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1. Inledning 
 
Föreställ er följande scenario: lukten av nybakta bullar sprider sig i hela huset, mamman står 
och nynnar med i låten som spelas på radion. Barnen sitter vid köksbordet, glada och nöjda 
ritar de stillsamt. Huset är nystädat, välorganiserat och skiner rent och blankt. Barnen har 
nyligen varit ute och lekt i vårsolen och kinderna ser så där rosiga ut och barnen tycks vara 
oförskämt välmående. Jag funderar över hur den perfekta mamman ser ut och vilka kvaliteter 
hon besitter? Vad är det för stereotypisk kvinna som mödrar försöker leva efter? Det finns 
höga krav på hur en mamma ska vara idag, kanske är det en blandning av hur vår egen 
mamma var men med lite modernare influenser. Samtidigt som hon ska ha ett perfekt hem, 
perfekta väluppfostrade barn ska hon också ha en karriär. Mödrar blir bombarderade med 
information om hur de på bästa sätt ska ta hand om sina barn. Det är information som kan 
härledas till den psykiska och fysiska hälsan, som de måste reflektera över och helst 
praktisera på sina barn.  
 
Sverige anses ibland vara ett av världens mest jämställda samhällen, det finns kvinnliga 
poliser och manliga sjuksköterskor. Samtidigt ser vi också att mammor är en svag länk på 
arbetsmarknaden. Det är fortfarande övervägande kvinnor som tar ut föräldraledigheten, det 
tenderar att vara kvinnorna som har ansvaret över hemmet och barnen. Att bli mamma är en 
omställning, tillvaron förändras för båda föräldrarna men kanske framför allt för kvinnan som 
fortfarande tar det största ansvaret för barnen. Undersökningar från Scb, statistiska 
centralbyrån, visar att det tenderar att vara viktigt att ha ett bra jobb och en god lön innan 
kvinnorna skaffar barn. Det visar sig även att det är väldigt ovanligt att studerande eller andra 
unga individer som inte kommit in på arbetsmarknaden, väljer att skaffa barn (www 1). Sedan 
1970-talet har familjemönstret i Europa genomgått förändringar. Kvinnor är inte längre 
hemmafruar och antalet kvinnor som kommit ut på arbetsmarknaden har ökat markant, även 
fruktsamheten har minskat och kärleksrelationer tenderar att bli alltmer obeständiga (www 2). 
Kärleksrelationernas obeständighet är också markanta när parets första gemensamma barn 
kommit till världen och undersökningar visar att det är 7-10 procent som väljer att lämna 
varandra redan innan det förstfödda barnet fyller ett år. De efterföljande åren lämnar cirka 3-4 
procent varandra (www 3).        
 

Detta får mig att reflektera över allt vetande som mödrarna får ta del av, hur de på bästa sätt 
ska uppfostra sina barn, hur de ska vara givmilda kvinnor åt sina män och så vidare. Den 
ökande kunskapen kan också ha en fördelaktig aspekt. Mödrarna får bättre kunskap om deras 
barn, hur de utvecklas och hur de kan bidra till en trygg miljö för dem, samtidigt som många 
kvinnor kanske inte känner att de räcker till för sina barn och de lever med samvetskval över 
att de inte anammat alla de råd som erhållits. Scb frågade 3000 kvinnor och män i åldern 23-
39 hur de planerar krig framtida barn. En aspekt som framkom är att två barn per familj 
fortfarande är normen. De individer som var osäkra på att skaffa barn angav arbetslivet och 
ekonomin som orsaker till deras tveksamhet. Att det var jobbigt att vara småbarnsförälder 
uppkom också som en av anledningarna till uteblivet föräldraskap. Det finns dock skillnader 
mellan åldrar, kvinnor som var under 30 år uppgav oftast att anledningen var tiden, att de 
ännu inte hunnit. Dessa kvinnor hade istället satsat på utbildning och jobb i första hand. 
Kvinnor över 30 angav istället att de inte kunnat bli gravida som anledning till att de inte 
skaffat barn (www 4). Vidare gjordes en undersökning om vad yngre, vuxna, barnlösa tror 
vara det största bekymret med att skaffa barn. Det visade sig att det främsta bekymret, som de 
trodde skulle uppkomma vid föräldraskap, var att de inte längre skulle ha tid för sina egna 
intressen. Det var framförallt männen som menade att deras handlingsfrihet skulle hämmas i 
och med ett föräldraskap. Fem år senare kontaktades samma individer igen för att de skulle 
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besvara hur deras familjesituation såg ut då. Det visade sig då finnas ett samband, de individer 
som ansåg att föräldraskapet skulle bli bekymmersamt hade inte skaffar barn. De som inte 
ansåg att ett föräldraskap skulle medföra bekymmer nu hade barn. Det vill säga att negativa 
förväntningar ledde till att de inte skaffade barn, medan positiva förväntningar på 
föräldraskapet ledde till barnafödande (www 5).     
 
