sig, och det är svårt att acceptera att jag inte längre 
är ensam om min kropp. Att man ska ta hänsyn till en annan liten varelse… 
Jane 

Nu böjar också en del mer fysiska utmaningar att uppdaga sig och Jane 
berättar att hon har fått ”… lite ont i ischiasnerven och i ryggen…”. Mot 
denna bakgrund börjat det bli tyngre att röra (och inte röra) sig; gå i trap-
por, sitta för länge, cykla osv. Än så länge känner hon dock att hon klarar 
av det men skriver också att barnmorska och läkare säger åt henne varje 
gång hon är där att hon  
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… borde fundera på att gå med på heltids sjukskrivning. Inte så att de vill 
bestämma, men att det kanske vore det bästa för mig. Känner bara att så 
länge jag orkar vill jag hänga med [på jobbet] Har ju en del att lämna över, 
och eftersom jag ska vara ledig i mer än ett år vill man ju lämna det snyggt 
efter sig. Jane 

Därtill tror hon att hon inte skulle må bra psykiskt av att släppa jobbet 
helt, och fortsätter:  

Känner mig redan bortglömd och icke behövd där. Det är ju en stor för-
ändring för en som haft full kontroll (och behov av det) till att släppa allt. 
Känner att jag greppar tag om det en sista gång för att bevaka mina intres-
sen. ”Kommer de ihåg allt jag gjort vid löneförhandlingarna, eller är jag 
bara ett besvär nu? Jane 

Återigen konstaterar hon att det kanske är ”graviditetshormonerna” 
som ställer till det och gör att hon känner sig ”… extra ’trampad på’ emel-
lanåt. Vet att jag är extra känslig nu…”. Samtidigt menar hon att hon har 
blivit bättre på att ”… släppa jobb och stress…” och tillägger att det ”… 
viktigaste är trots allt att bebisen mår bra och inte får för sig att titta ut 
för tidigt. Så det är en ren överlevnadsinstinkt som vårt lilla liv därinne rår 
över helt och hållet! Egentligen helt underbart hur kroppen anpassar 
sig…”.  

En tid senare (under fortsatt halvtids sjukskrivning) konstaterar hon att 
hon har haft en ”bra vecka” på jobbet och fortsätter: ”Tycker att det bör-
jar kännas bättre där nu. Bättre stämning, framförallt. Och jag har nog 
börjat släppa ”pressen” som jag nog sätter på mig själv. Gör inte längre 
åtta timmars jobb på halva den tiden.” Hon berättar nu också att hon 
tagit ut fyra veckors semester innan beräknad förlossning, varför hon bara 
har fem veckor kvar att arbeta innan hon ”… får börja ta hand om [sig] 
själv på heltid.”. Hon skriver också hur glad hon är över att ha tagit ”… 
det förnuftiga beslutet.”  

Någon vecka senare skriver hon om hur skönt hon tycker att det ”… är 
fredag igen…” eftersom det börjar ”… bli jobbigare att gå till jobb för 
varje dag som går. Eller egentligen så är det snarare så, att det är jobbigt 
med måsten.”  När det så bara är en vecka kvar att jobba skriver hon att 
det ska ”… bli jätteskönt!” och första dagen utan jobb konstaterar hon: 

Har börjat min semester nu. Otroligt skönt att få gå här hemma och pyssla 
i ordning inför bebisens ankomst. Och att kunna åka upp i stan när man 
känner för det, eller att vila då man behöver… Bara rå om sig själv och sin 
familj. Jane 
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Vi ser i Janes berättelse att hon till en början karaktäriserar sig som en 
person som är ”oerhört lojal”, ”älskar sitt jobb”, ”vill göra karriär” och 
som bara tycker att det är en lite ”lustig” och ”härlig känsla” att (som 
mödrande) ”släppa kontrollen” lite. Genom ett succesivt ifrågasättande av 
sig själv som lönearbetare kommer hon dock till sist ut med ett annat tän-
kande. Succesivt lär hon sig, som hon skriver, VETA vad hon MÅSTE 
göra, d v sköta om sig själv och graviditeten. Med hela sitt hjärta kommer 
hon så att ”veta” att det hon mest av allt behöver är att varva ner och lära 
sig att tänka mer på sig själv och sin hälsa. Som hon skriver: ”… så måste 
jag lära mig att tänka! Jobbet är ju inte allt i livet…”. Hon blir så succesivt 
bättre och bättre på att ”… släppa jobb och stress.” Det blir ”bebbens 
hälsa” som sätts i första rummet. ”Allt annat kommer i andra hand”. När 
hon så bestämmer sig för att ta fyra veckors semester innan planerad för-
lossning skriver hon om hur glad hon är över det ”förnuftiga” beslutet. 
Sedan försvinner jobbet mer eller mindre helt från hennes dagbok (som 
dessförinnan tagit upp jämförelsevis mycket plats) varför hennes konstate-
rande första dagen utan jobb synes kunna karaktärisera hennes ”nya” 
inställning: ”Bara rå om sig själv och sin familj”. Låt vara att det kanske 
handlar om en momentan sådan. Var Jane befinner sig idag i dessa frågor 
har vi ingen aning om, även om vi kan ana att denna moraliska resa som 
mödrande lönearbetare bildar en central erfarenhet i hennes liv och pekar 
ut ett spår (vilket vi bara behöver vända oss till arbetsmarknadsstatistiken 
för att följa upp).   

Hos Jane ser vi alltså i detalj den interna förhandling och den rationella 
blick som identifierades hos de fyra intervjuade kvinnorna i inledningen av 
rubriken. Hos Jane framträder dock sällan ”motparten” utan det är en 
mer det ansiktslösa lönearbetet och arbetskontraktet som hon brottas med 
(även om vi mellan raderna kan ana funktionärer vars acceptans kanske 
inte är särskilt stor; som när hon t.ex. påtalar att tidigare kollegor blivit 
omplacerade efter att de fått barn). Arbetsgivaren som ”motpart” fram-
träder alltså inte så konkret som t.ex. i de tidigare refererade DO:ärenden, 
där konfrontationen istället blir mycket tydlig. Minns Fall 3, där en 
kvinna som blivit erbjuden och tackat ja till ett jobb aldrig kommer att 
tillträda tjänsten. Kvinnan PC ringer nämligen upp arbetsgivaren efter att 
han fått reda på att hon är gravid, varpå han, enligt DO:s utsago268, för-
klarar att han inte kan anställa henne eftersom han måste ”tänka på bola-
get”. I förhör med Arbetsdomstolen uppger PC vidare att arbetsgivaren 

                                                      
268 Notera att arbetsgivaren hävdar annorlunda i sin argumentation i domstolen.  
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säger ”… att ’pappa-P.’ ville säga att de skulle lösa situationen, men att 
’affärs-P.’ visste att det inte skulle fungera för bolaget att vara utan säljare 
under en så lång föräldraledighet som det skulle bli fråga om.” (Arbets-
domstolen, Dom nr 74/13 Mål nr A 187/12). 

Än mer konkret ser vi det utvecklas hos signaturen Snusan, vars berät-
telse på ett forum både innehåller självförhandling (som hos Jane) och 
tydlig konfrontation (som hos PC). Snusan berättar att hon innan sin 
”mammaledighet” var produktchef och chef över ett antal personer hos 
sin arbetsgivare. Det var ett bra men ”väldigt stressigt” och ”psykiskt 
påfrestande” jobb. När hon meddelade att hon var gravid blev hon gratu-
lerad av sin chef men strax därpå upplever hon att blir utesluten från led-
ningsgruppsmöten och information som gick ut till övriga chefer, t.ex. 
kunde han, skriver hon, ”… driva projekt som låg under [hennes] an-
svarsområde…” utan att informera henne. Mot slutet fick hon inte veta 
vem som skulle ersätta henne och blev tvungen att lämna en massa projekt 
i ”luften”. Det sista halvåret, skriver hon, ”… var i princip ett h...vete.” 
Under ”mammaledigheten” var hon, berättar hon, visserligen uppe på 
arbetsplatsen och fick en present som kollegorna skramlat till, men kon-
takterna var få, och hon försökte, som hon skriver, hålla sig a-jour” ge-
nom att äta lunch med kollegor vid ett par tillfällen. Inför att hon skulle 
börja arbeta igen bokade hon ett möte med sin chef, som ”… var trevlig 
och sade att mitt jobb fanns kvar och det var inga problem med ngt.” 
Därefter får hon dock, via en kollega, höra att han två veckor senare gått i 
pension. När Snusan så kommer för sin första dag till jobbet får hon reda 
på att hennes tjänst blivit ersatt med en annan person för nästan ett år 
sedan, varpå hon förstår att hennes (tidigare) chef ”… ljugit [henne] rakt 
upp i ansiktet.” Efter mycket om och men är hon alltså tillbaka på jobbet 
men utan chef och arbetsuppgifter. Ett par veckor senare kommer dock 
VD:n för företaget tillbaka från semester och sätter in henne i ett projekt, 
vilket hon dock inte alls tycker utvecklas ”… till att bli ett likvärdigt jobb. 
Man kan lugnt säga att jag bytt ned mig flera gånger om.” Till sist berät-
tar hon att hon nu återigen är gravid och väntar tvillingar, varför hon 
kommer att gå hem tidigare denna gång. Hon ser heller ingen anledning 
att försöka få något ”… nytt att göra.” VD:n verkar, skriver hon, visserli-
gen fortsatt positiv till henne, så det kanske ”… skulle gå”, men tillägger 
hon: ”… jag har gett upp och längtar bara efter att vara mammaledig 
igen.”.   

Viljan till förnuft handlar (liksom viljan till ärlighet, vilket vi kommer 
till om en stund) som inledningsvis påtalades om ett komplicerat förhål-
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lande. Arbetsgivaren är förnuftig och önskar förnuftiga arbetstagare, dvs. 
sådan som är beredda att ”satsa”, så att hen kan ”satsa på dem”. Arbets-
tagaren vill också vara förnuftig men detta förnuft blir hos den mödrande 
lönearbetarens gärna ett kluvet projekt. Hos Jane synes det, liksom hos 
Snusan, sluta i en slags resignation inför lönearbetet. Därtill ett erkän-
nande av sig själv, inför arbetskontraktet och inför sig själv, som i att ”jag 
är inte lämplig som arbetskraft”. Det var också detta erkännande som 
tidigare refererade antropologen Kugelberg (2004) lyfte i sin undersök-
ning; i vilken hon konstaterar att de unga kvinnor som deltog i intervjuer-
na, åtminstone delvis, betraktade situationen som deras ”eget” fel, som de 
måste göra någonting åt. Det påminner oss också om Goffmans påpe-
kande att den stigmatiserade individens situation - som medveten avvikare 
i en given situation - innebär skam och skuld i erfarenheten av sig själv 
och sin situation. Att vistas ”nära de normala” eller snarare i den normala 
miljön stärker denna delning mellan kraven på sig själv och jaget men 
också speglingen av sig själv bidrar till upplevelsen av denna splittring 
(Goffman, 1963, s 7). Ett centralt inslag i den stigmatiserade individens 
situation blir därmed acceptans och bristen på acceptans. Som Goffman 
skriver: ”Those who have dealings with [her/him] fail to accord [her/him] 
with the respect and regard which the uncontaminated aspects of [her/his] 
social identity have led them to anticipate extending, and have led 
[her/him] to anticipate receiving; [she/he] echoes this denial by finding that 
some of [her/his] own attributes warrant it.” (Goffman, 1963, s 8f).  

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att den stigmatiserade individen 
tenderar att rationalisera och rättfärdiga den särbehandling och diskrimi-
nering hen är satt under; i.e. den sorterande behandlingen som hen utsätts 
för av andra ger ett eko i betraktelsen av sig själv i den givna miljön och i 
betraktelsen av sin egen sociala identitet. Den stigmatiserade individen 
tenderar därmed att bära samma uppfattningar om sin ”identitet” som de 
normala och centrerad kring vad som förväntas i ”den normala miljön”. 
Den rationella blicken internaliseras. På samma tema, men mer specifikt, 
konstaterar Kugelberg att föreställningen om småbarnsmödrar (och 
sålunda mödrare som blivande dito) som problematiska tycks ”… interna-
liserad i kvinnors tänkande…” (Kugelberg, 2004, s 110). Barnomsorg, 
liksom får vi anta mödrande, ses så som något självklart privat som inte 
skall få påverka arbetsgivare. Snusan skriver det inte direkt, men genom 
sin resignation, synes hon bekräfta detta.  

Betonas bör nu att detta inte behöver vara eller levas som något ”nega-
tivt”, dvs. att göra denna situation - där den rationella blicken dominerar - 
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till sin egen och göra något med sig själva i den. Det centrala, och det som 
jag är ute efter här, gäller hur denna rationalisering innebär en bortsorte-
ring av det avvikande i en given miljö och att denna bortsortering sker i 
förhållande till ett särskilt sätt att veta saker (mål-medel-rationalitet) och 
ett särskilt sätt att organisera det vi vet (mål-medel-rationalitetens norma-
lisering) samt ett särskilt sätt att positionera människor i detta organise-
rade vetande (människor som arbetskontrakt, dvs. kalkylerabara objekt). 
Den mödrande lönearbetaren, som gör den ”förnuftiga” resa Janes berät-
telse så väl illustrerar, rationaliseras bort som objekt från kalkylen och 
periodavstämningen.  

Detta för oss så in på nästa tema - Viljan till ärlighet - vilket lyst igenom 
under denna rubrik; t.ex. hos Jane som upplever det jobbigt att inte be-
rätta och ”vill” berätta om sin graviditet. Vi såg det också tidigare fast 
från ”andra hållet”, t.ex. då en arbetsgivare bland DO:s förlikningsären-
den tackar en arbetssökande för hennes ”ärlighet” då hon berättar om sin 
graviditet varpå hen informerar henne om att hon inte längre är aktuell för 
tjänsten269  - dvs. som en spegelbild till Janes ”vilja till ärlighet”.   

Viljan till ärlighet 
Liksom med ”förnuftet” framträder också ”Viljan till ärlighet” i intervjun 
med de fyra kvinnorna (Rendik, 2001). Den första intervjuade, Anna, blev 
ju tipsad av en väninna att ta av sig förlovningsringen när hon skulle gå på 
anställningsintervju, vilket dock Anna tyckte lät märkligt eftersom det 
skulle vara som att ”… förneka sig själv.” Därmed avstod hon från att 
göra det ”… första gången i alla fall…”. Den andra intervjuade, Åsa, hade 
känt sig tvungen att visa att hon kunde ställa upp och lova att barn inte 
var något de behövde oroa sig för. Genom att förekomma intervjuaren, 
med sin ärlighet - som ett löfte om framtida kalkylerbarhet - undslapp 
denne besväret med att ställa de, som hon skriver, ”pinsamma frågorna”. 
Även den tredje intervjuade, Lisa, utnyttjade denna ”forcerade” ärlighet 
och lovade att barn inte var att tänka på. Den sista intervjudeltagaren var 
Malin som blev erbjuden ett ”babykontrakt. Hon tackade visserligen nej, 
men själva företeelsen, kontraktet, representerar ett uttryck för en tekniskt 
formaliserad ärlighet. Låt mig nu, som ovan, utveckla en schematisk dis-
kussion också kring ”ärligheten”. 

                                                      
269 DO, Jämo 2008/1036 
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”Så jag vill ju vara schysst och berätta så fort som möjligt…” 
Liksom Viljan till förnuft är mångtydig och komplex (vad är vad, när är 
vad, vad är rätt osv) gäller det också Viljan till ärlighet. På den andra si-
dan av arbetsgiveriets önskade och tacksamt mottagna ärlighet och den av 
arbetstagaren brukade ärlighet finner vi t.ex. lögnen (dvs. det som Hö-
gerns ledamöter i riksdagens första kammare var så oroliga för i Kapitel 
7). Ett exempel på lögnens bruk och problematik kan här vara kvinnan 
som (i Kapitel 9) fick en provanställning som receptionist avbruten då hon 
informerade om sin graviditet. DO skriver:  

”Efter ett par veckor berättade hon för sin produktionsledare att hon var 
gravid. Enligt kvinnan fick hon då höra att arbetsgivaren var besviken över 
att hon inte berättat om graviditeten vid rekryteringstillfället. En dryg 
vecka senare blev kvinnan inkallad till ett möte och fick veta att hennes 
provanställning hade avslutats.”  

Ett ytterligare exempel (också från kapitel 9 men från ett av ärendena i 
Arbetsdomstolen) på samma tema är då arbetsgivaren (MF) i Fall 4 fått 
reda på att arbetstagaren CH är gravid och har för avsikt att vara föräld-
raledig. Han kallar in henne till sitt kontor och framför att han känner sig 
”lurad” av att hon är gravid och därtill vill veta om hon kände till det i 
samband med anställningen. CH får därmed förklara varför hon inte be-
rättat om sin graviditet tidigare och att hon inte kände till den i samband 
med anställningen. Här ser vi så ”lögnen” och ”sanningen” i en (för sub-
jektet) tvetydig kombination. MR förklarar för arbetsgivaren (som anställt 
henne men nu vill dra tillbaka anställningen) att hon själv inte kände till 
sin graviditet vid den första intervjun (av två) men att hon nu känt till den 
ett tag och inte velat berätta om den eftersom hon väldigt gärna ville ha 
tjänsten. Samtidigt uppger hon att hon vill vara ärlig mot arbetsgivaren 
och därför nu berättar.  

Denna tvetydiga vilja till ärlighet - för att få en ”bra start” med arbets-
givaren - såg vi också i Fall 4 då kvinna PC under inrådan från sin tidigare 
chef i mötet med den nya chefen meddelar sin graviditet med förhoppning 
om att det skall ”… ge henne en ärlig chans trots graviditeten”. Detta är 
alltså på samma tema som när Jane säger ”… jag vill ju vara schysst och 
berätta så fort som möjligt…”.  

Förutom denna sida hos arbetstagarnas ärlighet finns det en annan sida 
som vi också tidigare stött på. Närmare bestämt den vilja som gränsar till 
måstet. Signaturen Karin skriver t.ex. i en forumtråd kring frågan om att 
”berätta eller inte” att hon ”… berättade redan i vecka 8 eftersom hon 
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ville att de närmaste kollegorna skulle veta ”… vad som är på gång… om 
det skulle hända nå’t…” och ha en bättre förståelse för hennes trötthet 
och illamående. Hon avslutar också med att konstatera att ”För min del 
känns det bara skönt att de vet.” Det kan synas som ett oskyldigt berät-
tande, vilket det kanske också är, men vi bör samtidigt inte underskatta 
betydelsen av hennes uttryck ”bättre förståelse för hennes trötthet och 
illamående” i arbetslivskontexten. Kanske blir det tydligare hos signaturen 
Dalkulla som skriver i ett inlägg att detta med berättande är en ”svår” 
fråga men att hon själv: ”… berättade tidigt för sin chef (vecka 7-8) ef-
tersom hon mådde dåligt av illamående och trötthet, som dessutom med-
förde en sjukskrivning på två veckor.”. Signaturen L är inne på ett lik-
nande spår när hon skriver: ”Är i v 9 och är helt slut vissa dagar och mår 
illa hela tiden, funderar på att berätta för mina närmsta kollegor för att få 
deras stöd och kunna gå undan när det är jobbigt, men hade inte tänkt 
berätta förrän efter v 12.” Tydligast blir det dock i ett inlägg som detta:  

”Berättade tidigt för chefen. […] jag tyckte att det var bättre att chefen 
visste så hon skulle förstå om jag var trött och lite retlig en dag. Jag bad 
inte min chef att inte säga ngt men däremot berättade jag att jag inte hade 
berättat för ngn kollega ännu så hon höll det för sig själv. Tycker inte det 
är fel att chefen får veta innan familjen, chefen kan ju behöva veta det långt 
innan för att kunna planera verksamheten.” Emschen 

Till en början är citatet på samma tema som de andra med en hänvis-
ning till trötthet. Mot slutet visar sig dock viljan till förnuft i sin förening 
med viljan till ärlighet, när hon säger att det inte är ”fel” att just chefen 
får reda på det tidigt - före t.ex. familjen - eftersom hen behöver kunna 
”planera verksamheten”. Här intar så den rationella blicken - som priori-
tet - snarast något av en fulländad position, där arbetstagaren ger sig som 
hen är för mål-medel-rationalitetens bästa.  