Det finns inte så mycket information om hur individer såg på moderskapet förr eftersom 
kvinnorna inte kom till tals själva och därmed finns inga personliga skildringar. Dock kan 
Kyle urskilja att det funnits en hög spädbarnsdödlighet som antagligen påverkat mödrarnas 
känslomässiga band till sina barn. Då det var stor risk att barnet inte skulle överleva sitt första 
år var det riskabelt för mammorna att få starka känslor till sitt barn. Det var först på 1600-talet 
som barnen sågs som barn och skildes från vuxenvärlden. Staten ville att fler barn skulle 
födas och överleva eftersom detta var någonting positivt för samhället. Dock var det svårt för 
kvinnorna att ta hand om barnen eftersom de hade sina dagliga uppgifter att sköta och därför 
kunde till exempel amningen försummas. Kvinnorna var tvungna att utföra sina 
arbetsuppgifter och för vissa gick det att amma också medan andra kvinnor inte kunde det. På 
1800-talet började dock spädbarnsdödligheten minska, det var framförallt på grund av att 
barnmorskorna upprättande sig i Sverige. Dessa kunde stå till tjänst med information om 
amning och personlig hygien. Omsorgen över barnen var helt upp till modern, och fadern var 
försörjningsskyldig.  
 
Under 1800-talet växte ett mammaideal fram, då det var mannen som arbetade och kvinnorna 
som var hemma och tog hand om barnen. Detta ideal var ingenting som alla hade tillgång till, 
endast de borgerliga familjerna kunde leva så (Kyle 1988:50-54). Det var 1919 som den första 
moderskapsförsäkringen trädde i kraft och diskussionen innan handlade mycket om att det var 
en plikt som kvinnan skulle utföra och ingenting som hon borde få betalt för. Denna första 
moderskapsförsäkring nådde dock inte heller alla kvinnor i Sverige utan endast de välbärgade 
familjerna. Det var först i mitten på 1930 som moderskapsförsäkringen utvidgades och nådde 
lite fler i samhället, dock fortfarande inte de allra fattigaste. Diskussionerna i regeringen 
handlade om att det föddes för få barn och genom någon åtgärd var antalet tvunget att öka. 
Det var dock inte förrän 1960 som en obligatorisk moderskapsförsäkring godkändes, för att 
modern skulle genomföra en moders plikter. Enligt befolkningskommissionen var dessa att 
amma och älska sitt barn. Under denna tid hade kvinnan inte rätt att skilja sig, göra abort, 
tacka nej till sexuellt umgänge med sin man eller skydda sig med hjälp av preventivmedel 
(Kyle 1988:149-152). Genom en kort historisk skildring av hur moderskapet såg ut förr kan vi 
se hur kvinnan konstruerats som naturlig moder. Den biologiska faktorn var det viktigaste, att 
kvinnan blir gravid och föder barn resulterar i att det är hon som får ta ansvaret över 
omsorgen för barnet. Det fanns inga diskussioner om huruvida fadern skulle ta ansvar eller 
inte, det föreföll naturligt att han var den som försörjde familjen och inte lade sig i 
barnuppfostran.  
 
Denna historiska utvikning får mig att fundera över hur mycket synen på moderskapet har 
förändrats och om det fortfarande finns aspekter av dessa ramverk i det moderna samhället? 
Tanken slår mig att det ännu påträffas spår av detta och att mödrar fortfarande tenderar att ta 
det största ansvaret för omsorgen, samtidigt som det förefaller självklart att fadern också har 
en del i barnens liv. Det kanske är så att modern och fader olika funktioner i föräldraskapet. 
Där modern är den omvårdande och ansvarar över de vardagliga sysslorna. Fadern kanske i 
högre grad fungerar som ”lagen” i familjen, att det är fadern som sätter upp regler och ser till 
att de följs. Till exempel som i familjen Svensson i Katthult, det vill säga ”Emil i 
Lönnebergas” pappa som fungerar som den aktör som bestämmer och upprätthåller ordningen 
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i familjen. Kanske finns det spår kvar av detta i vår tid? Det uppkommer en mängd olika 
funderingar och frågor kring detta som ska bli spännande att undersöka. Intresset för 
moderskapet uppstod för min del när jag själv fick barn och kraven och alla ”riktlinjer” som 
jag förväntades följa var många, otydliga och paradoxala. 
  
2. Syfte  
 
Syftet med denna undersökning är att studera hur moderskapet konstrueras. Syftet är att dels 
studera den allmänna bilden om moderskapet och dels hur kvinnor förhåller sig till denna.  
 
3. Disposition  
 
Tidigare forskning: Under denna rubrik kommer jag att presentera den tidigare forskning som 
jag tagit del av för att klargöra vad som undersökts på området tidigare. Kapitlet är indelat i 
fyra olika kategorier som urskiljts från artiklarna. Därefter kommer jag att förklara varför min 
undersökning bör vara värdefull och vilka nyheter den avser att frambringa. 
 
Teori och analysmetod:  Genom detta kapitel kommer jag först att redogöra för de allmänna 
socialkonstruktionistiska utgångspunkter som jag utgår ifrån. De främsta begreppen är språk, 
diskurs samt identitet. Vidare kommer jag mer ingående beskriva diskurspsykologi som är 
analysmetoden i uppsatsen. I diskuspsykologin är de dominerande begreppen 
tolkningsrepertoarer, subjektspositioner samt ideologiska dilemman. Därefter redogöres för en 
teoretisk konstruktion av moderskapet, vilken avser att redan här applicera teorin på mitt 
syfte. Dels diskuterar jag om samhällets allmänna bild om moderskapet. Dels handlar 
diskussionen om moderns självkonstruktion, vilket avser hur kvinnorna förhåller sig till den 
allmänna bilden. Därefter redogöres för konstruktionen av forskning. Detta handlar om att 
resonera kring forskarrollen i uppsatsen. De dominerande begreppen är relativism samt 
reflexivitet. 
 
Metod: Under denna del i uppsatsen redogöres för tillvägagångssätten, vilka är intervjuer, 
fokusgruppsintervjuer samt textanalys. Jag beskriver även vilka urval samt avgränsningar som 
gjorts.  
 
Resultat: Här presenteras det resultat som jag kommit fram till. Denna del är indelad i två 
olika delar. Dels handlar det om textanalyserna, vilka är indelade i tre olika kategorier. 
Därefter presenteras resultatet av intervjuerna som också är indelade i tre olika kategorier. 
Avslutningsvis kommer en jämförelse mellan dessa. 
 
Diskussion: Det är i denna del som hela uppsatsen knyts samman. Diskussionen presenteras 
genom tre olika kategorier. Därefter följer en mer allmän diskussion om resultatet.  
 
Sammanfattning: Avslutningsvis följer en kort sammanfattning av uppsatsen som främst 
fokuserar på bakgrunden, metoden samt de huvudsakliga resultaten.   
 
4. Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik avser jag att redogöra för den tidigare forskning som jag tagit del av. 
Denna är indelad i fyra kategorier vilka frambringar de dominerande aspekterna i de 
undersökningar som jag läst. Det finns relativt mycket forskning om moderskapet, de flesta 
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undersökningar fokuserar dock på föräldraskapet och har med aspekter om både modern och 
fadern. Jag har valt att även skildra sådana undersökningar, dock fokuserar jag på modern och 
de resultat som forskningen visar om henne. I vissa aspekter kommer också fadern att 
diskuteras i detta kapitel, detta för att faderrollen även kan säga någonting om moderrollen. 
Den mesta forskningen som jag tagit del av har fokus på mödrar och yrkesarbete och 
diskussionen behandlar hur mödrar kombinerar sitt moderskap med yrkesarbete i det moderna 
samhället. Genom att grundligt läsa igenom den forskning som tidigare gjorts på detta område 
har olika kategorier påträffats som här nedan kommer att redogöras för. Dessa var: barnen i 
centrum, den ideala modern, yrkesarbete samt krav och samvetskval.  
 