Ytterligare några andra bland dagboksförfattarna berättar också tidigt 
men med hänvisning till andra faktorer, som inte alls synes uttrycka en 
vilja till ärlighet som ovan men som ändå måste sägas rama in berättandet 
som praktik, förhållningssätt och erfarenhet i den arbetslivsrelaterade 
kontexten. Exempelvis Marie (3) som fick berätta på jobbet för sina ar-
betskamrater eftersom de undrade varför hon inte rengjorde kattlådan mer 
(vilket inte är att rekommendera som gravid). Själv tyckte hon dock att det 
var i tidigaste laget. Samma sak hos Maria som skriver; ”Sanering av ska-
dedjur på jobbet gör att jag måste kläcka min hemlis mycket tidigare än 
jag tänkt. […] Skönt på ett sätt, men jag minns hur spännande det var att 
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dra på det med Vera. Det behöver verkligen inte gå vägen för detta. V 12 
då missfallsrisken minskar är ju inte här.” I Marias fall synes det förhål-
lande odramatiskt, åtminstone med hänsyn till relationen till arbetsgiva-
ren.  

Vad vi mot denna bakgrund ser är alltså en vilja till ärlighet, som förde-
lar sig som en å ena sidan ganska enkel önskan från arbetsgivaren om 
kalkylerbarhet och som en å den andra ganska komplicerad önskan till 
ärlighet från arbetstagaren; som dels synes kunna handla om att inte bli 
kalkylerad på (med hänvisning till graviditet och framtida föräldraskap) 
dels att just kunna bli det (dvs. med hänsyn till en nedsatt arbetskapacitet 
och möjlighet att ”dra sig undan”). Därtill synes arbetstagarens ärlighet 
också kunna vara mer påkallad av utomstående faktorer, såsom arbets-
förhållanden (vilka alltså i denna mening också måste förstås som något 
arbetsrelaterat), där graviditeten helt enkelt måste utsägas. För att spä på 
denna komplexitet ytterligare kan vi konstatera att detta schematiska för-
sök att hålla isär olika typer av situationer och förhållanden - arbetsgiva-
rens önskan om ärlighet, arbetstagarens önskan till ärlighet för att få en 
”bra start”; önskan om ärlighet för att få ”förståelse; liksom den forcerade 
ärligheten som arbetssituationen kan kräva - inte bidrar med mycket, utan 
snarare får det hela att framstå som en omöjlig matris. Det hela framträ-
der som ett minerat fält för såväl mödraren (hur skall jag göra) som ar-
betsgivaren (vad kan jag förvänta mig) liksom för forskaren (vad kan jag 
säga). Det visar inte minst detta citat från ett diskussionsforum där signa-
turen S00L berättar om sin relation till chefen:  

”Under min första graviditet sa chefen att hon var besviken över att jag 
"sviker min barngrupp" (jobbar som förskollärare) genom att bli gravid.  
O då berättade jag ändå innan att vi funderade på att skaffa barn för att 
vara schysst så hon kunde planera.” 

Signaturen S00L (som, märk väl, alltså inte är på en intervju för ett 
jobb utan är en anställd medarbetare) faller här alltså hän åt det rationella 
ärliga berättandets praktiska moral - underlätta kalkylering - men möts då 
av en chef som svarar med det rationella förnuftets skam- och skuldbeläg-
gande. Vi får här alltså en ”ärlighet” som koncentreras till och bärs upp 
av individen själv i en given miljö, som inte verkar vara hennes. Här kan 
hon dock bli som moraliskt subjekt. Under den rationella blicken (mål-
medel-rationalitet) och detta rationella vetandes organisering (arbetsorga-
nisering genom ett kalkylbaserat kontraktsherravälde) sorterar hon bort 
sig själv genom ett praktiskt förnuft och praktisk ärlighet. Som tidigare; en 
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vilja att vara förnuftig med sig själv och ärlig med sin egen förkroppsli-
gade förnuftighet. Detta blir den rationella blickens subjektiva verkan; 
som späs på utifrån det faktum att den också verkar genom chefer och 
kollegor (men sannolikt också genom leverantörer och kunder liksom vi 
sett genom mödravårdens funktionärer). Motsägelsen är fullbordad; situ-
ationen synes omöjlig att hantera inom sig själv. I detta föds så en särskild 
strukturell eller, med Young, seriell etik.  

Mot denna bakgrund kommer jag nu att redogöra för Det rationella 
döljandets- och den normala nedtoningens etik, dvs. vad den rationella 
blicken uttryckt som ”viljan till förnuft” och ”vilja till ärlighet” betyder 
för den mödrande lönearbetarens etiska problematisering. Som tidigare 
nämnts kommer fokus att dels vara vad vi i Iris Marion Youngs efterföljd 
skulle kunna kalla för seriell skam men som jag här valt att precisera som 
en kategorisk skam, dels vad vi i Foucaults efterföljd skulle kunna kalla 
för det nödvändiga sanningssägandet. 

Det rationella döljandets- och den normala nedtoningens etik 
Vad jag velat visa med referaten, citaten och diskussionerna ovan är inte 
den personliga viljan (till förnuft och ärlighet) utan på någonting försiggår 
”bakom ryggen” på individerna (Bartky, 1990, s 93). Situationen uttryck-
er alltså någonting seriellt som centreras kring den mödrande lönearbeta-
ren som kategori. Det handlar alltså inte om något ödesbestämt som 
”mödrare” måste ta sig an, känna in och bli ett med. Däremot finns det 
där hela tiden som möjlighet och begränsning, vilket (som i en matris) 
alltså kan handla om såväl mödrandet som en möjlighet till framtida 
modrande respektive begränsning av lönearbete, liksom det omvända, dvs. 
lönearbete som en möjlighet till karriär respektive begränsning av 
modrande. Därtill, vilket komplicerar det, behöver vi också förstå lönear-
betet som en möjlighet till mödrande och modrande (vilket socialförsäk-
ring och lagstiftning - som socialpolitik - under förra seklets andra halva 
bidragit till att formera). I denna mening uttrycker dessa erfarenheter inte 
en ”stängning” för individen utan snarare ett öppet om än komplicerat 
erfarenhetskomplex. Mitt intresse har varit och är nu den ”begränsande” 
sidan, dvs. mer specifikt hur det mödrande subjektet i detta erfarenhets-
komplex begränsas som lönearbetare. Detta har förstås sin teoretiska 
grund - det är intressant som något historiskt logiskt, praktiskt och mora-
liskt - men det har också sin kritiskt ontologiska grund eftersom det mot 
bakgrund av de kraftiga begränsningar det skickar mot mer eller mindre 
en hel kategori individer som upptar ”halva” befolkningen också är något 
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intressant att utmana (ja rent av nödvändigt). För att utveckla detta kom-
mer jag nu till att börja med utgå från Youngs begrepp för seriell eller mer 
precist kategorisk skam (jfr Bartky, 2005). I ett nästa steg kommer jag 
också utveckla vad detta betyder i den specifika situation vi har här att 
göra med, dvs. det faktum att det mödrande lönearbetet inte alls präglas 
av möjlighet till instängning och avskärmning (som i en garderob) utan 
istället präglas av sanningssägandet som nödvändiget (jfr Kapitel 10). 

Den kategoriska skammen 
Den mödrande lönearbetarens etiska problematisering synes handla om en 
kombination av förnuft och ärlighet. Ett förhållande som uttrycks som a) 
en skamlighet inför det faktum att hon som avvikande inte är lämplig eller 
den lämpligaste av arbetskraft, och som b) ett nödvändigt (och katego-
riskt) sanningsägande inför det faktum att hon förr eller senare kommer 
att bli ”avslöjad” som den avvikare hon är.270 Jag skall under denna ru-
brik reda ut dessa två moralkategoriska bestämningar kring den mödrande 
lönearbetaren.  

Låt oss till att börja med ännu en gång återvända till de kvinnor som in-
tervjuades i tidningen Lön&Jobb (Rendik, 2001). Hos tre av dem synes 
nämligen denna skam ta sig särskilt tydliga uttryck. Minns t.ex. Åsa, som 
lovade att ställa upp och fick sitt jobb men sedan berättar att hon numera 
”har en partner” och ibland funderar på framtiden och eventuella barn, 
varpå hon tillägger ”… jag skulle skämmas om jag nu gick in till chefen 
och sa att jag väntade barn. Jag lovade ju att vänta.” Malin å sin sida som 
erbjöds ett babykontrakt, som hon tackade nej till, berättar att hon blev 
förbannad och kände sig kränkt. Det var inte så mycket babykontraktet i 
sig, menar hon, utan snarare det faktum att arbetsgivaren envist undrade 
när hon tänkte skaffa barn: ”Hur skall jag kunna svara på det? Inte vet jag 
när det känns rätt eller ens om det händer.” Malin berättar så att hon idag 
arbetar på ett ”barnvänligt” företag men ändå vill hon vara anonym i 
intervjun med motiveringen: ”Jag vet att det är dumt, för sånt här existe-
rar och det är fruktansvärt orättvist. Ingen man skulle råka ut för det här. 
Men jag väljer att inget göra, för vem vill verka besvärlig?” Till sist har vi 

                                                      
270 Det senare pekar på något så kraftfullt att mödraren framstår som en av få 
”sanningar” på arbetsmarknaden; i.e. om få andra ”personfakta” kan vi med 
sådan (statistisk) säkerhet säga att bäraren inte kommer att kunna leva upp till den 
rationella kalkyl som arbetskontraktet vilar på; att hon inte är den lämpligaste av 
arbetskraft. Ifråga om omfattning och generalitet finns det inget motsvarande. 
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Lisa som sa till företaget att ”barn inte var att tänka på” och även hon 
fick sitt jobb. I samband med tidningsintervjun konstaterar även Lisa att 
hon har en partner och att de har börjat tala om att skaffa barn: ”Men jag 
kommer att känna mig lite som en svikare den dagen jag meddelar min 
arbetsgivare att jag väntar barn. Fast å andra sidan, jag har ju jobbat i två 
år och de sa den närmaste tiden på intervjun. Och den har väl passerat.” 

Vad vi ser hos alla tre är i första hand inte en utveckling av en personlig 
skam, utan vad vi med Iris Marion Young kan kalla för en seriell skam (jfr 
Bartky, 1990). Alla tre känner den, inte för att den är sammanhängande 
med deras sanna ”identiteter” som ”kvinnor” utan för att den är just seri-
ell och som sådan koncentrerad kring den mödrande lönearbetaren som 
kategori (vilken förväntas bli en normal moder enligt de statistiska utslag 
vi tidigare gått igenom, dvs. någon som åsidosätter och frånvarar från 
arbetslivet på ett för arbetskontraktet avvikande sätt). Som kategorisk är 
denna skam inte deras egen, den är allas. För att bli egen måste den ”gö-
ras” genom praktiker och tänkande utifrån det specifika sammanhang de 
är satta att forma sina liv i (en fokal erfarenhetspunkt). Därtill, vilket är 
centralt: alldeles oavsett om de gör denna skam till sin ”egen”, så måste 
de, vilket är tydligt hos de tre kvinnorna ovan, förhålla sig till den som 
agerande i denna situation där de intar positionen som mödrande lönear-
betare. Detta är mot denna bakgrund särskilt intressant att notera hur 
Malin - hon som gör motstånd, visar indignation och tackar nej till ”ba-
bykontraktet” - under trycket av denna seriella skam konstaterar att hon 
vill vara anonym i intervjun med hänvisning till att ”… jag väljer att inget 
göra, för vem vill verka besvärlig?” I denna mening synes hon ha internali-
serat - i sitt sätt att vara och tänka - denna seriella skam. En skam som 
alltså inte blott bebor vår ”kultur” utan sitter i vårt sätt att veta saker 
(lönearbetets rationalisering) och organisera saker vi vet (lönearbetets 
normalisering) och utföra de saker som vi organiserat som ett vetande 
(lönearbetets kalkylerande subjektivering) och tänka de saker vi utför i 
detta organiserade vetande (det lönearbetande självets pragmatik).  

Vi såg denna skammens självförhandling redan i avhandlingens första 
stycke då jag citerade signaturen CemK som på ett diskussionsforum dis-
kuterade den kniviga situation hon hamnat i som nyanställd och gravid: 
”Jag visste inte om att jag var gravid när jag skrev på anställningsavtalet i 
våras utan fick veta det någon vecka efter och nu har jag dåligt samvete. 
Jag vet att jag inte ska ha det och att det är min fulla rätt att bli gravid när 
jag vill, men jag känner mig ändå som en stor bov.” Andra och då mer 
från arbetsgiveriets funktionärer riktade skuldbeläggningar finner vi hos 
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några tidigare citerade forumskribenter, t.ex. signaturen Twinisar som i en 
dialog om diskriminering av gravida skriver: ”Känner igen det där, när jag 
vart gravid sa min chef att jag är ’dum i huvudet som behåller’ att jag inte 
längre är något värt på arbetsmarknaden osv.. ”. Minns också signaturen 
typiskt83: 

Jag är gravid med mitt andra barn och är jättestressad/nervös över att jag 
snart måste berätta min chef...! Första gången jag blev gravid hade jag inte 
hunnit jobba så länge på mitt jobb och min chef blev jättearg och besviken 
på mig! Hon sa att jag skulle ha berättat för henne att jag inte använde 
preventivmedel... Och sen under hela min graviditet "pikade" hon mig om 
hur dåligt det var och hur besviken hon var […] Jag jobbade till ca 2 veckor 
innan beräknad födsel men vågade inte riktigt glädjas över graviditeten […] 
jag är sååå nervös över att berätta för chefen. typiskt83 

Vi finner även denna skam i verkan, om än mer mellan raderna, hos flera 
av de dagboksförfattare vi diskuterade i föregående kapitel, som när t.ex. 
Birka berättat för sin chef:  

”Har berättat för min chef på jobbet att jag är med barn. Han blev mer än 
lovligt förvånad. Det passade väl inte riktigt in i hans planer men han var 
hur som helst hemskt bussig och lovade att se till att jag får en fast tjänst 
här på kontoret. Sedan talade vi lite om föräldraledigheten och vad jag 
skulle göra när jag kom tillbaka. Kändes i alla fall väldigt bra.”  

Det ”kändes bra” men hon lämnar oss undrande om vad det var som för-
vånande chefen och vad det var som inte riktigt passade in i hans planer. 
Graviditeten är en information som med ”arbetsgiveriets” logik, praktik 
och tänkande kräver problematisering; i.e. som kalkylunderlag. Även om 
det i det här fallet synes vara ett otydligt ”mummel” så bör vi vara med-
vetna om att det är ett ”mummel” som betyder någonting och som gör 
någonting med den mödrande lönearbetaren. Även i Annelies fall gick det, 
som hon skriver, ”ganska bra” även om chefen inte direkt ”jublade”. När 
hon senare lämnar jobbet en eftermiddag, som nyss sjukskriven på halvtid, 
ringer chefen och undrar varför hon åkt hem: ” … jobbar du bara halvtid 
eller säger han! Vet inte om han missade nåt, jag satt ändå i nästan en 
timme på kontoret och förklarade att jag blivit sjukskriven och varför… ”. 
Lisa å sin sida blir sjukskriven efter ett läkarbesök och berättar att det 
kändes ”… väldigt konstigt att lägga fram det till chefen, kändes som att 
jag var en svikare...”.  



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  345 
  

För att ytterligare närma oss vad denna skam innebär som ”opersonlig” 
och ”kategorisk” (dvs. som något individen behöver och kan förhålla sig 
olika till) låt mig ta följande citat från signaturen Tessan: 

”Min chef berättade för mig i torsdags att om han visste att jag skulle bli 
gravid hade jag aldrig [fått] jobb där!!! Har ni varit med om nåt så fruk-
tansvärt patetiskt. Jag trodde att såna tankar var borta nu när det är 2000-
talet. Jag skäms för hans skull, att han har de tankarna. Just nu är jag så 
arg att jag bara vill stämma honom eller få honom utpekad så att ingen vill 
söka mitt gravvik. Jag kommer definitivt inte att jobba kvar där när mam-
maledigheten är över. Tragisk människa” Tessan 

Det centrala, och som framgår ovan, är att det vi letar efter inte är per-
sonligt. Det är kategoriskt, dvs. skammen är seriellt organiserad kring en 
position, den mödrande lönearbetaren. Hur någon tar sig an detta blir så 
delvis en annan fråga. Som i exemplet ovan, där Tessan reagerar med ilska 
och säger att hon inte kommer att jobba kvar (likt Malin som ovan tack-
ade nej till jobbet; som erbjöds med ett ”babykontrakt”). Vad exemplet 
dock också visar är hur denna skam är något trögt och begränsande, dvs. 
som Tessan skriver kan hon inte ”jobba kvar” utan måste söka sig någon 
annanstans. Denna skam är alltså (bara för att den är opersonlig) inte 
”flytande” och ”valbar” och något att bara strunta i genom ”självständig-
het” och ”självförtroende”. Den finns där och den drabbar genom att 
begränsa och marginalisera handlingsutrymme och livsvillkor (eller som 
Weber möjligheter, Goffman livschanser, de Beauvoir och Young - frihet.) 
Det betyder också att även om denna kategoriska skam finns och kan 
finnas överallt där mödrande lönearbetare finns, så kommer den å ena 
sidan att kunna ta sig olika uttryck i olika lokala miljöer och å den andra 
kunna ta sig olika utryck i hur den engagerar enskilda subjekt. Tessan är 
ett exempel på det liksom en annan signatur, Fairydust, som fick reda på 
att hon var gravid samma dag som hon började sitt nya jobb. Hon skriver: 
”... ja berättade inte direkt för min arbetsgivare utan jag väntade till de 
kritiska veckorna var över. ja hade oxå provanställning i sex månader. 
hon blev väldigt glad för min skull.” Hon är alltså till en början försiktig 
och berättar först efter de kritiska veckorna men hon väntar inte till efter 
provanställningen löpt ut. Utfallet blir dock positivt, som det verkar (dvs. 
chefen blir glad för hennes skull). Det går dock inte (vilket vi sett otaliga 
exempel på) att på förhand veta vare sig hur den mödrande lönearbetaren 
själv kommer att ta sig an sin situation eller hur en arbetsplats och enskild 
arbetsgivare kommer förhålla sig till en enskild mödrande lönearbetare. 
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Vare sig individen själv eller miljön behöver göra mödrandet till ett prak-
tiskt-moraliskt problem.271 Det synes dock vanligt, utifrån det material jag 
haft tillgång till; i.e. vi behöver inte direkt söka med ljus och lykta för att 
t.ex. upptäcka den mödrande lönearbetarens problematisering av sig själv 
(förnuft och ärlighet och skam och sanning) på olika diskussionsforum. I 
dessa trådar stiger därtill arbetsgiveriets funktionärer frekvent fram som 
mer eller mindre engagerade utpekare och sorterare av individer som ar-
betskraft.  

I det senare fallet (som vi också sett otaliga exempel på) kan signaturen 
Sårad blivande Mammas redogörelse ge oss en inblick i de fina detaljerna 
då den mödrande lönearbetaren problematiseras som arbetskraft. Hon 
skriver inledningsvis om hur om hur hennes ”drömjobb” blev ledigt och 
hur hon också blir kallad på en intervju som till en början går bra mot 
bakgrund av hennes erfarenhet och utbildning. Hon fortsätter: 

”Först var allt sååååå trevligt under intervjun. […] Så sa jag det: ’Jag vill att 
ni ska vara medveten om att jag är gravid’. Det blev krystat tyst och plöts-
ligt hette det att det ’trots allt varit trevligt att ha ett utbyte av hur man ar-
betade på olika arbetsplatser’, ’att kompetens inom mitt yrke var svårt att 
bedöma eftersom det fanns flera vägar’ och chefen sa uttryckligen att gra-
viditeten talade mot mig. Jag svarade att jag inte skämdes för att vara gra-
vid och att jag beklagade att min sambo inte kunde "ta över magen" men 
att jag hoppades att de inte skulle sortera bort mig eftersom graviditet inte 
är en sjukdom utan att det bara handlar om en tid". De sa att de "uppskat-
tat min ärlighet, att de skulle diskutera och höra av sig de närmaste dagar-
na". Men jag har en mycket bestämd känsla att jag inte finns med som 
tänkbar längre.” Sårad blivande Mamma 

Låt mig nu, mot bakgrund av ovan, återvända till Jane och hennes dag-
bok. Exemplen från hennes berättelse kan tyckas förhållandevis harmlösa; 
i e Jane som inför beskedet a) bara tycker det är onödigt att beställa en ny 
uniform och b) är lite orolig för att en kollega skall vara ledig samtidigt 
som henne och därför vill vara schysst och berätta. Även om Janes vilja till 

                                                      
271 Vilket vi kan jämföra med Bergström & Knights resultat från en undersökning 
av rekryteringsprocesser i en konsultfirma, där de argumenterar för att det inte går 
att fånga relationen mellan organisatorisk diskurs och subjektivitet som vare sig 
något determinerat eller ”frivilligt”. De skriver: “… subjectivity is neither wholly 
determined by organizational discourses nor simply a product of human agency. 
Rather, the research indicates that subjectification is a complex condition and 
consequence of the mutually interdependent relations of agency and discourse, not 
a determinant of either.” (Bergström & Knights, 2006, s 370). 
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ärlighet här kan framstå som harmlös fångar den verkligen den rationella 
blicken som ett förnuftets viljande, i ett ”sparsamhetens” uttryck, samt 
hur detta samvarierar med individens självförståelse som något ”onödigt” 
- varför skall hon beställa ny uniform när hon snart skall gå på föräldrale-
dighet. Vi bör här också notera att Jane, i samband med dessa inlägg om 
sin ledighet/frånvaro, också funderar över framtiden:  

Jag är precis under uppgång på jobb, karriärmässigt. Vet ju om att min 
graviditet kommer att stoppa min karriär helt. […]  

Jag vet ju själv att jag hade klarat av en chefsposition även om jag har barn, 
men tyvärr vet jag inte om mina chefer tycker detsamma. Är orolig över att 
bli omplacerad som vissa andra blivit efter de fått barn. […]  

Jag kommer ju att kunna jobba vissa kvällar och vissa helger eftersom jag 
har Michael, och det har inte de andra tjejerna kunnat.”  