4.1 Barnen i centrum 
 
I en undersökning av Bäck-Wiklund & Bergsten används kvalitativa djupintervjuer, analys av 
dagboksanteckningar samt enkätundersökningar inriktade till föräldrar med barn. Resultatet 
visar hur barnen alltid ska vara i centrum av föräldrarnas liv och framförallt av mödrarnas liv. 
Mödrarnas vardag tenderar att fyllas av barnens akuta behov, det finns inte mycket tid för 
aktivitet utanför de vardagliga rutinerna. Det påvisas att mödrarna vill finnas till hands för 
sina barn, eftersom de hela tiden ska vara i centrum. Detta bidrar dock till konflikt för 
mödrarna, då de också ska yrkesarbeta (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001). Detta återkommer 
också i en undersökning av Brembeck som utfördes med kvalitativa intervjuer med 28 
mödrar. Resultatet visar att vissa mödrar menar att idealet är att barnen alltid ska sättas i 
första rummet. Brembecks resultat visar också att yngre mödrar motsäger sig den aspekten av 
moderskapet och de anser att barnen inte hela tiden behöver vara i centrum och att barnets far 
också kan ta hand om deras barn om de vill göra någonting annat. Dessa yngre mödrar 
menade att moderskapet inte är hela deras identitet utan att de kan njuta av andra aspekter i 
livet också (Brembeck 1998).  
 
Det finns ytterligare en undersökning som stöder Brembeck i det avseendet att mödrarna 
motsäger sig den traditionella uppfattningen om att barnen ska vara i centrum. Det är Horwitz 
som undersökt 15 kvinnor med barn om deras upplevelse av föräldrarollen. Denna 
undersökning visade också att kvinnorna tenderar att ifrågasätta den traditionella iden om 
barnen i centrum. Dessa kvinnor vittnade om att deras karriär var viktig, vilken de satsade på. 
Mödrarna ansåg inte att deras barn var ett hinder för karriären, dock var de rådande 
modersidealen ett större hinder eftersom dessa mödrar arbetade mycket kunde de inte sätta 
barnen i första hand. Horwits menar att mödrarna sökte underlag i andra dominerande 
diskurser i samhället, så som feminism och individualitet för att förklara sina val (Horwitz 
2004). Vidare finns en undersökning som påvisar att barnen hela tiden sätts i centrum samt att 
mammarollen är den dominerande identiteten för mödrarna. Detta är en undersökning som är 
gjord av Andersson & Gunnarsson vilken utfördes med 128 småbarnsfamiljer under cirka 8 
år. Studien påvisar att idealet för uppfostran är att barnen är i centrum, och att modern hela 
tiden är mamma i första hand. Resultatet visar också att mammaidentiteten är den 
dominerande identiteten för mödrarna. Kvinnorna tenderar att vara mammor framför allting 
annat, det är den viktigaste aspekten i deras liv som de inte får misslyckas med. De anser att 
det inte spelar lika stor roll om de misslyckas på jobbet eller om de inte är helt nöjda med sitt 
utseende, bara de känner sig lyckade som mammor. Även denna undersökning tar upp 
konflikten mellan yrkesarbetet och mammarollen och det uppvisas en skillnad beroende på 
arbetstid. Det visar sig att mödrar som arbetar mindre än halvtid eller inte förvärvsarbetar alls 
känner sig mer lyckade som mammor i jämförelse med de mödrar som arbetar mer än halvtid. 
Vilket också visar hur viktigt det är för mödrarna att känna att de sätter barnet i första hand 
(Andersson & Gunnarsson 1990).   
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Vidare finns ytterliga en undersökning som diskuterar kring att barnen är det centrala i 
mödrarnas liv. Elvin-Nowak har gjort en kvalitativ intervjuundersökning med 28 Svenska 
förvärvsarbetande mödrar, för att få en diskursiv förståelse för yrkesarbetande kvinnor i 
Sverige. Mödrarna vill spendera så mycket tid som möjligt med sina barn, för att de anser att 
de på det sättet kan rädda dem från framtida problem. Forskaren menar att detta tankesätt 
kommer ifrån utvecklingspsykologin men informanterna inkluderade även att deras 
tillgänglighet också avsåg äldre barn. Tankesättet om mödrarnas tillgänglighet handlar endast 
om tillgänglighet, de ansåg inte att de behöver aktivera eller leka med barnen utan det handlar 
om att bara vara tillgängliga för dem (Elvin-Nowak 2001).  
 