Under den rationella blicken betraktar sig Jane som den som inte kommer 
att kunna leva upp till de förnuftiga kraven om en god lönearbetare. Hon 
försöker argumentera med sig själv, genom rationaliteten, och säger till sig 
själv att hon visst kommer att kunna jobba; att hon är annorlunda jämfört 
med sina kollegor som blivit omplacerade. Janes reflektioner illustrerar 
således tydligt den normativa speglingen av sig själv och graviditeten som 
ett intrång i individens förmåga att upprätthålla arbetskontraktet (när-
varo-aktivitet och kontroll-lydnad), dvs. vad tidigare refererade Bailey 
kallade för en ”förgiftning” av den ”professionella imagen” (Bailey, 
2000). Hos Jane framställs så graviditeten och det som komma skall som 
en avvikelse i förhållande till de krav som karriärens fortsättning kräver. 
Även om hon försöker argumentera ”positivt” är hon uppenbarligen oro-
lig för att detta inte kommer att räcka till. Det särskilt intressanta här är 
förstås att hon nu också drar en central moralisk erfarenhet kring sig själv 
som nybliven mödrare; i.e. genom att själv ha identifierat den degraderade 
sociala identitet som mödrandet innebär (som en förutsägelse om 
modrandets praktiker). Hon ”vet” och ”lär” sig genom erfarenheten av 
det som hennes tidigare kollegor har drabbats av, omplaceringen, som nu 
riskerar att drabba henne. Som vi kunde se under föregående rubrik inne-
bär det också ett ”vetande” och ”lärande” som pekar mot något annat, 
bort från ”karriärmedvetande” och in ett ”omsorgsmedvetande”.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att skammen hos Jane gärna framstår 
som någonting personligt och inte minst onödigt. Hon har ju ingenting att 
skämmas över, hon är ju bara gravid. Som vi tidigare påpekat är dock 
denna skam inte personlig och flytande - som något vilket kunde strykas 
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med ett pennstreck i lagboken - den är seriellt genererad och om den i 
denna mening ”svävar fritt” (dvs. kan ta sig in överallt) synes dess moln 
tätna kring en särskild kategori människor, dvs. de mödrande lönearbe-
tarna.272 Vad vi i denna undersökning också kunnat frilägga är något mer 
än denna kategoriska skam273. Vad som utmärker den mödrande lönear-
betaren som avvikande kategori inom en given miljö och som skiljer den 
från somliga andra stigman eller företeelser, är det ”nödvändiga sannings-
sägande” som positioneringen också synes innebära. Som vi diskuterade i 
Kapitel 10:s senare del kommer en graviditet sannolikt, på ett eller annat 
sätt, att ”komma ut” i en arbetslivsmiljökontext. För att göra reda för 
denna specificitet kommer jag nu att utveckla betydelsen av den mödrande 
lönearbetaren som någon vilken nödvändigtvis måste ”tala” sanning om 
sig själv i förhållande till sitt faktiska eller potentiella arbetskontrakt.   

Sanningens nödvändighet 
Som tidigare påtalat lägger inte Goffmans framställning kring avvikelse 
och avvikelsehantering särskild vikt vid själva avslöjandet. Fokus ligger 
snarare vid den logiska konflikten mellan normalitet och avvikelse samt 
den praktiska hanteringen av den situation som individen befinner sig. 
Avslöjandet och sanningshanteringen förefaller i denna mening inte vara 
centralt i hans teori; snarare ställer den hemligheten i centrum. Sanningen 
och avslöjandet förfaller dock vara något centralt kring mödraren och 
graviditeten; den är något som, vanligen nödtvunget, kommer att avslöjas. 
Här är således heller inte Youngs garderobsmetafor tillämplig eftersom ett 
avslöjande enligt garderobens logik snarast utgör ett misstag.274 Här behö-
ver vi ta hänsyn också till offentliggörandet; som ett centralt inslag den 
mödrande lönearbetarens situation.  

                                                      
272 Här bör vi komma ihåg att dessa inte behöver motsvara faktiska mödrare utan 
alla som denna sociala identitet av någon anledning kan ta fasta på; de som gifter 
sig, de som är i en viss ålder, de som talar på ett visst sätt, de som håller i ett litet 
barn, tittar på en särskild webb-sida eller går in i en särskild affär, osv. I denna 
mening kan också denna till synes mycket specifika skam ”smitta av sig” och fästa 
på andra avvikande i arbetslivet, såsom partners till mödrare (jfr Goffman, 1963).   
273 Vilken i någon mening redan är ”väl känd” - i åtminstone vissa kretsar. Mitt 
bidrag är en specifikation kring den mödrande lönearbetaren som kategori. 
274 Hos Goffman bli avslöjandet mer ett naturligt steg i en opersonlig process som 
till att börja med producerar en avvikande individ som praktiskt hemlighåller, för 
att senare framställa en offentligt spänningshanterande individ. Här blir individen 
nära på ett offer vars moral blir en effekt av processens erfarenhetsmönster.  
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Till att börja med kan vi som tidigare konstatera att mödrande och 
barnafödande i någon mening inte alls är en hemlighet utan snarare en 
självklarhet. Här påminner det om Youngs analys av menstruationen, dvs. 
något alla vet men kanske undviker att tala om i somliga sammanhang. 
Det är också det senare som intresserar oss här, dvs. det specifika sam-
manhanget arbetslivet, inom vilket hemlighållandet av en graviditet ofta 
synes framstå som något önskvärt samtidigt som detta hemlighållande 
också framstår som något orimligt (vill inte hemlighålla, kan inte hemlig-
hålla, får inte hemlighålla). Den skarpaste anledningen handlar nu kanske 
snarare om att graviditeten genom sin intensifierade påtaglighet är svår att 
undanhålla som social information. Det föranleder ofta, som vi sett, ett 
berättande, att säga sanningen - ”Jag är gravid”. I detta avseende kan 
Michel Foucaults diskussion om subjektivt sanningssägande vara relevant 
för att förstå den sanning och de sanningseffekter som produceras kring 
den mödrande lönearbetaren. Under denna rubrik kommer jag med ut-
gångspunkt i ovan och succesivt med stöd i Foucaults begrepp - parrhêsia - 
att göra reda för den nödvändighet med vilken den mödrande lönearbeta-
ren måste ”tala” sanning om sig själv. Låt mig dock innan vi går in på 
denna diskussion kort återvända till den sexualupplysare och de barn-
morskor som i föregående kapitel delade med sig av sina erfarenheter 
kring när gravida individer brukar berätta om sin graviditet på jobbet. 
Dessa experter på området mödrande lämnar nämligen även några, mer 
eller mindre försiktiga, råd kring varför, när och hur man bör berätta om 
en graviditet för sin arbetsgivare och på sin arbetsplats. Därtill kommer 
jag att komplettera med några rekommendationer kring ”berättandet” 
från ett par fackliga företrädare och en rekryterare.  

Varför, när och hur bör man berätta? 
I föregående kapitel refererades sexualupplysaren Katerina Janouch kring 
frågan när gravida individer brukar informera om sitt tillstånd på arbetet. 
Det intressanta nu är att också försöka uttyda vad hon, liksom några öv-
riga, experter har att säga i frågan om berättandet moraliska aspekter. 
Hemlighetsmakeriet kring en graviditet är som bekant något vanligt (om 
än med variation) och även om Janouch inte framhåller att detta skulle var 
fel lyfter hon fram två problem med de uppfattningar som säger att man 
bör avvakta med att berätta om sin graviditet (Janouch, 2005, s. 34). Rent 
allmänt menar hon (som vi sett exempel på) att t.ex. oron för missfall ofta 
är ett bakomliggande motiv till hemlighetsmakeri. Här menar hon dock 
att många gravida kvinnor tvärtom brukar framhålla fördelen med att 
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berätta eftersom det innebär att ens omgivning känner till anledningen till 
att man kanske har sorg, depression eller trötthet. Även i relation till ar-
betslivet kan en öppenhet vara att föredra, inte minst i situationer och 
sammanhang där någon måste komma in och ersätta och vikariera för den 
som senare eventuellt blir sjukskriven och, mest troligen, kommer att vara 
föräldraledig (ibid., 2005, s. 34). Barnmorskan, Mia Andersson, som in-
tervjuades i JUSEK-tidningen, ger å sin sida rådet att berätta i så god tid 
som möjligt för arbetsgivaren, för att underlätta och ”… vinna goodwill 
och förhoppningsvis få ett positivt bemötande tillbaka.” (Kallin, 2010). 
Med god tid menar hon kring vecka 12. Tidigare refererade barnmorskan 
Soheila trycker även hon - i intervjun med tidningen Kollega - på fördelar-
na med att berätta om sin graviditet: ”En gravid behöver extra omtanke 
men det krävs att omgivningen vet att du är gravid om de ska kunna av-
lasta dig. Dessutom kanske den gravida blir sjukskriven. Första veckan 
kan man skylla på magsjuka men sen krävs läkarintyg och då får arbetsgi-
varen ändå veta.” (Rendik, 2009). Soheila framhåller visserligen att den 
gravida (enligt föräldraledighetslagen) inte behöver informera sin arbetsgi-
vare förrän senast två månader innan en planerad föräldraledighet och att 
det med denna utgångspunkt är ”… upp till den gravida att själv avgöra 
när hon vill berätta.” (ibid., 2009). Samtidigt konstaterar hon att om man 
har ”… bra kollegor och förstående chef så förstår jag faktiskt inte varför 
man inte skulle berätta tidigt. De kommer att glädjas med dig men också 
stötta om det slutar i missfall. Missfall är inget handikapp, det är så van-
ligt. Berätta tidigt, men säg att du inte vill prata om graviditeten förrän det 
gått ett tag…”(ibid., 2009). På samma tema konstaterar webbsidan Baby-
världen att man genom att tidigt informera om graviditeten också lättare 
kan få acceptans för varför man vill undvika vissa situationer och omstän-
digheter på arbetsplatsen, samt att man eventuellt får en större förståelse 
för varför man t.ex. mår illa, är trött, är sjukskriven ofta eller inte alltid 
klarar av att prestera på samma nivå som tidigare (Jippi vi är gravida! 
Sscchh!, 2010).  

Dessa råd och rekommendationer ger alltså en bild som i mångt och 
mycket överensstämmer med en del av de praktiska diskussioner som förts 
och de exempel som lämnats tidigare i undersökningen. Signaturen Karin 
skrev t.ex. om att hon berättade redan i vecka 8 eftersom hon ville att de 
närmaste kollegorna skulle veta vad som var ”på gång”; om något skulle 
”hända”; samt ha en bättre förståelse för hennes trötthet och illamående. 
Hon avslutade också med att konstatera att ”För min del känns det bara 
skönt att de vet.” Minns även signaturen Emschen som skrev att hon ”Be-



 

MARKUS KLINTON Det rationella och det normala  351 
  

rättade tidigt för chefen.” eftersom hon tyckte att det var bra att chefen 
visste och kunde visa förståelse för om hon var trött och lite retlig en dag.  
Hon konstaterar också att hon inte tycker att det är fel att chefen får reda 
på det tidigt, innan t.ex. familjen, eftersom hen kan ”… behöva veta det 
långt innan för att kunna planera verksamheten.” Vad dessa expert-råd 
och rekommendationer dessutom bidrar med är en slags samlad normativ 
inramning av det moraliska område som vi börjat kunna se konturerna 
till, dvs. den mödrande lönearbetarens etik. Låt oss nu också vända oss till 
några fackombud för att höra vad de har att säga i frågan.  

Fackförbundet SKTF betonar till att börja med även de fördelarna med 
att berätta tidigt för sin arbetsgivare, så snart man får reda på att man 
(sannolikt) kommer att bli förälder (SKTF, 2007). De tillägger visserligen 
även de att man själv bestämmer när man vill berätta om sin graviditet (så 
länge man håller dig till tvåmånadersregeln) men påpekar, i likhet med 
ovan, att ju tidigare arbetstagaren berättar desto mer tid skapas för arbets-
tagare och arbetsgivare att förbereda för ledighet och planera för över-
lämning av arbetsuppgifter. I samma spår konstaterar Klara Adolphson, 
konsult på fackförbundet Ledarna, i en intervju med ViFöräldrar (Så be-
rättar du om graviditeten för chefen, 2012) att det alltid är lite ”pirrigt” 
att berätta för chefen att man skall bli förälder. Även hon poängterar att 
det principiellt är upp till var och en att berätta när man skall bli förälder 
(bara man håller sig till tvåmånadersregeln) och att många väljer att vänta 
tills de första kritiska veckorna har passerat men säger också att ”Det 
bästa är att berätta så snart som möjligt” eftersom det innebär att chefen 
får ”… en chans att smälta nyheten i lugn och ro och får därefter tid att 
leta efter en lämplig vikarie.” (ibid., 2012). Vidare konstaterar hon att 
många väljer att vänta tills ”… de första kritiska veckorna har passerat, 
och det har man som chef förståelse för. Å andra sidan kan en chef vara 
ett stöd om det mot all förmodan skulle gå snett.” (ibid., 2012). Hon till-
lägger att det kan vara ”… okej att berätta för någon enstaka nära kol-
lega” men, som hon i intervjun förkunnar, ”huvudregeln [är] att chefen 
ska få veta först.” (ibid., 2012). Berättandet kan ske på många olika sätt, 
menar hon, men det ”bästa” är att be om ett individuellt möte med chefen 
och ”… berätta nyheten öga mot öga”. Hur ”de” därefter väljer, skriver 
hon, att gå ut med nyheten i resten av arbetsgruppen, är ”… upp till dig 
och chefen. Det vanligaste är att berätta tillsammans under något perso-
nalmöte.” (ibid., 2012). Fackförbundet Vision konstaterar också på sin 
hemsida att du själv bestämmer när du vill berätta för arbetsgivaren att du 
skall bli förälder (så länge du håller dig till reglerna i föräldraledighetsla-
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gen/kollektivavtal). Samtidigt skriver de ”När du vet att du kommer att bli 
förälder är det läge att berätta det för din chef och börja förbereda för din 
föräldraledighet. […] I det första samtalet berättar du att du ska få barn 
och att du planerar att vara föräldraledig. Du berättar också ungefär när 
och hur länge du planerar att vara ledig - vid födseln eller senare, bero-
ende på hur du och din partner väljer att dela på ledigheten.” (Vänta barn 
- förbered din föräldraledighet, 2014) I samma artikel i JUSEKs tidning 
som ovan, är ombudsmannen Christel Bridal inne på ett liknande spår och 
säger: ”Berätta när du känner dig trygg med att det blir ett litet barn. Men 
gärna så tidigt som möjligt. Det är bra både för dig och för arbetsgivaren 
att ha gott om tid att förbereda föräldraledigheten.” (Kallin, 2010). Till 
sist har vi, i samma artikel, en annan ombudsman (JUSEK) som förefaller 
något mer nyanserad och konstaterar att just detta med att ”berätta så 
tidigt som möjligt” är det vanligaste svar som brukar ges på frågan om när 
man skall tala om man skall bli förälder/väntar barn. Detta är nu inte 
alltid självklart, menar han, mot bakgrund av den situation t.ex. arbetssö-
kande befinner sig i: ”[Om] du är arbetssökande är det en viss skillnad 
[…] Då kan det vara bra att vänta tills du och din blivande arbetsgivare 
börjar komma överens om en anställning. Annars kan det bli svårt att 
bevisa att du blivit bortvald på grund av graviditeten, om du skulle miss-
tänka att du blivit det…”(ibid., 2010). Samtidigt, konstaterar han, är det 
inte läge att ”… vänta tills kontraktet är påskrivet…” eftersom det kan 
”… bädda för konflikt och förtroendekris, vilket är en dålig start på ett 
nytt jobb.” (ibid., 2010).   

Sammantaget kan vi säga att det är en ganska ”ljus” eller i vart fall 
konstruktiv bild som här tecknas av berättandet om en graviditet i arbets-
livet; dvs. som något att inte oroa sig för. Råden och rekommendationerna 
från fackombuden överensstämmer också ganska bra med de tidigare re-
kommendationerna. Vi kan dock se att en av dem sticker ut genom att 
identifiera den risk som berättandet kan innebära, särskilt hos de som har 
tillfälliga anställningar eller söker arbete. Även detta har vi stött på vid ett 
flertal tillfällen bland de faktiska individer vi refererat till. Minns kvinnan 
bland DO:s förlikningsärenden som sökte arbete i en skobutik och fick en 
intervju bokad. När hon inför intervjun meddelar att hon är gravid med-
delar gratulerar arbetsgivaren så henne och meddelar ”… att hon inte 
längre var aktuell för tjänsten.” (DO, Jämo 2008/1036). Ett annat exem-
pel är (tidigare refererade) signaturen UIrika-80 som skriver i en forum-
tråd: ”... jag blev av med mitt arbete som butikschef när jag blev gravid 
Jag gick med hans ord ringandes i öronen -Vi kräver kontinuitet..!”. I ett 
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annat foruminlägg (i samma tråd) skriver en anonym (utan signatur) skri-
bent på samma tema:  

”… så är det tyvärr.  jag var gravid (syntes inte) på en intervju. Fick jobbet 
hade inte sagt något om graviditeten till någon, detta var i April, i Maj 
skulle vi göra [fostervattenprov] så då blev jag ju mer eller mindre tvungen 
att berätta varför. Så tjänsten som ev. skulle blivit en tillsvidareanställning 
blev bara en visstidsanställning, konstigt. Jag var sur och tvär där ett tag 
men min son är den viktigaste (barn nr 2) så jag försöker att lägga detta 
bakom mig nu. Men jag skulle aldrig rek. någon att yppa något om att de 
är gravida på någon intervju.” anonym (utan signatur)275 

Detta sista citat fångar i någon mening det dilemma som den mödrande 
lönearbetaren ofta synes kunna befinna sig i, dvs. en rådvillhet kring frå-
gan om att berätta eller inte och det faktum att det kan gå fel hur hon än 
gör. Här är det intressant att notera argumentationen hos en rekryterare 
på ett bemanningsföretag som blir intervjuad i samma tidning (JUSEK) 
som några av fackombuden ovan. Även hans syn på frågan stämmer väl 
överens med tidigare råd och rekommendationer när han säger att han ”… 
tycker att gravida som söker jobb ska vara öppna och ärliga från bör-
jan…”. Hans motiv till det är att de jobbar med ”… match making och 
ska skapa långsiktiga förhållanden mellan arbetsgivare och arbetssökande. 
Då är ärlighet från båda håll centralt.” (Kallin, 2010). Också detta har vi 
hört förut. Här frågar dock intervjuaren rekryteraren vad man skall göra 
om man är rädd att inte få jobbet för att man just är gravid, varpå han 
säger: ”Man måste vara realist, söker vi någon till ett projekt som går 
igång om tre månader då är det en del av kompetensen att man är ’up and 
running’ under en viss tidsperiod.”. Som signaturen Ulrika-80:s chef tidi-
gare: vi kräver kontinuitet. Denna kommentar gör att vi får lite ytterligare 
specificering av vad detta i ärlighet gjutna förhållande mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, enligt hans mening, handlar om. Här tillägger han visser-
ligen att det finns många exempel på långsiktiga rekryteringar där kun-
derna tänkt ”helt annorlunda” och säger avslutningsvis: ”I dag är perso-
nen viktig, det gynnar den moderna kvinnan.” (Kallin, 2010) Det senare 
låter enkelt, men för den mödrare som är i behov av försörjning synes de 
självklarheter som omgärdar lönearbetets rationalitet hjälpa föga. Som 
signaturen Åsa konstaterar:  

                                                      
275 Återfinns i redovisningen av trådinlägg som anonym (utan signatur). 