Dessutom finns en studie som utfördes av Cowdery och Carmen, vilken är en kvalitativ 
intervjuundersökning som analyserades med grundad teori. Intervjuerna skedde med 50 par 
med gemensamma barn. Resultatet visar att det finns olika genusstrukturer i familjerna och 
familjernas sätt att fostra barnen beror på hur de resonerar kring jämställdhet. Familjerna som 
lever efter traditionella normer tenderar att ha en traditionell uppdelning av fostran av barnen. 
Dessa fäder anser att modern naturligt kan känna av vad barnen behöver och att hon intuitivt 
besitter kunskap om dem genom att hon burit dem i magen under graviditeten. Genom detta 
ser fäder att modern är den fundamentala aktören i barnets liv. Vidare menar Cowdery och 
Carmen att dessa familjer visar att modern tenderar att planera in tid med sina barn. Dessa 
mödrar gör medvetna val för att hitta så mycket tid som möjligt att spendera med sina barn. 
Modern sätter barnen i centrum medan fäderna heller ägnar sig åt arbete eller 
fritidssysselsättningar utanför hemmet.  
 
Samtidigt visar Cowdery och Carmen att de familjer som försöker att motsäga sig de 
traditionella uppfattningarna om uppdelning av hem och barn tenderar att leva annorlunda. 
Genom detta kompenserar fäderna för de biologiska skillnaderna mellan kvinnan och mannen. 
Dessa par låter inte de biologiska faktorer som skiljer dem åt påverka deras engagemang i 
barnen. Papporna i dessa familjer är medvetna om att det kan uppkomma en skillnad mellan 
mamman och pappan, så de arbetar medvetet med att avlägsna denna skillnad. Fäderna i 
denna kategori planerar sin tid kring sina barn i samma grad som mödrarna gör, för att erhålla 
så mycket tid som möjligt med barnen. Detta ger föräldrarna möjlighet att hitta sina egna 
aspekter som de är duktiga på, utan att dessa är baserade på genus (Cowdery & Carmen 
2005). Aspekten om att barnen ska vara i centrum och att modern ska vara moder framför allt 
annat kan spåras i historien. Manns menar att kvinnorna i början på 1800-talet tvingades att 
sätta barnen i centrum för att minska spädbarnsdödligheten, vilket var någonting som både 
mödrarna och staten ville. Tidigare var inte barnen i centrum eftersom modern inte kunde 
sluta utföra sina arbetsuppgifter bara för att hon fått barn (Manns 1997).    
 
Denna kategori som fanns i materialet påvisar att det dominerande idealet för mödrar är att 
barnen ska vara i centrum, barnen ska alltid prioriteras, speciellt är det mödrarnas upplevelse. 
Det uppvisas dock att det eventuellt sker en förändring i denna kategori. Detta är tydligt i 
Brembecks och Kugelbergs undersökningar som visar att det finns familjer som lever efter 
andra ideal, där båda föräldrarna tar ansvar för barnen. Barnen är fortfarande i centrum, 
skillnaden är att föräldrarna delar på ansvaret så att det inte endast är modern som 
upprätthåller kravet om att barnen ska vara i centrum.  
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4.2 Den ideala modern   
 