 

354  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

Jag har talat om att jag är gravid och har missat 3 jobb pga av detta. Det 
ska ju inte ha någon betydelse men det har det tyvärr har jag fått uppleva. 
Insett att jag inte får något förrän efter mammaledigheten så nu ska jag för-
söka gå några kurser istället. –Åsa 

Av vad vi har sett i denna undersökning förefaller ”den moderna kvinnan” 
snarare med fördel representeras av en kvinna som inte bör ta lätt på frå-
gan om graviditet och mödrande i relation till arbetslivet. Vad undersök-
ningen hitintills visar synes vara att vi har att göra med en situation som 
mindre skulle kunna betecknas som harmonisk och mer som potentiellt 
farlig. Den mödrande individen är någon som kommer att utsäga sanning-
en, antingen aktivt (berätta/visa upp) eller genom sin uppenbarelse (avslö-
jas). Denna information, i samband med ett faktiskt jobb eller i samband 
med ett jobb-sökande, riskerar hennes status som lönearbetare. Under 
nästa rubrik kommer jag att utveckla denna farlighet; hur den kan te sig 
och diskuteras mer konkret bland gravida i en forumtråd. Detta kommer i 
sin tur förbereda oss för undersökningens sista analys, då vi mot bakgrund 
av undersökningens olika delar - med utgångspunkt i Foucaults analys av 
det subjektivt sanningsägandet - kommer att kunna säga något om ”san-
ningens rationella och normala form” i lönearbetssamhället. Det innebär 
att vi nu också kommer att kunna börja dra ut analysen av det specifika 
fallet - den mödrande lönearbetaren - till att också gälla den generella 
lönearbetaren och dennes situation.  

Den farliga sanningen som måste utsägas 
Ett konkret fall av hur ”farlig” sanningen kring den mödrande lönearbeta-
ren är (och hur detta kan läras in) finner vi i en tråd på temat ”berätta 
eller inte” som startas av signaturen - aellinor - vars citat också inledde 
kapitlet. För att illustrera denna fara och det engagemang som sanningen 
vållar - från såväl aellinor själv som de som deltar i tråden - kommer jag 
nu att redogöra för denna tråd i sin helhet (mer eller mindre)276. Jag inle-
der med att repetera aellinors fråga:  

Jag ska imorgon träffa min chef, som erbjudit mig en provanställning [och 
erbjudande om fast anställning] Skall jag berätta imorgon att jag skall ha 
barn om 6 månader? Vi har hittills enbart haft telefonkontakt. Vad hade ni 
gjort? aellinor 

                                                      
276 Förutom aellinor återfinns inte de enskilda signaturerna i denna tråd i samman-
ställningen bland källmaterialet. Tråden återfinns dock i sin helhet via den länk 
som anges för aellinor. 
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Jashrinah och Langelmom svarar att de ”inte hade berättat”, varpå Knap-
pamamma skriver: ”De lär ju veta det innan provanställningen är slut så 
varför ljuga”. Solrosens konstaterar då att det ju finns en risk att de ”… 
drar tillbaka anställningen!”, varpå Langelmom då skriver att det skulle 
innebära ”diskriminering” och då finns diskrimineringslagen. Solrosen 
igen: ”Många drabbas ändå!”. Aellinor skriver då tillbaka att hon ”Tän-
ker som er, att jag inte skall berätta. Men känns ju inte bra att ’dölja’ hel-
ler o gå hem efter 5,5 månader. Hinner inte ens jobba provanställningen.” 
Knappamamma kommer tillbaka och fråga om hon tror att hon verkligen 
kan ”… dölja det hela så länge?” En kommentator kommer in och skriver 
att hon borde vänta till efter ultraljudet, eftersom man aldrig vet hur ”… 
hur det går.” Signaturen långsstrump blandar sig då i diskussionen och 
kommenterar: ”Skriv på pappren bara. Berätta senare, Du behöver ju inte 
vänta till månad 8 precis.” En mie79 säger också att hon hade ”… väntat 
lite med att berätta tror jag”. Långstrump kommer tillbaka och skriver: ” 
Jag var gravid i vecka 7 när jag skrev på mina papper, berättade inte. Du 
har ingen SKYLDIGHET att berätta.” som kompletteras av tjockobbe: ” 
Du har ingen skyldighet att berätta att du är gravid vid erbjuden anställ-
ning. De kan inte ta tillbaka erbjudandet om du berättar heller, enligt 
diskrimineringslagen.” Signaturen Busfröö tycker att också att hon skall 
vänta, helt klart, ”… så dom lär känna dej innan”. Aellinor svarar nu 
Knappamamma att hon tror att hon kan dölja sin mage: ”… syns inte så 
mycket ännu och jag kan tänka mig att berätta om tre veckor då vi gjort 
RUL. Men vet inte, får se hur jag gör helt enkelt.”. Långstrump som nu 
inser att det handlar om ett nytt jobb skriver: ”Okej, tycker du skall skriva 
på [dvs. inte berätta]!”, varpå en ny signatur vid namn jannej kommer in 
och skriver: ”Det är väl inte så bra att undanhålla sanningen, det är bara 
en provanställning och du är inte garanterad anställning efteråt”. Solrosen 
kommer då tillbaka in och säger att detta mycket väl kan bli fallet men att 
hon då i vart fall kommit in och kunnat ”… arbetat upp till en SGI under 
denna anställning!” En Annelie kommer nu in i tråden och skriver ”Jag 
skulle vänta till efter RUL, då har du ju lite mer att berätta som beräknat 
datum osv. Tekniskt sett behöver du inte berätta om din graviditet alls, 
inte förrän det är dax att vara hemma. Nu syns det ju långt innan men 
man behöver faktiskt inte berätta.” Signaturen tjockobbe konstaterar då 
att ”Man måste dock berätta i sådan tid att arbetsgivaren hinner ordna en 
lämplig ersättare. Två månader innan man tänkt gå hem senast.” Aellinor 
går in igen och skriver att en granne sett att hon är gravid och det känns 
långt till ultraljudet, att ”… det kanske syns.”. Knappamamma kommer 
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nu tillbaka med en ton som lutar mer åt att inte berätta, fast det synes 
handla om just ultraljudet: ”Lät som du tänkte mörka hela vägen men till 
rul är klart känns mest sunt”, varpå Aellinor svarar nu att ”Nej, absolut 
inte hela vägen. Känns ju jobbigt redan nu. Tänkte förmodligen berätta 
det idag, får bära eller brista.277 Vill nog inte vänta till RUL.” Solrosen är 
tillbaka och skriver: ”Okej lycka till! Berätta hur det gått!” En ny signatur 
- evelayna - kommer nu in och skriver: ”vill du berätta gör det om några 
veckor efter du skrivit på papper och eventuellt börjat. Frågar dom varför 
du inte sagt nåt tidigare säg att du inte visst de innan.” och signaturen 
Nénharma går på samma linje: ”Jag hade inte berättat innan RUL iaf, 
man vet ju som sagt inte hur det går och du har ingen skyldighet att be-
rätta.”.  

Det är nu fredag förmiddag och förmodligen har Aellinor kontakt med 
arbetsgivaren under eftermiddagen denna dag. På söndagen skriver hon 
nämligen: ”Jag berättade och han tog tillbaka erbjudandet om jobb.”. 
Solrosen är det första att svara och skriver: ”NÄ är det sant? Är du ledsen 
ts? Chefer är som ormar du kan aldrig lita helt på dem…” En ny signatur 
Godess skriver: ” NÄ men så får det de väl inte göra? Kan egentligen inget 
om sånt här men sån diskriminering är jag ganska säker på är olaglig!” 
Godess är nyfiken och återkommer ett par veckor senare och skriver igen: 
”Hur gick det för dig, ts? Har du pratat med någon om det här? Facket?” 
Även Solrosen vill veta och skriver: ”Nyfiken jag med, hur gick det ts?” 
En annan signatur: ” Fy, vilken chef!!” och brorida som också berättar om 
en egen erfarenhet skriver: ”Det måste du anmäla till facket! Jag hade en 
tjänst som de gav till min kollega för jag ska vara borta i sommar! Jag 
spelade in samtalet med min chef och [har] tagit kontakt med facket. Det 
ska bli förhandlingar nu. De får absolut inte göra så mot dig! Det är olag-
ligt!!!!! Stå på dig!!!!!”. Därefter slutar inläggen i tråden.  

Tråden samlar nästan alla de erfarenheter och känslor (såsom oro, syn-
lighet), praktiker (såsom dölja, berätta), realia och formalia (såsom för-
sörjningssituation, tvåmånadersregeln, diskriminering, anställningsformer) 
vi har stött på i undersökningen, liksom alla former av argument (kring 
för och emot ett berättande). Vi ser här också de argument som t.ex. re-
kryteraren betonade ovan, dvs. om ärlighet och en bra start på relationen 
till arbetsgivaren. Lejonparten av kommentarerna är dock ”skeptiska” och 
”kritiska” till situationen. Kanske är det extra tydligt i just denna tråd 
men min bedömning är att forumtrådarna överlag domineras av denna 

                                                      
277 Det verkar här ha gått ett par dagar sedan första inlägget. 
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skepticism, kring den mödrande lönearbetarens status, som här lyser ige-
nom. Det får bära eller brista säger Aellinor innan hon skall på intervjun. 
Det brister, precis som för -Åsa som i slutet av förra rubriken berättade att 
hon missat tre jobb för att hon berättat om sin graviditet. Minns också 
Redmilk från inledningskapitlet:  

”Jag var igår på arbetsintervju och hoppas få jobbet […] Jag nämnde inte 
att jag var gravid för vid min förra graviditet så var jag på anställningsin-
tervju (då var jag i vecka 12) och fick jobbet... men jag ville vara ärlig och 
sa att jag var gravid. DÅ ändrade de sig direkt […] Så nu valde jag att tiga 
och ska försöka dölja magen så gott det går.” 

Där Redmilk, vis av erfarenhet, valde döljandet och den ”vita lögnen” 
valde -Åsa efter tre försök att, som hon skriver: ”Insett att jag inte får 
något förrän efter mammaledigheten...” Vad Aellinor ovan valde nästa 
gång kan vi bara ana, men vi får anta att hon (och de andra drygt 3000 
som läst den här tråden) lärde sig något. Liksom vi tidigare kunde konsta-
tera att skammen är seriell och ”verkar bakom ryggen” på de i det möd-
rande lönearbetet positionerade individerna förefaller också sanningssä-
gandets etik vara något seriellt, som de mödrande lönearbetarna i sina 
unika situationer varje gång måste möta och göra något med, samtidigt 
som de själva också blir gjorda av den (vem är hen där på andra sidan, hur 
tänker hen, vad gör hen - med mig). Det går inte, som sagt, att på förhand 
veta vad som kommer att möta dem.  

Frågan som nu infinner sig är hur detta ”Jag är gravid” kunnat utveck-
las till något så spänningsfyllt (logiskt, praktiskt, moraliskt) i det upplysta 
och reformerade samhället? Det kan ju knappast komma som en över-
raskning för någon att en individ kan vara gravid? Här behöver vi förstå 
att den gravida individen i första hand inte berättar om sin graviditet för 
en arbetsgivare som är en annan människa, utan att berättandet sker inför 
ett annat skrank, dvs. inför den kapitalbyråkratiska rationaliteten och dess 
kalkylering. Det den gravida individen inför detta skrank säger är inte - 
Jag är gravid! - utan - Jag är inte att räkna med! Det föregående uttrycket 
är ett meningslöst uttalande utan bärighet inom det område där det senare 
uttrycket trivs som fisken i vattnet. Som Wittgenstein konstaterade i 
Tractatus: ”Vad man icke kan tala om därom måste man 
tiga”(Wittgenstein, 2005, s 122). Ett fördjupat tal om ”graviditen” hjälper 
oss ingenstans att förstå, än mindre överbrygga, denna problematik. Låt 
mig nu därför och som avslutning på de analyser som företagits utveckla 
vad detta betyder för vad vi skulle kunna för ”sanningens rationella och 
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normala form”. En form som måhända inte bara är giltig för mötet mellan 
den mödrande individen och lönearbetet utan också för den allmänna 
lönearbetarens vidkommande i arbetslivet. För denna avslutande analys 
återvänder vi så till Foucaults begrepp Parrhêsia. 

Sanningens rationella och normala form 

“What is the site of truth-telling? Where can truth-telling find its place, on 
what conditions can and must room be made for it?” Michel Foucault278 

Som vi kunde konstatera i Kapitel 4 handlar Parrhêsia om det att säga 
sanningen utan att dölja något, vilket innebär att den sanningssägande 
binder sig själv till och av denna sanning (Foucault, 2011, 9f). Det innebär 
också att individen tar något av en risk då hen talar denna sanning. En 
risk i relation till den hen talar till; att förolämpa, irritera och provocera 
till ett handlande som kanske innebär ett avslut på relationen. Parrhêsias-
ten utmanar så bandet till samtalspartnern på ett sätt kräver ”mod” - inte 
bara hos den som talar utan också hos den som talet riktar sig till. Detta 
förhållande innebär, menar Foucault, ett ”parrhêsiastiskt spel”, vilket kan 
organisera, utveckla och stabilisera ett tal inom ett givet område. För vårt 
vidkommande ligger det nära till hands att förstå denna organisering som 
sanningsspelet (i kapitel 9) mellan den mödrande lönearbetaren och ar-
betsgivaren vars praktiska uttryck är det mer tekniska hemlighetsmakeriet 
och spänningshanteringen (Kapitel 10). Parrhêsia är dock, menar 
Foucault, inte att förstå som en uppsättning tekniker (som t.ex. retoriken) 
utan en ”ställning” som i ett sätt att vara (inklusive handla), dvs. vad vi 
kan kalla en modalitet.279 Nu stannar inte Foucaults analys av det subjek-
tiva sanningssägandet här. Minns (Kapitel 4) att han också identifierar tre 
andra modaliteter (eller ställningar som i sätt att vara) i antiken; vilka han 
menar sträcker sig genom tiden. Till att börja med ”profetians sanningsta-
lande”; ödet - det som nödvändigtvis talar gåtfullt om det som är dolt för 
varje människan. För det andra ”visdomens sanningstalande”; varat - det 

                                                      
278 Foucault, 2010, s 305. 
279 Detta stämmer i sin tur väl överens med vad Goffman ”egentligen” menar med 
sin förhållandevis tekniska redogörelse för stigma och beskrivningen av den stig-
matiserades situation som ett sätt att vara. Detta i sin tur kan vi förstå som 
Foucaults fokala erfarenhetspunkt, dvs. vad Goffman synes mena med ett specifikt 
stigma är att det utgör en fokal erfarenhetspunkt som upprättas när en särskild 
diskursiv regim etableras kring saker vi vet, kring organiseringen av saker vi vet, 
kring subjektpositioner i detta organiserade vetande (logiskt, praktiskt och etiskt). 
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som nödvändigtvis talar sant om tingens ordning. För det tredje ”tekni-
kens sanningstalande”; techne - det som nödvändigtvis talar demonstrativt 
om olika kunskapstyper/expertkunskaper. Därtill alltså det parrhêsiastiska 
sanningstalande; etiken - det som nödvändigtvis talar polemiskt eller poli-
tiskt om individer och situationer.  

Dessa modaliteter handlar nu inte bara om olika (praktiska) sätt att tala 
sanning utan korresponderar också med distinkta roller och institutioner. 
Som idealtyper vävs de alltså samman till olika diskursiva formationer 
(sätt vi vet saker), maktformationer (sätt vi organiserar saker vi vet) och 
positioner (sätt vi gör saker vi organiserat som vetande). Foucault menar 
härigenom att dessa fyra modaliteter (parrhêsia, profetian, visdomen och 
tekniken) är avgörande för att analysera diskurser och olika samhälls-
formationer, genom de sätt på vilka de kan kombineras som särskilda 
”sanningsregimer”. I den medeltida kristendomen ser vi, menar han, ex-
empelvis hur profetens tal och parrhêsiastens tal förrenas institutionellt 
kring predikan och prästerskap. Kring universiteten förenas å sin sida 
visdomens tal med den demonstrativa teknikens tal. Denna parvisa grup-
pering bildar så (mycket förenklat) en sanningsregim (Foucault, 2011, s 
29f). Foucault lämnar här även några skissartade anmärkningar rörande 
det moderna samhället i detta avseende, vilka jag finner mindre intressanta 
här. Det intressanta för min del är snarare hur den demonstrativa tekni-
kens sanningstal, här och nu, synes ha förenats med det självutlämnande 
parrhêsiastiska talet inom de ekonomiska arbetsorganisationerna (såsom 
staten, kommunerna och företagen), i.e. Webers kapitalistiskt organise-
rade byråkrati. Det är i och kring dessa institutioner som vårt samtida 
”kända par” möts som arbetsgiveriets funktionär och arbetstageriets dito. 
Det handlar alltså om ett allmänt möte som vi i denna undersökning när-
mat oss i synnerhet; som mötet mellan arbetsgivaren och den mödrande 
arbetstagaren (anställd eller arbetssökande). I deras samtal, såsom anställ-
ningsintervjun, utvecklingssamtalet och uppföljningssamtalet (coaching), 
förenas dessa två sätt att tala sanning: det tekniska och det självutläm-
nande. I centrum står arbetskontraktet som en möjlighet och begränsning. 
Den faktiskt eller presumtivt anställdes tal till chefen blir här en risk; en 
provokation riktad mot det tal som hen i sin roll som arbetsgiveriets 
funktionär måste tala, dvs. det tekniskt kalkylerande. Dessa möten blir så 
alltid ett hot mot relationen; om att den skall avslutas (eller aldrig riktigt 
etableras). Något som är giltigt för alla sådana möten där en individ möter 
arbetsgiveriets funktionär, dvs. bortom vårt specifika fall med den möd-
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rande lönearbetaren. Här behöver vi dock, avslutningsvis, röra oss bortom 
talet, för att förstå vad detta innebär.  

Foucault menar att parrhêsia handlar om en sanningsmodalitet, ett 
nödvändigt sätt att vara. Inom lingvistiken syftar en modalitet på just 
detta förhållande, dvs. det som måste sägas genom ett språk (och inte det 
som kan sägas). Som sanningsmodalitet måste alltså parrhêsia uttrycka 
specifika saker på specifika sätt - säga allt utan att dölja något på ett sätt 
som binder den sanningssägande till och av denna sanning. Detta fokus 
vid språket räcker i detta sammanhang inte till. Mot bakgrund av under-
sökningens fortskridande har vi nämligen kunnat konstatera att mödra-
rens sanningssägande inte handlar om ett enkelt ”talat” sätt att vara. I 
fallet med den ”ärliga” mödraren har vi snarare att göra med vad vi skulle 
kunna kalla för en modal sanningseventualitet. Mödrandet framstår här 
nämligen som en ”intensifierande påtaglighet”, i.e. något som av nödvän-
dighet talar sig själv ”polemiskt”. Detta kan dock bara ske, dvs. vara möj-
ligt, i ett givet sammanhang. I det samhälle som föregår lönearbetssam-
hället - ”bondesamhället”, ramades detta sanningstal in av en dels en sex-
ual- och sedlighetsmoral dels en specifik försörjningsorganisering. Hos oss 
- i lönearbetssamhället - rör det sig om något väsentligt mer ”tekniskt” - 
formerat kring det rationella arbetskontraktet. Vad pekar då detta mot? Jo 
(som ovan) mot den andra sanningsmodalitet som Foucault lyfter fram - 
det demonstrativa tekniska lärandet. Vad vi så har är en förening av 
parrhêsia och techne som i ett tekniskt självutlämnande möte, mellan den 
mödrande lönearbetaren och arbetsgiveriets funktionär. Vi bör nu inte 
överdriva det ”personliga” i detta, ty det handlar om sanningsmodaliteter, 
sätt att vara i en given tid. I detta möte intar mödrandet en specifik san-
ningsmodalitet, sätt att tala sanning som är ett sätt att vara, medan den 
som lyssnar intar en annan modalitet som måste vara det tekniskt kalkyle-
rande. Kalkylen är vad som måste sägas (mål-medel-rationaliteten genom 
en teknisk språklighet) i detta vårt samhälles primära möte. Vi kan så se 
hur kroppen bildas som en sanningsmodalitet, inte bara som i ett möd-
rande utan i allmänhet. Det är genom detta möte mellan arbetstagare-
arbetsgivare kroppen har kunnat bli detta samhälles modala skam, och 
där kroppen är samhällets skam kan människan vara lönearbetets skam. 
För kroppen blir - den ger sig - inför kalkylen - som den måste göra. Där-
för är det, som vi upprepande sett prov på, inte individen som i första 
hand talar om att hon är gravid. Det är kroppen som talar till kapitalby-
råkratin, vare sig individen vill eller inte, och det hen har att göra är att 
göra denna situation till sin egen; göra något av dessa begränsningar och 
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möjligheter. Det är därför vi kan se hur Jane, i ensamhet under den ration-
ella blicken, lämnar ut sig själv genom att berätta sanningen om sig själv 
inför det ansiktslösa arbetskontraktets arbetsgiveri. Häri ligger ingen skill-
nad mellan att vara avvikande i arbetslivet som t.ex. sjuk, skadad, svag 
eller som här gravid. Oavsett anledning är potentiell eller faktisk frånvaro-
inaktivitet, liksom alla ”brister”, en möjlig felkälla för den kalkyl som 
måste upprättas i varje enskild situation.280 I detta förstår vi varför den 
intensifierande påtagliga kroppen inte är samhällets skam som uttryck för 
en ideologi eller fördomsfull kultur (som vi kan befria oss från genom 
upplysning) utan för att vi har att göra med ett organiserat vetande; som 
inte bara kan utan måste värdera oss utifrån hur vi framstår i varje givet 
ögonblick, liksom vi själva måste värdera oss utifrån hur vi just blivit vär-
derade. I ett sådant samhälle synes självpragmatisk aktsamhet och desin-
formation vara den nödvändiga utgångspunkten, dvs. ett rationellt döl-
jande och en normal nedtoning. Sannerligen mer för somliga än för 
andra.281  
  

                                                      
280 Som Lukács: ”Till följd av arbetsprocessens rationalisering framstår de mänsk-
liga egenskaperna och särdragen hos arbetaren alltmer som rena felkällor i förhål-
lande till den i förväg rationellt beräknade funktionen av dessa abstrakta och par-
tiella lagar.” (1971). 
281 Vilket inte förtar slutsatsen att alla här nödvändigtvis måste vara ”normala 
avvikare”, vilket anknyter till Goffmans huvudpoäng i Stigma, dvs. att Stigma 
Management utgör ett generellt drag i det moderna samhället. Varhelst det finns 
normer engageras individer i spänningsfältet förväntad och faktisk social identitet. 
Goffman beskriver (dvs. kring 1963) mot denna bakgrund hur det bara finns en 
”… unblushing male in America: a young, married, white, urban, northern, heter-
osexual Protestant father of college education, fully employed, of good complex-
ion, weight, and height, and a recent record in sports.” Men, som han menar, inte 
ens ”han” kommer att kunna ta sig fram obegränsat i detta samhälle, ”faran” 
lurar alltid runt hörnet. Detta anknyter även till en förutsägelse George Simmel 
(1906) levererar i början på förra seklet, då han konstaterar att det verkar som att 
kulturens ökande ”teleologiska karaktär” leder till att människors ”offentliga 
göromål blir mer och mer offentliga medan deras ”privata” mer och mer ”hem-
liga”. Vad han inte kunde förutspå var den utveckling där också det senare blir en 
fråga för ökad offentlighet (och där gränserna mellan det privata och offentliga 
suddas ut) vilket då innebär ett väsentligt ökat tryck och re-konfiguration av hem-
lighetsmakeriet som sätt att vara.   
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DEL IV – AVSLUTNING 
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12. Avslutning 
Avsikten med denna undersökning har varit en systematisk analys av det 
motstridiga mötet mellan den mödrande lönearbetaren och lönearbetet 
som normativ subjektposition (närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad). För 
att nå fram dit gick vägen via en redogörelse och analys av dels det mo-
derna lönearbetets rationalisering och normalisering dels den mödrande 
lönearbetarens positionering inom denna diskursiva ram. I förlängningen 
var avsikten att också relatera dessa analyser till det mer allmänna mötet 
mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

Vi har nu nästan nått vägs ände i mina ansträngningar att uppfylla 
dessa föresatser. Den mödrande lönearbetarens historiska etablering och 
nuvarande situation har analyserats och i slutet pekade jag mot några 
iakttagelser kring detta specifika möte i arbetslivet som har bärighet på det 
mer allmänna förhållandet. Jag kommer att återvända till det senare om 
en liten stund. Först vill jag verkställa en mer detaljerad resumé över 
undersökningen och betona de slutsatser som dragits under arbetets gång.  

Den mödrande lönearbetarens problematisering 
Som utgångspunkt för undersökningen citerade jag två inlägg på olika 
diskussionsforum där två individer delade med sig av sina erfarenheter 
som faktiska mödrare i arbetslivet. CemK hade sökt ett jobb utan att veta 
att hon var gravid och berättar om hennes splittrade känslor under första 
tiden på nya jobbet - förenklat kan vi säga att det handlar om att å ena 
sidan gå med ”huvudet högt” eller att å den andra känna sig som en 
”bov”. Redmilk hade å sin sida tidigare sökt och erbjudits jobb. När ar-
betsgivaren hade fått reda på att hon var gravid ändrade hen sig och drog 
tillbaka erbjudandet. Nu berättar Redmilk om hur hon, vis av lärdom, har 
gått på en ny anställningsintervju och då väljer att inte berätta om sin 
graviditet (men samtidigt oroar sig för att den kanske syntes). Hon berät-
tar också om hur hon tycker det känns tungt att dölja graviditeten och hur 
hon oroar sig för sin försörjning som blivande förälder.  

De två specifika frågor som jag inledningsvis ställde var a) hur denna 
till synes generella situation för en mycket utbredd och vanlig kategori 
individer (de som väntar barn) har etablerats samt b) hur den fungerar 
logiskt, praktiskt och etiskt. Det handlade alltså om att försöka förstå den 
mödrande lönearbetarens objektiva och subjektiva problematisering. För 
att genomföra detta försökte jag inledningsvis spåra den särskilda rat-
ionalitet som det moderna samhället och då mer specifikt dess organise-
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rade arbetsliv underbyggs av, dvs. som ett särskilt sätt att veta saker. Jag 
kunde här slå fast hur denna ordning bär ett arv tillbaka till det fria löne-
arbetet, dvs. en föreställning om produktionskraft knuten till enskilda 
ägare av arbetskraft vilken det på en marknad är möjligt att kalkylera 
kring för att upprätta fria arbetskontrakt. I detta förhållande kunde jag 
också konstatera att det ligger ett presumtivt antagande om att köparen av 
arbetskraften genom sitt förvärv bestämmer över det köpta - som är ar-
betskraften - som är individen. I denna mening innebär det fria lönearbetet 
ett ägande som går att göra sig av med; (principiellt) alldeles oavsett an-
ledning. Detta fria lönearbete tar allteftersom vi lämnar en samhällsform - 
bondesamhället - för en annan - industrisamhället - överhanden som den 
naturliga och framtida formen för majoritetsbefolkningens försörjning. 
Här träder så arbetskraften succesivt fram som en både given flexibel han-
delsvara för arbetsgivaren att efterfråga och förbruka och som en given 
subjektposition att erbjuda och underhålla för individer. Benämningen av 
lönearbetet som fritt skall med detta inte förväxlas med individens frihet 
utan syftar alltså på den flexibilitet som detta bruk av människor för mål-
medel-rationella ändamål medför. För arbetstagaren innebär det allt som 
oftast en underordnad position där den egna arbetsförmågan i ett givet 
ögonblick alltid utgör en risk, att inte få ett jobb eller att bli av med ett 
(och i förlängningen inte ha någon försörjning, alternativt hamna i en etter 
värre beroendeposition). I denna mening uttryckte jag det fria lönearbetets 
spridning som en effektiv organisering av ett nyttigt och flexibelt herra-
välde.  

I ett nästa steg kunde vi konstatera att spridningen av denna möjliga 
subjektposition sker genom institutionalisering i den moderna samhällsap-
paraten, i.e. välfärdssamhället. Här når det fria lönearbetet - som ett ut-
tryck för ett särskilt sätt att veta saker - också något av sin politisk-
praktiska fulländning kring arbetslinjen, vilken förenklat kan sägas inne-
bära att alla som kan arbeta i detta samhälle skall arbeta och alla de som 
inte kan arbeta i sitt ”icke-kunnande” skall förhållas till det att arbeta, 
dvs. lönearbete som norm. Den succesiva institutionaliseringen tar sig till 
en början uttryck som förhandlingar mellan arbetstagarnas och arbetsgi-
varnas kollektiva sammanslutningar (fackförbund och arbetsgivarorgani-
sationer) och s.k. kollektivavtal. Succesivt flyttar dessa partsöverenskom-
melser in i rättssystemet för att bilda en mer central statlig arbetsrätt. 
Denna process är dock förhållandevis långsam och det är först under 
1970-talet vi får en etablerad arbetsrätt som gäller hela arbetsmarknaden 
(offentlig som privat). Parallellt med denna utveckling sker också en in-
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stitutionalisering av lönearbetet genom välfärdstatens etablering, dvs. ge-
nom en utbyggnad av främst socialförsäkringar, vilka alltså formeras 
kring arbetslinjen. Det starkaste uttrycket för detta är den s.k. inkomst-
bortfallsprincipen, vilken innebär att den som genom t.ex. sjukdom eller 
föräldraskap (först moderskap) inte kan arbeta erhåller en ersättning base-
rad på tidigare arbetsprestationer. På detta sätt utvecklas lönearbetet suc-
cesivt till en naturlig eller normal ”ställning”, dvs. ett sätt att vara, som 
alla medborgare på ett eller annat sätt måste förhålla sig till. Därmed har 
det fria lönearbetet som nyttig och flexibel herraväldesform genomgått en 
normaliseringsprocess; inom vilken tidigare olika kategorier av individer 
först positioneras som det formellt gemensamma (neutrala) arbetstagar-
subjektet för att senare faktiskt positioneras som olika kategorier av enga-
gerade arbetstagarsubjekt (logiskt, praktiskt och etiskt). I denna normali-
seringsprocess utgör den mödrande lönearbetaren ett, i någon mening 
unikt, specialfall; mot bakgrund av barnalstringens nödvändighet för lö-
nearbetssamhällets fortlevnad (ny arbetskraft). Analysen av denna katego-
ris etablering blev nästa steg i undersökningen. 

Jag kunde här konstatera att även om det fria lönearbetet i sin tidiga 
utveckling ”fäster” - som en möjlighet - på såväl män som kvinnor (liksom 
barn) utvecklas det snart till att (officiellt) bli en position för män som 
familjeförsörjare. I nära anslutning till detta låg en föreställning om kvin-
nor som i första hand naturliga barnafödare och senare mödrare, utövan-
des moderskap och hemmets skötsel. Lönearbetet kunde i denna mening 
föreställas som något tillfälligt för unga kvinnor i avvaktan på giftermål 
och familjebildning. I själva verket, kunde jag också konstatera, har kvin-
nor engagerats och engagerat sig i lönearbete under hela utvecklingspe-
rioden från ”fritt lönearbete” (som en möjlighet till försörjning) till ”gene-
raliserat lönearbete” (som möjligheten till försörjning). Succesivt innebar 
detta förhållande, trots motstånd, lagstiftning som specifikt riktade in sig 
på kvinnors lönearbete, till en början som försök till ”i-särhållande” mel-
lan barnalstring och lönearbete men senare som försök till inkludering av 
kvinnor som kategori i lönearbetet som individualiserad försörjningsform. 
Med formell början kring 1939 års lagstiftning om förbud att avskeda 
kvinnor som gifter sig, trolovar sig eller blir havande (dvs. som är ”på väg 
in i” ett mödrande alternativt moderskap) kommer den mödrande lönear-
betaren att etableras som en officiellt erkänd kategori. Något som succe-
sivt, i takt med välfärdstatens kraftiga expansion under efterkrigstiden 
(moderskapsförsäkring och offentlig barnomsorg), leder till 1970-talets 
reformer då män och kvinnor kommer att (formellt) neutraliseras i förhål-



 

368  MARKUS KLINTON  Det rationella och det normala 
 

lande till föräldraskapet respektive lönearbetet. Denna utveckling av för-
äldern som den ena naturliga medborgarpositionen och lönearbetet som 
den andra sker (vilket är centralt) hela tiden med den tidigare nämnda 
arbetslinjen, mer specifikt inkomstbortfallsprincipen, i fokus. Mödrandet 
blir så normaliserat som mödrande lönearbete.  

Mot denna bakgrund kunde vi sedan se hur detta normaliserade förhål-
lande tar sig uttryck i en normalt förekommande situation - den normala 
mödrande lönearbetaren - som innebär att nära 90 % av alla kvinnor 
föder ett barn (och dryga 80 % minst två) samtidigt som kvinnors syssel-
sättningsgrad är nära på lika hög som mäns. I denna normalitets detaljer 
kunde vi även se hur nästan alla kvinnor som föder barn under längre eller 
kortare tid är frånvarande från lönearbete under sitt havandskap (möd-
rande) via olika typer av socialförsäkringar, såsom kortare egen sjukskriv-
ning, föreskriven sjukskriven, havandeskapspenning, föräldrapenning, 
men även genom andra typer av frånvaro, såsom semester, kompledighet 
och tjänstledighet. Därtill kunde vi också se hur den mödrande lönearbe-
taren indirekt, som social identitet, signalerar ”det som komma skall” i 
form av hennes föräldraskap (modrande). Även detta - som alltså formellt 
är en uppgift som förväntas av både män och kvinnor som (lönearbe-
tande) föräldrar - är något som vanligen innebär en (relativt män) omfat-
tande (framtida) frånvaro från arbetslivet; i form av föräldraledighet, 
tjänstledighet med barn (deltidsarbete), ledighet för vård av sjuka barn. 
Detta förhållande - som en statistisk normalitet - projiceras så gentemot 
den mödrande lönearbetaren som kategori. I denna mening fungerar det 
som en social identitet; vilken dels kan plockas upp av enskilda kvinnor 
som något eget dels kan plockas upp av enskilda arbetsgivare i deras be-
traktelse av kvinnor; dvs. både ifråga om identifiering av en allmän kate-
gori och ifråga om identifiering av enskilda individer som söker anställ-
ning eller är i anställning. Det senare förhållandet synes vara det som för-
anleder såväl den missgynnande särbehandling som den tvetydiga känsla 
av ”stolthet” och ”otillräcklighet” som återspeglades i signaturerna 
CemKs och Redmilks citat. Det visar också hur den mödrande lönearbeta-
ren som kategori är seriellt positionerad.282 Alla kvinnor känner inte nöd-
vändigtvis varandra men de skulle känna igen sig i varandras situation 
som ”problematiska” på arbetsmarknaden i förhållande till arbetsgivaren 

                                                      
282 Ett tydligt uttryck för denna seriella positionering kunde (i Kapitel 7) även 
utläsas ur problematiseringen av den gravida individen som ”sjukskrivningsob-
jekt” inom ramen för socialförsäkringen. 
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(som en part i behov av produktionskraft uttryckt som närvaro-aktivitet) 
och i förhållande till sig själva (som en part i behov av försörjning). Som 
seriellt organiserat uttrycker detta förhållande inte ett slutet öde för varje 
kvinna som mödrare utan snarare den miljö hon har att verka i; en miljö 
av begräsningar och möjligheter. Med detta avslutades avhandlingens 
första undersökande del - det som jag kallat för den objektiva problemati-
seringen. Nästa del riktade blicken mot den subjektiva problematiseringen 
och kom att handla om det sätt på vilket detta objektiva förhållande enga-
gerar den mödrande lönearbetaren som subjekt; utifrån en logisk, praktisk 
och etisk dimension.  

Den förstnämnda dimensionen handlade om en analys av det objektiva 
seriella förhållandet ner på lokal nivå i mötet mellan enskilda arbetsgivare 
och enskilda mödrande lönearbetare. Med utgångspunkt i ett antal ären-
den som Diskrimineringsombudsmannen tagit vidare till arbetsdomstolen 
kunde vi slå fast att oavsett om en graviditet innebär en faktisk konflikt 
eller spänning i arbetslivet är den mödrande lönearbetaren per definition 
att betrakta som en avvikelse eller ett problem i förhållande till arbetskon-
traktet. Mödrandet innebär ett potentiellt brott mot arbetskontraktet dels 
i form av den direkta frånvaro som en graviditet kan innebära dels i form 
av den indirekta frånvaro som en graviditet signalerar genom det föräldra-
skap och föräldrafrånvaro (som den sannolikt kommer att innebära). Ef-
tersom arbetskontraktet är ett kalkylbaserat kontrakt är information om 
en graviditet (som abstrakt men förväntad frånvaro-inaktivitet) ett centralt 
underlag för enskilda kalkyler. Vi kunde följaktligen slå fast att gravidite-
ten främst är ett abstrakt hot, inte ett konkret eller realiserat hot, men att 
denna abstraktion räcker för att finna sin väg in i kalkylen som risk och 
anledning till bortsortering. Det medför alltså en risk för den enskilda 
gravida individen; att på ett eller annat sätt missgynnas i samband med 
rekryterings- och anställningsprocesser liksom under pågående anställning. 
Genom dessa analyser kunde vi alltså se hur mödrande lönearbetare enga-
geras praktiskt i det som jag kallade sanningsspelet, dvs. väl medvetna om 
riskerna engageras de i ett praktiskt döljande.  

Som ett nästa steg riktades så analysen mot den praktiska problematise-
ringen av den mödrande lönearbetaren. Till början sattes detta i relation 
till de tidigare historiska analyserna och vi kunde här konstatera att det 
äldre praktiska ”i-särhållandet” (från såväl arbetstagare som arbetsgivare) 
än idag kan vara verksamt, dvs. som försök ”att inte ha med varandra att 
göra”. Dessutom kunde vi slå fast att det moderna ”i-hophållandet”, vil-
ket formaliserades genom 1970-talets reformer, kräver sina egna praktiker 
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samtidigt som de bär ett arv tillbaka till det gamla ”i-särhållandet”. Mot 
denna bakgrund genomfördes så en analys av de praktiker som engagerar 
mödrare i sitt arbete med att hålla ihop relationen mödrande och lönear-
bete. Med utgångspunkt i Erving Goffmans uppdelning i den diskrediter-
baras och diskrediterades situation analyserade jag de praktiker som möd-
rande individer kan engageras i för att (bl.a.) dölja sitt tillkortakommande 
som gravid i arbetslivet samt de praktiker som riktas mot att tona ned 
spänningen då väl graviditeten är känd. I det senare fallet problematisera-
des därtill det faktum att graviditeten inte bara har en ”privat” karaktär 
som hemlighet och spänning, utan att det snarare rör sig om en övergri-
pande samhällelig spänning, vilken uttrycks genom de socialförsäkringar 
och lagstiftning som riktar sig mot att underlätta mödrares lönearbete. I 
själva verket signalerar alltså denna ordning inte en enkel ”humanism” 
utan hur mödrandets spänning i förhållande till arbetskontraktet genom 
dessa arrangemang hemlighålls och tonas ned. Spänningen är så normali-
serad. Mot denna bakgrund kunde vi också slå fast att den mödrande 
lönearbetaren som seriellt positionerad befinner sig i vad Goffman kallat 
för en stigmatiserad situation som också påminner om den situation som 
Iris Marion metaforiskt kallar för en ”garderob”. Som sådan kräver situ-
ationen (för den givna kategorin i den givna miljön) ett engagemang i 
mikrodisciplinära praktiker i form av rationellt döljande och normal ned-
toning. Vi kunde här slutligen konstatera att denna situation har en speci-
fik karaktär som gör att den urskiljer sig från andra stigmatiserade situat-
ioner, dels genom att mödrandet vanligen är något positivt som individen 
vill skall komma ut dels genom att det handlar om någonting som ger sig 
efter hand. Mödrandet är alltså inte en hemlighet som skall hållas hemlig 
utan snarare något momentant som förr eller senare av nödvändighet 
kommer ut. Om vi i analysen av den logiska problematiseringen kunde se 
praktikerna framträda kunde vi här i analysen av den praktiska problema-
tiseringen (än tydligare) se det etiska innehållet uppdagas.  

Som ett tredje steg genomfördes en analys av den mödrande lönearbeta-
rens etiska problematisering. Denna innebar inledningsvis en redogörelse 
och analys av två centrala moraliska erfarenheter som den mödrande lö-
nearbetaren synes dra genom sin logiska och praktiska positionering. Till 
att börja med vad jag valde att kalla ”viljan till förnuft”; som för den en-
skilda lönearbetaren syftar på erkännandet ”jag är inte lämplig som ar-
betskraft”. För det andra, vad jag valde att kalla ”viljan till ärlighet”; som 
för den enskilda lönearbetaren syftar på erkännandet av att ”jag måste 
berätta om mig själv som olämplig arbetskraft”. Avgörande för båda dessa 
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erfarenheter var den rationella blick som det fria lönearbetet innebär i sin 
normalisering till ett arbetskontrakt och positionering av individen som ett 
kalkylobjekt. Med utgångspunkt i dessa erfarenhetsanalyser kunde jag så 
etablera den kategoriska skammen som ett inslag i den mödrande lönear-
betarens seriella positionering, dvs. en opersonlig skam som hon måste 
förhålla sig till alldeles oavsett arbetsplats och egna livsförhållanden. Det 
pekar alltså på en skam som verkar överallt men som inte alltid får bety-
delse överallt. Något som innebär en situation där den mödrande lönear-
betaren själv aldrig riktigt kan veta vad som väntar henne och vad som 
förväntas av henne. Som ett nästa steg analyserade jag sedan mer specifikt 
vad denna vilja till förnuft och vilja till ärlighet betyder för den mödrande 
lönearbetaren som sanningssägare. Vi kunde här identifiera vad jag mot 
bakgrund av de tidigare analyserna (logiken och praktiken) kallade för 
sanningens nödvändighet. Mot bakgrund av bl.a. råd och rekommendat-
ioner om ärlighet och sanningssägande från några ”experter” på området 
(såsom barmorskor och fackliga företrädare) samt en fördjupning i tidi-
gare utsagor kunde jag identifiera ”den farliga sanningen” eller ”det far-
liga sanningssägandet”, vilket jag i ett nästa steg kunde analysera som 
sanningens rationella och normala form. Avslutningsvis innebar det att 
jag, med stöd av Foucaults analys av det subjektiva sanningssägandet och 
sanningens modala form, kunde fastslå att den mödrande lönearbetarens 
situation som nödvändigtvis degraderande sanningssägare är en effekt av 
mödrandets möte med ett ”arbetsgiveri” vilket bara har ett sanningsspråk 
tillgängligt, som alltså är den mål-medel-rationella kalkylens.283 I detta 
möte framstår mödrandet som en intensifierande påtaglighet vilken ger sig 
till känna som en sanning (”jag är inte lämplig som arbetskraft”). Här 
träder så kroppen fram som en sanningsmodalitet vilken inte behöver talet 
för sin utsägning. Mot denna bakgrund kunde vi förstå att kroppen som 
modalitet utgör detta specifika samhälles skam, vilket också kunde sätta in 
undersökningen i sin helhet i ett större perspektiv. Som kropp blir männi-
skan, hen ger sig - inför kalkylen - som hen måste göra. I det kapitalbyrå-
kratiska samhället blir den intensifierat påtagliga kroppen samhällets 
skam; varför den allmänna individen också kan bli lönearbetets skam. Vi 
kunde då också se, vilket också är giltigt för den allmänna lönearbetaren, 

                                                      
283 I det avseende hen skulle tala ett annat språk talar hen inte som arbetsgiveriets 
funktionär utan som någon annan. Därmed är språket inte personligt utan katego-
riskt och kan så talas oavsett hierarkisk position. Därtill kan det talas av formalia, 
apparater och instrument, såsom en lönespecifikation eller ett babykontrakt.  
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varför det i första hand inte är en individ som talar om att hon är gravid 
utan hur det är den förgängliga kroppen som talar till den kapitalbyråkra-
tiska arbetsorganiseringen. I detta blir människan den som är satt att göra 
situationen till sin egen. Detta sammanfattar den specifika undersökningen 
och dess slutsatser kring den mödrande lönearbetarens situation. 

Vi kommer nu, som avslutning, lyfta blicken ytterligare mot den tredje 
frågeställning som inledningsvis ställdes upp, dvs. c) vad analysen av 
denna specifika konflikt säger om den generella lönearbetarens situation 
och det allmänna lönearbetet. Fokus kommer att ligga vid humankapi-
talets selektering och formatering inom ramen för lönarbetssamhället. Som 
en ingång till denna diskussion kommer jag till att börja med och kortfat-
tat ställa undersökningen i relation till den tidigare forskning som jag refe-
rerade till (och delvis distanserade mig ifrån) i Kapitel 2.  

Den generella lönearbetarens situation 
Den tidigare forskningen har, i huvudsak, koncentrerat sig på situationen 
”i arbetsorganisationen” och/eller på förhållandet till en ”manlig profess-
ionalitetsdiskurs”. I mitt fall har jag haft en annan vinkel och distans till 
”objektet” eftersom jag vill försöka förstå hur praktiker kring den möd-
rande lönearbetaren å ena sidan inte bara uttrycker lokal problematisering 
(”i arbetsorganisationen”) utan också något institutionellt (dvs. på sam-
hällelig nivå) och å den andra inte bara relaterar sig till ”professionalitet” 
eller ”arbetsetik” utan också till arbetskontraktets mer principiella grun-
der, dvs. till en mer grundläggande diskursivt organiserad nivå. Det har 
således inte bara varit konflikten i relation till chef, kollegor och arbets-
uppgifter som varit relevant utan också hur dessa relationer samvarierar 
med exempelvis juridik, socialförsäkring och en institutionaliserad vård-
apparat. Möjligheter och vilja (eller icke-vilja) att visa upp den närvaro-
aktivitet som lönearbete kräver blir från detta perspektiv inte något lokalt 
arbetsorganisatoriskt utan snarare något som endast kan så upplevas och 
praktiseras genom den allmänna ordningen. I denna mening kunde ana-
lysen inte utgå ifrån ett isolerat organisationsfenomen, ty lika mycket som 
den mödrande lönearbetaren är en effekt av historisk objektifiering gäller 
det organisationen. Den mödrande lönearbetaren är med detta inte att 
förstå som en avvikelse i förhållande till en a-historisk och neutral arbets-
organisation. Denna typ av relation (avvikelse-normalitet) kan bara uppstå 
genom att arbetsorganiseringen uttrycker en historiskt specifik normativi-
tet. Vad vi har att göra med här handlar således om sätt att veta saker 
(rationaliseringen av det fria lönearbetet), sätt att organisera saker vi vet 
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(normaliseringen av lönearbetet) och sätt att i en given position hantera 
organiseringen av de saker vi vet (disciplineringen av subjektet som löne-
arbetare).284  

Mot bakgrund av ovanstående kan vi konstatera att undersökningen 
bekräftar men i en viss riktning också förtydligar den forskning som tidi-
gare studerat graviditet och arbetsliv. Till att börja med handlar det om en 
situation präglad av konflikt baserat på graviditeten som markör, vilken 
signalerar något som strider mot arbetskontraktets grundläggande för-
väntningar om närvaro och aktivitet samt kontroll och lydnad (se t.ex. 
Bailey 2000; Gross & Pattison 2001; Buzzanell & Liu 2005; Gatrell 
2011b). Vad som tydliggörs i denna undersökning är att konflikten mer 
handlar om något abstrakt (information) och mindre om något konkret 
(kropp). Det är inte kroppen, som något utsidigt och i strid med en manlig 
norm, som står i centrum.285 Striden står istället kring en praktiskt organi-
serad normativitet; det fria lönearbetet (vilken således självklart organise-
rat/-r det manliga lönearbetandet som erfarenhet och livssituation). I detta 
förtydligas så konfliktens rationella och informationslogiska grund. Det 
handlar om kalkylerbarhet, vilket också anknyter till Romans (1992) tidi-
gare konstaterande om att det synes råda könsneutralitet i arbetslivet. Det 
handlar alltså om en situation där det är ”lika för alla”, dvs. för ingen (jfr 
Young, 1990).286 Så fort individen faktiskt ”blir någon” i denna organise-
rade ordning utmanar och utmanas hen av organiseringens premisser; i 
förhållande till vilka också andra individer är förmedlare och utförare 
(såsom rekryterare eller chefer). Genom att närma oss mödrandet som en 
tydlig eventualitet och livssituation har vi så kunnat se hur denna ”lönear-

                                                      
284 Mitt fokus var mot denna bakgrund alltså inte att försöka förstå de enskilda 
individernas situation eller den enskilda situationen i en lokal kontext (eller ens i 
detalj förstå den mödrande individens situation). Jag vill endast kunna se huruvida 
det gick att skönja ett (fokalt) praktiskt mönster kring det subjekt jag identifierat - 
den mödrande lönearbetaren. I denna mening är den ”ytlighet” med vilket jag 
behandlat enskilda situationer, liksom de snabba rörelserna från ett exempel till ett 
annat, en högst medvetet vald strategi. 
285 Mitt fokus har inte varit relationen mellan en ”manlig lönearbetsdiskurs” och 
”den gravida individen som hot”, varför jag inte kan uttala mig om denna diskur-
siva konflikt; även om mina redogörelser kan användas för denna typ av analyser. 
286 I denna mening sammanfaller det ”privat” organiserade lönearbetssubjektet 
med det ”offentligt” organiserade medborgarsubjektet. En politiskt sammanvävt 
vetande som tenderar att ”… reduce political subjects to a unity and to value 
commoness or sameness over specificity and difference.” (Young, 1990, s 3).  
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betaren-ingen” (Webers kugge i maskineriet) etableras som någon öppen 
för identifikation. Hen blir en särskild hon, som en objektiv avvikelse. 
Detta förtydligar individens situation i arbetslivet. Lönearbete handlar om 
att fungera som en resurs - arbetskraft/humankapital - vilken skall tas i 
bruk; i.e. användas i kalkyler omsatta till verksamhet. Varje faktiskt eller 
potentiellt brott mot detta etablerar underlag för det mål-medel-rationella 
tänkandets blick: är detta något som vi behöver ta hänsyn till, något som 
behöver åtgärdas, tas bort, kompletteras osv. Genom kalkylerandets prak-
tik handlar mål-medel-rationaliteten om neutral(iserad) informationsvär-
dering och -sortering. Genom kalkylen kan vi bara se, tänka, göra och tala 
på ett särskilt sätt. Detta sätt att vara - som vi (mer eller mindre) måste 
vara som arbetsgiveriets funktionärer - innebär ett naturligt och logiskt 
sorterande av vad som skall ingå i kalkylen och på vilket sätt. Arbetskraf-
ten är här blott ett av de centrala produktionsmedlen som skall beräknas. I 
denna mening handlar det om något mycket vardagligt (”oproblema-
tiskt”). Detta anknyter till Goffmans stigma; som just är en teori om social 
information och informationsbehandling. För Goffman (1963) utgör kon-
flikten avvikelse-normalitet och praktikerna kring stigma managament 
något samhälleligt generellt. Mål-medel rationalitet och kalkylerbarhet 
handlar om att diskriminera bland ”siffror” på grundval av mer eller 
mindre säker information. Där människor är kapital som produktionsme-
del blir denna sortering något självklart - ty det är ju själva tanken (att 
tänka på ett annat sätt vore snarast stötande). Skillnader bortom denna 
neutralitets gränser (närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad) sorteras såle-
des oproblematiskt bort, som de skall göra.287  

Den normativa och logiska konflikten placerar här den mödrande ar-
betstagaren i en stigmatiserad situation vilken, i linje med tidigare forsk-
ning, medför krav på praktisk hantering a) döljande för att bevara hem-
ligheten, och b) nedtoning då graviditeten är känd för att minska spän-
ningarna kring sig själv som avvikande (t.ex. Eriksson, Gatrell 2011b). 
Även om jag genomfört noggranna analyser av detta förhållande har mitt 
intresse, som ovan påpekat, legat mindre vid denna situation i sig liksom 
vid att hitta lösningar inom ramen för ordningen. Jag har istället varit mer 
intresserad av att sätta in dessa analyser i ett bredare sammanhang (t.ex. 

                                                      
287 Problemet är förstås att dessa skillnader, som Roman (1992) kunde konstatera, 
utgör vanliga människors ”… livsvillkor, erfarenheter och socialkaraktärer.”. 
Resultatet blir så en slags oroande situation inom vilken den oproblematiska neut-
raliteten framstår som ”falsk” eller fattig. 
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Martin 2001; Young 2005; Kugelberg 2004; se även Irigaray 1994) för att 
dels förstå hur situationen etablerats (i Sverige) liksom hur den här funge-
rar logiskt, praktiskt och etiskt, dels förstå hur denna specifika konflikt 
relaterar sig till den allmänna lönearbetarens situation, dvs. lönearbetet 
som generell subjektposition. Det förstnämnda framgår av ovanstående 
resumé. Det sistnämnda har vi snuddat vid och jag kommer nu med ut-
gångspunkt i ”arbetskontraktets herravälde” att utveckla detta vidare 
under rubriken Humankapitalets selektering och formatering. 

Humankapitalets selektering och formatering 
Ur den allmänna statistiken kan vi utläsa en allmän sortering av männi-
skor. Till att börja med vilka som har arbete eller inte men också i form av 
typer av arbeten och roller; liksom vilken ekonomisk ”status” dessa för 
med sig (som konkreta livsmöjligheter). Detta nät - ett kolossalt organisat-
ionsschema - som idag betraktas ett naturligt område av kategorier och 
praktiker har gjorts (och görs) möjligt genom det fria lönearbetet. 

Som jag redogjort för tidigare utvecklas utsagan om det fria lönearbetet 
till något ”massivt” genom institutionell perforering kring arbetskontrak-
tet. Detta sker i samspel med ett antal andra performativa utsagor. Den 
andra centrala utsaga vi har berört är mål-medel-rationaliteten, vars mer 
institutionella uttryck är kalkylen. Därtill har vi (som tidigare noterats) 
nöden (vars mer institutionella uttryck förenklat organiseras som ”hjälp 
till självhjälp”) och friheten (vars mer institutionella uttryck förenklat 
organiseras som ”valmöjlighet”). De senare två pekar mot en annan 
undersökning men jag vill kort betona deras betydelse. Utan ett särskilt 
sätt att veta och organisera människan som ”nöd” skulle inte lönearbetets 
spridning varit möjlig. För att förstå inflytandet hos detta sätt att veta 
människan - som nödställd - behöver vi bara vända oss till Marx och den 
marxistiska analysen288, ty inte ens denna fräna kritik kunde röra sig bor-

                                                      
288 Se t ex Kosík (1979, s 183) och Karlsson (1986, s 39ff) för anammandet av en 
(ontologisk) nödvändighetens sfär. Genom att utgå från nöden antar man att nöd-
vändighetens sfär kommer först och (i negativ mening) leder till (löne-)arbetet. 
Nödvändighetens sfär existerar förvisso men den är inte något som (ontologiskt) 
grundlägger människan (jfr Arendt 1998, s 138ff; se även Jansson, 2001, s 30f). 
Nöden uttrycker ett sätt att veta människan vilket genom mål-medel-rationaliteten 
kan omsättas till en nödvändighetens sfär (nöd i användning/makt). Arrange-
manget etablerar därmed nöden som en (ontologisk) realitet och mer precist löne-
arbetet som styrningsprincip för mänskliga kapaciteter inom densamma (logiskt, 
praktiskt och etiskt). 
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tom denna ”insikt”; som t.ex. då han erkänner ett för arten nödvändighet-
ens rike (se t ex 1997, s 147; 2010, s 145; jfr Arendt, 1998, s 147f ). Där 
nöden som sätt att veta bidrar till organiserara ”kapitalismen” synes den 
också organisera ”kommunismen”.289 Friheten är lika central. Även om vi 
kan konstatera att det fria lönearbetet knappast handlar om någon naiv 
frihet bör vi samtidigt slå fast att det omöjligen skulle ha kunnat realiseras 
i massiv skala utan en föreställning om individen som frihet - vilket paral-
lellt med lönearbetets utbredning kommer att utvecklas som demokratiska 
principer och institutioner och ett medborgarsubjekt. Liksom ”den kon-
trakterade samhällsmedborgaren” underbyggs av denna utsaga om frihet-
en organiseras också lönearbetet genom fria kontrakt. 

Det senare, arbetskontraktet, som varit denna undersöknings övergri-
pande intresse, har så genom olika utsagors sammansättning kommit att 
etableras som en specifik dominansform. En form som jag tidigare talat 
om som ett flexibelt och nyttigt herravälde, vars noder utgörs av närvaro-
aktivitet och kontroll-lydnad. Arbetskontraktet blir i denna mening mål-
medel-rationalitetens uttryck som en styrbarhetens matris (jfr Townley, 
1993, s 520), inom vilket individer kan ta formen som ett rationellt ob-
jekt; öppet för hantering som närvaro-aktivitet och kontroll-lydnad. Detta 
herravälde uttrycks tydligt genom de tekniska systemen (jfr Townley, 
1993, s 530f) för närvarokontroll (såsom stämpelklocka eller tidrapporte-
ring) liksom aktivitetskontroll (såsom arbetsbeskrivningar, uppgiftsspeci-
fikationer, träningsprogram och belöningssystem). Tekniska system som 
fungerar genom den individ som är satt behärska objektet, dvs. chefen 
som arbetsgiveriets funktionär. Samtidigt bör vi förstå att chefen bara är 
en möjlig ”konstapel” för detta strängt taget ansiktslösa arbetsgiveri; vil-
ket inte kräver en formell chef utan t.ex. lika gärna kan ske kollega till 
kollega eller genom subjektets/arbetstagarens självövervakning.  

Det är mot basis av detta herravälde som sorteringen av människor ut-
vecklas, vilket vi har sett på prov på löpande under framförallt kapitel 9-
11. Sorteringen kan så också uttryckas som en fråga om selektering, vilket 
i någon mening kan sägas ha utgjort ett huvudspår i undersökningen; dvs. 
en selektion av ”humankapital-objekt” på basis av närvaro och aktivitet 
som potential. Det senare uttrycks vanligtvis genom specifik utvärdering 

                                                      
289 Som Foucault konstaterar i Les mots et les choses/The Order of Things (2002a, 
s 285) existerar marxismen som ”fisken i vattnet” i 1800-talet tänkande, eftersom 
det inte hade kunnat andas någon annanstans. I denna mening introducerar det 
inte någon verklig ”rubbning” av tänkandets möjligheter.  
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av arbetstagare i form av intervjuer och CV-granskningar (en ”för-
kontroll”). Utvärderande selektering är dock ett generellt inslag i relation-
en mellan den potentiella arbetskraften vs. den potentiella arbetsgivaren. 
Det involverar sålunda aspekter och praktiker som inte bara handlar om 
närvaro-aktivitet som något statiskt (produktionsmedel) utan också mer 
betonar human-kapitalets kvaliteter för eller status i ”uppgiften”. Berg-
ström & Knights skriver t.ex. i sin studie av rekryteringsprocesser i en 
konsultfirma: “Recruitment and selection is one practice where the pro-
cesses of subjectification may be illustrated in practice. […] the construc-
tion of subjectivity may also depend on the kind of practices that are im-
plemented. Indeed, most recruitment practices imply processes of objectifi-
cation and examination to evaluate whether candidates should be offered 
a post or not.” (2006, s 356f). De utvärderande instrumenten för dessa 
praktiker kan förutom som enkel ”för-kontroll” (intervjun, CV-begäran 
och referenstagning) också komma att utgöra, numer vardagliga, inslag 
som t.ex. personlighets-, intelligens- och drogtester liksom registeruttdrag 
eller provarbete/auditions och screening av sociala nätverk, dels före an-
ställning dels under anställning. Det senare för oss över till den andra 
fråga som jag tänkte lyfta fram, nämligen den om arbetskraftens formate-
ring. 

Om selektering är det ena generella uttrycket för denna herraväldes-
matris handlar den andra om de mer disciplinerande krafter som sätts i 
verkan då arbetskontraktet (som öppet) skall gå från en mer ”passiv” 
enrollering av humankapital (dvs. produktionsmedel) till aktiv styrning av 
arbetande humankapital (dvs. det tidigare i produktion); i.e. frågan om 
lydnad-kontroll hos det objekt som förvärvats som närvaro-aktivitet. 
Detta, som har att göra med s.k. management-tekniker, har inte varit min 
huvudfokus i undersökningen. Det som dock har lyst igenom under arbe-
tets gång är hur det faktiskt anställda subjektet som kropp blir ett pro-
blem. Ett förhållande som snarast synes kräva management-teknisk forma-
tering av objektet (dvs. humankapitalet). Ett ”lindrigt” fall handlade här 
om signaturen S00L som skriver: ”Under min första graviditet sa chefen 
att hon var besviken över att jag "sviker min barngrupp" (jobbar som 
förskollärare) genom att bli gravid.  O då berättade jag ändå innan att vi 
funderade på att skaffa barn för att vara schysst så hon kunde planera.” 
Här har vi snarast att göra med en önskan om ”att kunna ha kontrolle-
rat”, dvs. att chefen gärna sett att den anställda inte hade blivit gravid 
(vilket pekar mot ”babykontraktet” som möjlighet). I ett mer ”extremt” 
exempel berättar signaturen jeanette-st om sin chefs reaktion på beskedet 
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om hennes graviditet: ”Igår blev jag inkallad till chefen som kommenterar 
att vår arbetsmetod (terapeut) inte lämpar sig så bra att vara gravid, ef-
tersom det är ett intensivt familjearbete vi gör och det krävas att jag träf-
far mina familjer varje dag, hon förbjöd mig med andra ord, nästan, att 
vara sjuk eller ha foglossningar! eller ont i ryggen för den delen…”.  Som 
tidigare konstaterat har vi här (med Goffman) att göra med arbetsgivarens 
önskan om att hålla den ”objektiva grunden” utanför situationen men det 
pekar också mot en önskan om att formatera den anställda; dvs. en vilja 
att tvinga henne att inte ha de för produktionen störande symptomen (il-
lamående, trötthet, ryggont, foglossning osv).290 Om det tidigare - selekte-
ring - anknyter till den forskning som intresserar sig för ”gate-keeping” 
anknyter detta till den forskning som intresserar sig för hur arbetstageriets 
subjekt utgör ett kroppsligt (embodied) objekt för chefer och arbetsorgani-
sationer att hantera (liksom för arbetstagare själv) inom ramen för arbets-
kontraktet. Arbetsgiveriets styrning och arbetstageriets självkontroll hand-
lar inte om något flytande abstrakt subjekt utan om en levande kropp (jfr 
Bergström, Hasselbladh, & Kärreman, 2009, s 178). Med detta (vilket blir 
tydligt i citaten ovan) framträder organiseringen av ”människor som ar-
betskraft” som ett kring kroppen disciplinärt fält (jfr Dale, 2001, s 203). I 
den mening kroppen framstår som frånvarande eller irrelevant (i kontrak-
tet och i organisationsschemat) är det blott som ett uttryck för en vilja att 
kontrollera den för produktion. Det senare innebär så en bortsortering av 
de delar som inte passar in i de för stunden giltiga kalkylerna (vilket det 
senare citatet mer eller mindre utgör ett paradexempel på). Det handlar 
dock också om en vilja till formatering av den bångstyriga kroppen, vilket 
tydliggör det mer generella faktum att det är just det kroppsliga objektet 
som behöver formas som arbetande humankapital.  

Ett specifikt uttryck för det senare ges genom förekomsten av s.k. hälso-
promotion inom arbetsorganisationer (Holmqvist, 2009). Människor är, 
som vi tidigare kunnat konstatera, att betrakta som förgängliga. Denna 
förgänglighet är dock att förstå som en icke-given eventualitet vilken 
måste göras till någonting i ett konkret sammanhang. I det arbetsorga-
nistoriska sammanhanget handlar det om förgängligheten som risk, dels i 
samband med selektering (den basala kontrollen över närvaron och aktivi-

                                                      
290 Ett ytterligare exempel av den mer ”extrema” karaktären rör signaturen ty-
piskt83 som berättar hur chefen blev ”jättearg och besviken” då hon berättade om 
sin graviditet och sedan säger till henne att hon ”… skulle ha berättat för henne att 
[hon] inte använde preventivmedel”.  
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tetens potential) dels i samband med formatering (kontroll och lydnad 
inom ramen för det öppna kontraktet).  Som Holmqvist skriver: “Employ-
ees’ hea[lt]h, not only regarded as a bio-medical condition but also as 
social behavior, is a critical source of uncertainty to organizations that 
need to be controlled.” (Holmqvist, 2009, s 70). I denna mening är också 
hälso-promotion ett område med en historia som tidigare kunde skrivas 
kring t.ex. alkoholkonsumtion (den skötsamma arbetaren), senare kring 
tobak och motion, och nu i tekniker som aktivt söker samla in informat-
ion om arbetstagaren och deras beteenden med syfte att också förändra 
vanor i ett bredare perspektiv; med utgångspunkt i de särskilda normer 
som arbetsgivaren ställer sig bakom (sannolikt under inflytande av både 
allmänna och mer specifika - i.e. ”hälsoleverantörer” - moderna skötsam-
hetsideal). Detta tar så herraväldet, som uttryck för kontroll och lydnad, 
ett ytterligare steg i hanteringen av den anställda/-e. Om graviditeten, när 
den väl kommit in i organisationen, är en svårmanövrerad företeelse (som 
dessutom juridiskt avkräver acceptans) gäller det sannolikt inte i samma 
utsträckning andra uttryck för kroppslighet. Holmqvist skriver: “By cloth-
ing an activity as ‘‘socially responsible’’, and more specifically as ‘‘health 
promotion’’, organizations may accomplish an essential task in a very 
sublime and efficient way: that of managing its environment in terms of 
desired and appropriate human behaviors.” (Holmqvist, 2009, s 68). 
Denna vidareutveckling av ett gammalt (industriellt) skötsamhetsideal 
tenderar så att ytterligare kunna rama in och förfina den matris kring 
vilket den allmänna sorteringen (och skammen) och kan ta form som nå-
got bakom ryggen på lönearbetarsubjektet, vilket jag nu, som en fortsätt-
ning på föregående kapitel, kommer att utveckla något. 

I det avslutande analyskapitlet (Kapitel 11) kunde jag konstatera att 
inte bara den gravida kroppen utan också den allmänna kroppen utgör en 
form av sanningsmodalitet i lönearbetssamhället. I sin förgänglighet ger 
sig kroppen inför kalkylen och i detta av kalkylen dominerade samhälle 
kan så den förgängliga kroppen bli samhällets modala skam. I förläng-
ningen kunde vi konstatera att där kroppen är samhällets skam kan också 
människan komma att inta en särskild form av skam inför sig själv som 
lönearbetare. Även om vi nu vardagligen knyter uttrycket ”jag duger inte 
som arbetskraft” till en plågad självuppfattning (som mindre värd) hand-
lar denna skam (som vi också kunde konstatera tidigare) i första hand inte 
om en personlig rationell övertygelse om att ha något att skämmas för (jfr 
Bartky, 1990, s 87, se även Goffman 1963). Ingen behöver (normalt) 
skämmas för att hen t.ex. är gravid eller på annat sätt avviker i förhål-
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lande till arbetskontraktets premisser, utan blott för att hen är en identifie-
rad risk eller ett faktiskt brott. Det handlar om en skamlig otillräcklighet 
som inte har något med en övertygelse om otillräcklighet att göra (jfr 
Bartky, 1990, s 93). Skammen verkar, som tidigare, bakom ryggen på 
individerna. Alla är snarare övertygade om att den abstrakta samhällsor-
ganiseringen, specifikt lönearbetets organisering, är rationell och likvärdig, 
att alla har eller borde ha lika (normala) möjligheter oavsett sin materiella 
kroppslighet. Vi förutsätter jämlikhet i en samhällelig situation som i 
själva verket genom sin normativa funktionalitet bär sortering som imma-
nens. Kroppens intensifierande påtaglighet framstår här som särskilt in-
tressant för sortering och formatering (jfr föregående rubrik); som en 
överbliven (men i den normativa rymden inkluderad) rest från en samhäl-
lelig problemlösning kring kroppen som möjlighet. Det abstrakta dras som 
utjämning ur det konkreta och genom den utjämnade människan har den 
abstrakta kalkylen kunnat göras möjlig. Genom kalkylen blir så kroppen 
en möjlighet (produktion - arbete - reproduktion - mödrande - modrande) 
men också en omöjlighet, en begränsande faktor. Genom kalkylen organi-
seras så otillräckligheten, varpå (den normala) skammen blir ett faktum 
att förhålla sig själv till. Kanske kan vi så säga att människan blir i sin 
tvingande formativa avvikelse ett ”privat” engagemang och problem.  

För att förstå detta moderna ”själv-förhållande” (som kräver 
självpragmatik) kan vi vända oss till en pedagogisk modell. Inom pedago-
giken, specifikt kring kunskapsbedömning (jfr Melén, 2014), kan man 
nämligen tala om bedömning som summativ och just formativ. Med 
summativ bedömning menas sammanfattande kontroll i efterhand (av vad 
individen lärt sig), t.ex. för att sätta betyg. Med formativ bedömning syf-
tas på att bedömningen integreras med lärandet, dvs. löpande sker genom 
beskrivning av individens styrkor och svagheter i det pågående arbetet. 
Noterbart är här att en sådan bedömning kan ske som självbedömning, 
dvs. då individen själv reflekterar över sig och sitt arbete291. Kanske denna 
modell bättre än något annat beskriver den process som t.ex. Jane genom-
går (och själv beskriver) i förhållande till arbetet under sin graviditet (se 
Kapitel 11). Det anknyter dock även till vår diskussion under föregående 
rubrik om herraväldets ena sida, dvs. kontroll och lydnad. Där arbetsgive-
riet handlar om formatering synes, på basis av den seriella skammen, detta 
hos arbetstagaren kunna återspeglas som denna formativa självbedöm-
ning. En självets pragmatik som dock inte, som ovan i den avskalade pe-

                                                      
291 Därtill kan det ingå som kollegial bedömning (jfr Melén, 2014). 
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dagogiska modellen, synes kunna handla om ett abstrakt lärande utan 
också om en hantering av sig själv som en faktisk kropp.  

Mot denna bakgrund handlar skammen alltså (som tidigare) inte om 
någon ideologisk organisering eller fördomsfull kultur (som vi kan befria 
oss ifrån) utan om en praktiskt organiserad ordning; något verkligt konsti-
tuerat (Barkty, 1990, s 95). Det handlar om ett organiserat vetande - det 
rationella lönearbetets normala organisering - inom vilket vi värderas och 
vi värderar oss själva. Det senare som ett uttryck för den enda frihet som 
finns att tillgå: i e det praktiska tänkandets förhållande till vad vi gör för 
att vi i ett givet ögonblick måste göra det (jfr Rabinow, 2003, s 47). För 
enskilda individer innebär det att behöva ”slåss” mot såväl skammens 
strukturella organisering som skammens subjektiva intensifiering hos sig 
själv - uttryckt i faktiska känslor såsom oro, rädsla, indignation, skuld, 
sorg. Vad som inom enkel moralteori kan framstå som en ”störning” i en 
ursprungligt eller naturligt ostörd mänsklig natur tenderar alltså för indi-
vider att vara något genomsyrande faktiskt och praktiskt, som ett sätt att 
vara i världen (Bartky, 1990, s 97). Skammens traditionellt ”individual-
moraliska” karaktär och funktionalitet säger kanske någonting om ett 
föreställt abstrakt och universellt subjekt (kanske detta perspektiv också är 
nyttigt) men det berättar inte hela historien kring de kategorier människor 
mot vilken skammens strukturella ordning slår besinningslöst i termer av 
utpekande och sortering (statistiken över den relativa inkomst- och pens-
ionsutvecklingen blir här som ett foto över denna besinningslöshet). Detta 
är också något som Goffmans Stigmateori söker förena; ty även om han 
kan tyckas skriva en historia om ”de avvikande” är han mer intresserad av 
avvikelsens generella karaktär. Sortering och skamlighet är inte blott, eller 
först, något individuellt och subjektivt; det handlar alltid om något poli-
tiskt. Som sådant är det också vardagligt och banalt.  

Här kan vi osökt återkoppla till den (skamliga) sorteringens banalitet 
jag löpande kunnat konstatera genom undersökningen. Vi bör nämligen 
notera att den rationella sorteringen av människor i arbetslivet tar sig (och 
för samman) olika uttryck. Ta t.ex. följande utdrag från en guide för ar-
betsgiveriets praktik: 

’Kan jag förlänga provanställningen?’  

Svaret är ja om det ännu inte har gått sex månader. Och nej om sex måna-
der har gått. Så enkelt är det. 
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Fälla du inte vill falla i: Du behöver visserligen inte motivera varför du vill 
avbryta en provanställning. Men om och när du gör det, var noga med att 
se till att du inte bryter mot någon av diskrimineringslagarna. 

Om personen du har provanställt visar sig vara gravid (du hade tänkt för-
vandla det till fast anställning, men nu vill du hellre avbryta så snart som 
möjligt och satsa på någon annan), använda turban (vilket han inte gjorde 
på provanställningsintervjun) eller får ett anfall av epilepsi på jobbet (du 
bör inte ställa kontrollfrågor om sjukdom eller religion när du rekryterar), 
är det bara att försöka anpassa sig. ur Chef.Pocket, s 8, 2007292 

Vi skall således inte lura oss tro att denna undersökning handlat om den 
gravida kroppen som (ett evigt) problem. Som vi återkommande kunnat se 
är det inte kroppen som är problemet. Den är en möjlighet att bruka eller 
avvisa. Problematiseringen ligger snarare i klassificeringssystemens konti-
nuerliga utveckling. Den mänskliga klassificeringen i lönarbetssamhället 
utvecklas förvisso på basis av utsagan om mål-medel-rationalitet; vilket på 
förhand synes vara en neutral grund. Vad som utspelar sig efter detta in-
träde i spelet mellan ”sant och falskt” är dock inte givet (som också We-
ber konstaterade; det centrala är att den handlande är övertygad om ”sin 
egen rationalitet” i situationen och inte någon utomstående rationalitet). I 
den uppsjö av ”rationella vägar” som selektionen (och formateringen) tar 
sig finner vi så här, genom detta citat, ett utsnitt ur lönearbetets ”encyklo-
pedi”, där tidningen Chef genom sin ”pocketguide” förklarar vad man 
behöver tänka på när det gäller provanställningar: gravida individer, män-
niskor med turban, de som lider av epilepsi, sjukdom, religion…  

Vi kan här särskilt notera hur ”gravid” förs samman med andra kate-
gorier utan synlig mening, på ett sätt som påminner oss om Foucaults 
”skratt”, då han läser Borges beskrivning av en ”särskild kinesisk encyk-
lopedi: 

“This passage quotes a ’certain Chinese encyclopaedia’ in which it is writ-
ten that ’animals are divided into: (a) belonging to the Emperor, (b) em-
balmed, (c) tame (d) sucking pigs, (e) sirens, (f) fabulous, (g) stray dogs, (h) 
included in the present classification, (i) frenzied, (j) innumerable, (k) 
drawn with a very fine camelhair brush, (l) et cetera, (m) having just bro-
ken the water pitcher, (n) that from a long way off look like flies’.” (2002a, 
s xvi) 

                                                      
292 Utgiven av tidningen Chef, som är fackförbundet Ledarnas tidning. Snarast att 
betrakta som det dominerande organet för arbetsgivarnas funktionärer, dvs. che-
fer, i Sverige (Chef, 2014). Mina fetstilta kursivervingar. 
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Frågan infinner sig så var logiken finns i dessa två till synes disparata 
tablåer? Möjligen finns det ingen. Den intressanta frågan att ställa är, med 
Foucault, kanske snarare: ”… what is possible to think, and what kind of 
impossibility are we faced with her?” (2002a, s xvi). Som han därpå kon-
staterar kan dessa kategorier tilldelas en precis mening och ett demonstra-
tivt innehåll. Dessa två förteckningar av ”monstrositeter” definieras alltså 
inte utifrån sin materialitet eller ursprungslighet utan direkt i klassifikat-
ionens praktiker, genom en lokalisering av deras kraft att ”smitta” (ar-
betsorganiseringen). Deras ”kvalitet” har inte med några ”verkliga krop-
par” eller ”ursprungliga ontologier” att göra. Bestämningarna finns här 
genom en ”tomhetens” praktiska klassificering. Det möjliga är inte det 
föreställt givna utan ligger i möjligheten att åtskilja kategoriskt. Det omöj-
liga, som ligger mellan dessa, har här genom praktisk klassificering (a, b, 
c, d…) kunnat överskridas (jfr Foucault, s xvi).  

Ont eller gott är nu för andra att bedöma. Vad jag vill poängtera är att 
vi inte skall förväxla denna banala sortering med vare sig ”äkta kunskap” 
eller ”äkta mänsklig(a) natur(er)” eller för den delen ”enskilda rötägg”. 
Banalitet är nämligen någonting som uppstår som systematik. Missgyn-
nande behandling och sortering av människor som lönearbetare är något 
vardagligt just därför att det är systematiskt; i linje med det fria lönearbe-
tets rationalisering och normalisering.  

Inom denna ordning är den mödrande lönearbetaren, den subjektposit-
ion som denna undersökning i huvudsak handlat om, ett ”specialfall”. 
Som sådant har det sin egen unika historia med början långt före lönear-
betets dominans. Det är en liten påminnelse om detta som jag nu vill av-
sluta avhandlingen med.  
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Slutord - hur talet om historiens död är synnerligen överdrivet 

Min far sa: När åldern övermannat din kropp kommer den att försäga sig 

När du förlorat alla förmågor återstår bara modersmålet 

[…] 

Min mor sa: Din skillnad är orörlig och stum 

Nej, din skillnad är ett frammanat monster som kräver sin tribut 

Din skillnad är dömd att upprepa sin fråga Athena Farrokhzad 293 

Som tidigare påtalats synes barnalstring kunna utgöra ett historiskt-
tematiskt område för praktisk problematisering, inte bara avseende en-
skilda människor utan också i form av specifika samhällsformationer. 
Mönster på detta område säger någonting om maktens intensifiering kring 
subjekten och om de specifika begränsningar (men också friheter och möj-
ligheter) som verkar i en given ordning. Om barnalstringen har en historia 
(vilket får sägas vara ett rimligt antagande) så handlar det inte om ett givet 
område med ett eller flera givna objekt som moderniseras eller civiliseras, 
utan snarare om en tematisk form som uttrycks historiskt genom diskursiv 
bestämning (vetande/kunskap och organisering/makt) och praktisk utöv-
ning (självpragmatik) i de specifika (fokala) erfarenhetspunkter som 
därinom upprättas.294 Då vi går från bondesamhället till det moderna 
samhället - industrialiseringen och utvecklingen av välfärdstaten - sker det 
sannolikt ett skifte i denna tematiska form. Bondesamhällets ”mödrande 
subjekt” är ett annat (eller fler) än det moderna samhällets. Låt mig av-
slutningsvis säga något mer konkret om den historiska tematiken och pro-
blematiseringens s.k. familjelikhet. Som en märklig tanke (eller tvärtom) 
sammanfaller nämligen den ”ärlighet” och ”skam” som vi kunnat identifi-
                                                      
293 Farrokhzad, 2013 
294 Som tidigare noterats handlar en problematisering inte om en representation av 
ett existerande objekt (t.ex. graviditet) eller skapandet av en sann diskurs kring det 
objekt som inte existerar. Det handlar istället om den samling diskursiva praktiker 
som gör det möjligt för någonting att träda in i spelet mellan sant och falskt för att 
konstitueras som ett tänkandets objekt (jfr Rabinow, 2003, sid 18f). Det är i denna 
mening, med tidigare Young, barnalstring blir en eventualitet, något levt och syn-
ligt som ger sig till utsägning i specifika historiska sammanhang. Utifrån den kri-
tiska ontologins perspektiv handlar det således inte om att ”lösa” situationer. Det 
handlar snarare om att försöka göra situationen överblickbar, att ställa en diagnos 
över den, och därmed ”lösa upp” det som framstår som nödvändigt för att i för-
längningen göra det möjligt att formulera fler svar (jfr Rabinow, 2003, s 18f). 
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era i det moderna lönearbetssamhället med en svunnen problematisering 
kring barnalstring i bondesamhället, vilket kortfattat diskuterades i Kapi-
tel 7:s inledning. Minns här till en början att jag ställde frågan hur detta 
med att berätta att man är gravid utvecklats till något så spänningsfyllt i 
det fria upplysta samhället? I sin avhandling och studie kring ogifta möd-
rar på svensk landsbygd i det agrara Sverige frågar sig historikern Marie 
Lindstedt-Cronberg på motsvarande vis ”… vad det var i 1800-talets sam-
hälle som slog så hårt mot ogifta mödrar att kvinnor kunde begå mord 
och självmord för att dölja en handling som inte ens längre var straffbar.” 
(Lindstedt-Cronberg, 1997, s 15). Utan att fördjupa oss i detta kan vi här 
konstatera att Lindstedt-Cronberg identifierar en enkel samhällelig motsä-
gelse, dvs. hur en icke (längre) straffbar handling (utomäktenskaplig sexu-
alitet) organiserar ett döljande kring barnafödande och fruktsamhet (ge-
nom barnamord eller självmord som sista utväg). Håll nu denna tanke i 
huvudet. Också idag finner vi motsägelser kring barnalstringens politiska 
organisering295. Idag är det under ”normala” omständigheter inte förbju-
det att sätta en mödrare i arbete (som det varit tidigare). Numer är det 
straffbart att vägra göra det med hänvisning till hennes graviditet eller 
kommande föräldraledighet. Det senare försätter alltså den moderna möd-
raren i en situation där det inte längre - juridiskt - torde föreligga någon 
risk med att berätta om sitt tillstånd i arbetslivet. I praktiken synes det 
dock vara just det som är fallet. Åter till bondesamhället. Sociologen Gun 
Britt Johansson argumenterar i sin avhandling om barnamord (i tre norr-
landslän) under 1800-talets mitt att en individs döljande av graviditet 
genererades i de dagliga och sociala relationerna, kring de förväntningar 
som knöts till henne som person. I denna mening var, enligt Johansson, 
den dominerande känslan knappast skam utan snarare rädsla (Johansson, 

                                                      
295 Detta är en helt annan historia som jag nuddade vid i inledningskapitlen. Inom 
lönearbetets allmänning där arbetskraften utgör den resurs som skall tillhandahål-
las (staten), produceras (subjekten) och approprieras (arbetsgivarna och arbetsta-
garna) intar barnalstringen funktionen av vad vi skulle kunna kalla ett ”dolt kapi-
tal”; som t.ex. hos ett förlustbringande företag (eller stat) vilket ur en separat kassa 
bortom balansräkningen löpande tillför medel (resurser). Barnalstringen (vilket 
kräver mödrandet som aktivitet) bildar här så en naturresurs vilken löpande tillförs 
en ”inramad marknad” för lönearbete (jfr Callon, 1998). Rättsområdets ”priorite-
ring” av mödrare liksom socialförsäkringssystemets olika ”balanserade” instru-
ment till trots är det svårt att förstå detta på något annat sätt än som en (t.ex. 
ekonomiskt relativ) organisering av utsugning riktad mot en kategori individer, 
dvs. de som mödrar (jfr Jónasdóttir, 2003, s 112f & 116ff). 
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2006, s 7; s 296). Skammen var säkert då som nu seriell fast med en annan 
organisering, rädslan mer konkret, då som nu. Idag möter vi individer 
som, i diskussions-trådar, oroligt frågar sig om hur de skall göra när de 
skall på anställningsintervju; berätta eller inte; eller de som under visstids-
kontrakt undrar hur de skall agera; berätta eller inte, samtidigt som de 
också anför att de verkligen vill ha jobbet och behöver ha jobbet för att 
kunna arbeta upp sin SGI. Bondesamhället var ett helt annat samhälle, 
med ett annat vetande, en annan organisering och en annan moral, men vi 
kan här ändå ana hur en problematiseringsform sträcker sina armar ge-
nom historien som sanningens praktiker. Det som skiljer synes vara det 
rationella och det normala.  
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Summary 
The subject of this thesis concerns the situation of “the pregnant employ-
ee”. A situation rather accepted as problematic for the actual or potential-
ly pregnant and actual or potentially hired individual. The term “prob-
lematic” is suggestive of not only the tricky situation of individuals trying 
to pass or blend into the labor market or employers trying to hire staff 
able to live up to the rational and principal expectations of presence and 
activity (along with expectations of control and obedience). It also sug-
gests that we are dealing with a continuous problematization of a histori-
cal theme, i.e. that of procreation as eventuality (and possibility open for 
determination). Against this background the purpose of this thesis is to 
(drawing on previous research) a) describe the origin and development of 
the modern situation (in Sweden), b) explain the functioning of the current 
situation (logically, practically and ethically) and finally c) to draw out the 
implications of this specific conflict in relation to the situation of the gen-
eral wage laborer. 

Since the turn of peasant society and the arrival of free labor (the idea 
of people possessing themselves as labor power, to be sold and bought at 
the labor market) and later modern welfare society (the idea that each and 
every one should be treated as potential labor power and taken care of by 
the state in relation to their former and future possibility of employment), 
this problematization has evolved around the tensions of a societal need 
for reproduction (future labor power) and production (labor power in 
use). Since the adult citizen in modern Sweden is determined (as in nor-
malized) according to the rational idea of free wage labor this has also 
involved the pregnant individual as a category. In Sweden this inclusion 
developed gradually during the second half of the 20th century, starting 
just around Second World War with a legal reform prohibiting employers 
to discriminate against individuals getting married, engaged or falling 
pregnant. Thereafter we see numerous legal, as well as welfare, reforms 
trying to facilitate the combination of wage labor and motherhood, but 
which also spill-over into the more concrete tension of pregnancy and 
employment. Reaching a peak during the 1970s these reforms (laws on 
discrimination and social insurances) now, in the early 21th century, have 
established a somewhat normal situation of the pregnant employee (that is 
a new form of problematization around procreation as a decidable even-
tuality). A situation, as suggested above, expressing tension and conflict 
and in which not only actually pregnant women but also women who 
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employers anticipate becoming pregnant is targeted as a risk-category in 
the labor market. In order to understand this modern situation this thesis 
in some detail analyses the broad outline from above, i.e. in which free 
wage labor develops into a) a rational way of “knowing” about man and 
in which b) the employment contract becomes institutionalized as a nor-
mal way of organizing this knowledge. In this frame c) the pregnant wage 
la-borer (as an abstract entity) then is analyzed, as an effect of inclusion 
establishing a normalized subject position. This concludes part one of the 
theses.   

In the next part the investigation turns towards the more subjective per-
ception and experience of this situation. This analysis is laid out as an 
investigation of a) the logical conflict occurring in actual (legal) cases 
when the paths of a pregnant individual and an employer cross, b) the 
practical hold of this tense situation from the perspective of the pregnant 
individual, and c) the ethical implications of this conflicting situation. The 
first step carries on from the previous more “objective analysis”, but now 
at the local level of this encounter between the employer and the pregnant 
employee. The investigation here concludes that regardless of whether a 
pregnancy involves an actual conflict (or tension) at work the pregnant 
employee by definition must be regarded as an irregularity in relation to 
the employment contract; since it involves a potential violation, i.e. direct 
absence (pregnancy as eventuality) and indirect absence (future pa-rental 
leave). Since employment contracts are based on calculation, pregnancy as 
social information appears as a central source for calculus discrimination 
and individual selection. Another conclusion is that pregnancy in this 
sense primarily must be seen as an abstract threat, not a concrete or real-
ized threat. Nonetheless this abstraction is “firm” enough to find its way 
into the calculus as a risk and reason for rejection. Compared to other 
deviances and threats to the employment contract, such as shorter terms 
or unexpected longer terms of sick-leave, pregnancy becomes “too much” 
for the calculus; which is all about foreseeing the future. With pregnancy 
the future seems to become very clear (in relation to abstract calculation 
that is). 

Through these analyses of the logical problematization it becomes obvi-
ous how the pregnant individuals get involved in a “game of truth”, that 
is, being well aware of the risks (and the threats they pose) they might feel 
the need to hide or downplay their perceived fallacy. Drawing on Erving 
Goffman's division into the discreditable and discredited situations of 
deviant individuals, an analysis of the everyday practices surrounding 
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pregnant individuals in working life situations is undertaken (based on 
Internet diaries and material from Discussion forums). In line with previ-
ous research (in other contexts; not Sweden) these analyses conclude that 
the pregnant wage laborer gets involved in practices of hiding (Infor-
mation Control) and downplaying (Tension Management) in relation to 
not just the employer as a another person (manager) but also in relation to 
wage labor as such, i.e. as a subject-position and subjective activity. In this 
the conclusions are in line with Goffman (previously) as well as Iris Mari-
on Young’s depiction of a “closeted” situation, demanding micro-
disciplinary commitment from deviant individuals in a certain given envi-
ronment.  

In the analysis of the logical conflict the practices demanded by preg-
nant individuals became evident and now in the detailed analysis of these 
practices the ethical content of this situation has evolved. In order to ana-
lyze this content the first move was to describe two central “moral experi-
ences” residing with the pregnant wage laborer (as a category). To begin 
with: “the will to reason”, referring to the recognition of “I am not suita-
ble as labor power.” Second: “the will to honesty”, referring to the recog-
nition of “I must tell about myself being inappropriate as labor power”. 
As crucial to both these experiences, “the rational gaze” of free wage la-
bor was identified (as a manifestation of means-end-rationality), suggest-
ing an evaluating gaze not only expressed by “the others” (managers and 
colleagues) and the practical organization of work, but also in the self-
evaluating practices of the pregnant individuals themselves. Drawing on 
this analysis of experiences, “categorical shame” was established as part of 
the pregnant wage laborers positioning; i.e. an impersonal shame that she 
has to relate to regardless of specific employment conditions. It thus points 
to a shame that seems to be present everywhere but that does not always 
take hold of a situation. Suggesting a situation where the pregnant em-
ployee herself never really can know what awaits her and what is expected 
of her. As a next step, the analysis turned to the implications of these two 
modes of being (reasonable and honest), reinforcing the pregnant wage 
laborer as a “real truth-teller”. The investigation was able to identify the 
importance of “necessity” and “danger” in this specific kind of “truth-
situation”, suggesting a “rational and normal form” of truth-telling sur-
rounding the pregnant employee. Finally this (supported by the works 
analyses of Michel Foucault) leads to a certain portrayal of the primary 
meeting in wage labor society, that between the (abstract) employer and 
the (abstract) employee. This situation will varying due to its specific and 
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local content as well as its form of speech (truths), but where one specific 
modal form of language must dominate based in means-end rationality (as 
a way of knowing things), and more specifically expressed by the calcula-
tive technique (as a way of doing things we know). In this “affair” the 
pregnant individual becomes something of an intensified manifestation of 
truth. She has to make herself known: “I’m not suitable as labor power”. 
In this we should not overestimate the actors (the employer vs. the em-
ployee) themselves as orators, since here it is the body that appears as a 
modal form of truth, being in no need of ordinary language. This leads to 
the conclusion that in this rational or calculus society the body has be-
come its “shame”. A situation that not only goes for “the pregnant em-
ployee” but for the wage laborer in general, i.e. in the “capital-
bureaucratic” society of calculated contracts, where the body tends to be 
this impersonal shame, the body can also be the shame of individual wage 
laborers. As the body becomes - i.e. gives itself - before the calculative 
technique, so do wo/men as they must do. It represents a modality (a way 
of being) which (here) only has one type of relation to the calculative 
technique; that is as “possibility” or “potentiality”, at the same time mir-
roring “lack” and “insufficiency”. In this we could also see why it pri-
marily is not about individual truth-telling (for instance someone saying 
“I’m pregnant”) but how it rather adds up to a situation in where the 
body partakes in a dialogue with capital-bureaucracy. Within that frame 
wo/men reside as the ones having to (ethically) deal with the situation as 
their own and (tactically) develop actual ways of action and speech.  

In the end the thesis also draws out the implications of this rather spe-
cific conflict - pregnancy and employment - and tries to contribute to the 
general understanding of wage labor as a selective and formatting process. 
It concludes (drawing on previous research) that selection (as well as for-
matting) of individuals as labor power is not about abstract entities but 
concrete living bodies, but also that these selective practices, no matter 
being performed by managers and recruitment professionals, do not so 
much concern the virulence of a “bunch of bad apples” amongst organiza-
tional staff, but the rather banal effect of the systematic organization 
(ways of power) of free wage labor as a flexible domination form (ways of 
knowledge); emerging as an ever developing virtual encyclopedia of labor 
market deviations. 
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Internetdagböckerna 
Samtliga dagböcker är hämtade från ”Babynätet”. 
Tillgänglig: 296 <http://baby.sida.nu>297 [2009-04-01]298 
 
De dagböcker som jag i huvudsak utgår ifrån i avhandlingen är: 

• Jane 

• Annelie 

• Birka 

• Linda 

• Lisa 
 
Vi några tillfällen refererar jag också till följande fyra dagböcker: 

• Maria 

• Maria (3) 

• Pia 

• Marie (3) 
  

                                                      
296 Sidan har numera upphört och är ej tillgänglig via standardsökning på internet. 
297 Den ursprungliga adressen var: <http://busungen.tripod.com/index_main.htm> 
298 Samtliga dagböcker laddades ner senast 2009-04-01. 
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22075.html#p307807>  
Trådnamn: Gravid och precis fått nytt jobb! 
Trådstart: 2008-10-10 Hämtad: 2013-09-04 Läst (ggr): saknas 

Fia [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=252053>  
Trådnamn: Berätta på jobbet 
Trådstart: 2005-08-09 hämtades 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

Frontline [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-4-252/m70292287.html>  
Trådnamn: Tips på hur jag kan dölja gravidmage 
Trådstart: 2013-06-24 Hämtad: 2014-05-26 Läst (ggr): 2014 [2014-09-12] 

jeanette-st [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.minbebis.com/forum/far-man-vara-glad-pa-jobbet-

27298.html#p387928  
Trådnamn: Får man vara glad på jobbet??? 
Trådstart: 2009-03-10, Hämtad 2013-09-04 Läst (ggr): saknas 

                                                      
299 Notera att sajten är numera införlivad i hälsorådgivningssajten 1177.se. Tråden 

är inte längre tillgänglig vid standardsökning på internet. 
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Johanna [Elektronisk] 
Källa: <http://www.viforaldrar.se/forum/amne/gravid/behalla-barnet-eller-inte1-

208718> 
Trådnamn: Behålla barnet eller inte? 
Trådstart: 2013-07-23 Hämtad: 2014-05-27 Läst (ggr): 2009 [2014-09-23] 

Kajsa [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.viforaldrar.se/forum/view-message.xml?message_id=521>  
Aktuell adress: <http://www.viforaldrar.se/forum/amne/gravid/arbetsokande-

gravid-205990> 
Trådnamn: arbetsokande gravid 
Trådstart: 2006-03-01, Hämtad 2009-04-02 Läst (ggr): 378 [2014-09-23] 

Karin [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=252053>  
Trådnamn: Berätta på jobbet 
Trådstart: 2005-08-09 hämtades 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

L [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=422782>  
Trådnamn: När berätta på jobbet? 
Trådstart: 2007-01-04 Hämtad: 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

Liten men naggande [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-2-110/m54981776.html> 
Trådnamn: Diskriminering på arbetsplats 
Trådstart: 2010-10-11 Hämtad: 2013-11-02 Läst (ggr): 2421 [2014-09-23] 

MeNoLike [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-4-252/m68938001.html> 
Trådnamn: Hur döljer man graviditet på jobbet när man är illamående? 
Trådstart: 2013-02-25, Hämtad: 2014-05-26 Läst (ggr): 1055 [2014-09-24] 

Mimmi [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.viforaldrar.se/forum/view-

message.xml?message_id=12879>  
Aktuell adress: <http://www.viforaldrar.se/forum/amne/gravid/beratta-om-

graviditet-vid-anstallningsintervju-206421>  
Trådnamn: Berätta om graviditet vid anställningsintervju? 
Trådstart: 2007-08-21 Hämtad 2009-04-02 Läst (ggr): 216 [2014-09-23] 

Projekt Lennart [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-2-110/m54981776.html> 
Trådnamn: Diskriminering på arbetsplats 
Trådstart: 2010-10-11 Hämtad: 2013-11-02 Läst (ggr): 2421 [2014-09-23] 

Redmilk [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-2-110/m61888070-1.html> 
Trådnamn: gravid och på arbetsintervju 
Trådstart: 2011-11-03 Hämtad: 2013-11-05 Läst (ggr): 4150 ggr [2014-09-11] 

http://www.familjeliv.se/Forum-2-110/m61888070-1.html
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Sara [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=252053>  
Trådnamn: Berätta på jobbet 
Trådstart: 2005-08-09 hämtades 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

Silversolen [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-2-113/m47732099-1.html>  
Trådnamn: Fest på jobbet, hur döljer jag graviditeten? 
Trådstart: 2010-10-02 Hämtad: 2014-05-26 Läst (ggr): 8982 [2014-09-24] 

SL [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=512900> 
Trådnamn: berätta elelr inte på jobbet 
Trådstart: 2008-10-19 Hämtad: 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

Snusan [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-2-110/m5147390-1.html>  
Trådnamn: Gravid + karriär 
Trådstart: 2005-10-20 Hämtades: 2013-09-04 Läst (ggr): 463 

Snövit [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=252053>  
Trådnamn: Berätta på jobbet 
Trådstart: 2005-08-09 hämtades 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

Linda [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=377112>   
Trådnamn: Berätta på jobbet vecka 9. 
Trådstart: 2006-08-08 Hämtad: 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

Susanne - v33 [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=377112>   
Trådnamn: Berätta på jobbet vecka 9. 
Trådstart: 2006-08-08 Hämtad: 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

Sårad blivande Mamma [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.viforaldrar.se/forum/view-

message.xml?message_id=10697>    
Aktuell adress: <http://www.viforaldrar.se/forum/amne/gravid/gravid-krankning-

vid-arbetssokning-206364>  
Trådnamn: Gravid = kränkning vid arbetssökning 
Publicerad: 2007-06-07 Hämtad: 2009-04-02 Läst (ggr): 143 [2014-09-24] 

S00L [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-2-110/m71180573.html> 
Trådnamn: Gravid igen - hur ska jag hantera min chef som garanterat kommer bli 

arg..? 
Trådstart: 2013-09-23 Hämtad 2014-05-27 Läst (ggr): 4131 [2014-09-23] 
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Tessan [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.minbebis.com/forum/fruktansvaert-arg-

6352.html#p81301>  
Trådnamn: Fruktansvärt ARG!!!!! 
Trådstart: 2007-09-30 Hämtad: 2013-09-04 Läst (ggr): saknas 

Tigertofflan [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=377112>   
Trådnamn: Berätta på jobbet vecka 9. 
Trådstart: 2006-08-08 Hämtad: 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 

Twinisar [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-2-110/m71180573.html> 
Trådnamn: Gravid igen - hur ska jag hantera min chef som garanterat kommer bli 

arg..? 
Trådstart: 2013-09-23 Hämtad 2014-05-27 Läst (ggr): 4131 [2014-09-23] 

typiskt83 [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-2-110/m71180573.html>  
Trådnamn: Gravid igen - hur ska jag hantera min chef som garanterat kommer bli 

arg..? 
Trådstart: 2013-09-23 Hämtad: 2014-05-27 Läst (ggr): 4131 [2014-09-23] 

Ulrika-80 [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=434976> 
Trådnamn: Läs detta..(långt) 
Trådstart: 2007-02-22 Hämtad: 2013-09-04 Läst (ggr): saknas 

Viseversa [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.familjeliv.se/Forum-4-252/m70292287.html>  
Trådnamn: Tips på hur jag kan dölja gravidmage 
Trådstart: 2013-06-24 Hämtad: 2014-05-26 Läst (ggr): 2014 [2014-09-12] 

-Åsa [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.viforaldrar.se/forum/view-message.xml?message_id=521> 
Aktuell adress: <http://www.viforaldrar.se/forum/amne/gravid/arbetsokande-

gravid-205990>  
Trådnamn: arbetsokande gravid 
Publicerad: 2006-03-01, Hämtad: 2009-04-02, Läst (ggr): 369 [2014-09-11] 

?j [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.gravid.se/tv/forum_new/chat3.php?MessageID=377112>   
Trådnamn: Berätta på jobbet vecka 9. 
Trådstart: 2006-08-08 Hämtad: 2009-04-02 Läst (ggr): saknas 
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