I flera av de studier som finns inom detta område diskuteras det kring den ideala modern, den 
person som mödrarna har som förebild för sitt eget moderskap. Bäck-Wiklund & Bergsten 
hittade aspekter i sitt material om den ideala familjen som de intervjuande inte ansåg att de 
levde upp till. Det handlade mest om tidsbristen i vardagslivet och kvinnorna menade att 
deras vardag styrs av rutiner som förekommer varje dag och de upplever sig inte ha någon 
gemenskap med familjen. Bäck-Wiklund & Bergsten menar att dessa föreställningar 
härstammar ifrån personernas konstruktion av den ideala familjen, vilken oftast är en 
traditionell familjetyp som har sitt ursprung i deras egna familjer som de växt upp i. Detta 
bidrar till en paradox, de har en föreställning om den ideala familjen, vilken härstammar från 
den traditionella familjetypen. Det finns också ett ideal om den jämställda familjen, där både 
modern och fadern förvärvsarbetar och delar på uppgifterna i hemmet (Bäck-Wiklund & 
Bergsten 2001). 
 
Brembäcks studie påvisar att den ideala bilden för den perfekta modern är de intervjuade 
kvinnornas egna mödrar. Det är den mamma som bygger upp sin livsuppgift till att ta hand 
om sitt barn. Den osjälviska modern fungerar som en hegemonisk diskurs och består av olika 
delar, moderskapet ses som någonting inneboende hos kvinnorna. Samtliga av de intervjuade 
önskar att själva vara en sådan mamma som deras mamma var för dem. Parallellt med att 
mödrarna använder denna bild av moderskapet som den ”ideala modern” försöker de motsätta 
sig detta ideal. De anser dock att detta inte är någon lätt uppgift, att försöka motsätta sig den 
traditionella uppfattningen av modersidealen och kvinnorna i undersökningen menar att det är 
lätt att ”falla tillbaka” till det traditionella tänkandet. Brembäck menar ändock att dessa unga 
kvinnor har lyckats knyta upp mycket av de gammal traditionella tankarna kring moderskapet. 
Anledningen till förändringarna förklarar forskaren genom en sammansatt interaktion mellan 
sociala och ideologiska omständigheter i en gemenskap som skrider ut ifrån högmoderniteten.  
 
Brembäck menar att mödrarna fortfarande drömmer om den ideala familjen, där paret lever 
tillsammans och skaffar barn för att stärka och uppvisa sin starka kärlek. Det är en dröm som 
oftast inte uppfylls i det moderna samhället där alltfler par går skilda vägar. Den ideala 
familjediskursen hör ihop med den ideala bilden av modern, om man är en bra mamma ska 
det finnas starka känslomässiga band till barnets fader och då kan barnet växa upp i en 
harmonisk och lycklig familj. Brembäck anser också att romantiseringen av tvåbarnsfamiljen 
är en anledning till drömmen om den lyckliga familjen (Brembäck 1998). Elvin-Nowak kom 
fram till att mödrarna tänker att om de är glada så blir också deras barn glada. Att ha krav på 
sig att vara glad och välmående kan lätt leda till skuldkänslor och samvetskval hos modern. 
Elvin-Nowak resonerar kring detta eftersom förvärvsarbete i Sverige ofta ses som någonting 
som modern gör för sin egen skull, för att växa som person och för självförverkligande. Detta 
borde då leda till att hon är välmående och glad, vilket hon dock inte är. Istället tenderar 
modern att vara trött efter arbetsdagen. Därmed kan detta ideal, att modern alltid ska vara 
glad, istället leda till samvetskval eftersom det inte alltid är lätt att ha krav på sig om att vara 
glad. Detta bidrar till att modern som sätter sina egna behov i andra hand blir en missnöjd 
mamma, vilket då bidrar till en negativitet på barnet. Då modern ideligen sätter sina egna 
behov i andra hand så blir hon en missnöjd mamma och om hon sätter sina behov i första 
hand så är hon inte tillgänglig för sitt barn (Elvin-Nowak 1991). Denna aspekt kan också 
skildras historiskt. Manns menar att kvinnorna genom historien har haft ansvar för barn och 
hushållet, detta var ingenting som diskuterades utan föreföll helt naturligt. Genom att kvinnan 
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associerades med hemmet och omsorgen över barnen tillskrevs hon attribut som kärleksfull, 
omhändertagande och ödmjuk (Manns 1997).  
 
Den ideala modern handlar om flera aspekter. Det finns fortfarande ett ideal i den traditionella 
familjen, där föräldrarna levde tillsammans och där modern gjorde allt för sina barn. Det finns 
också tendenser som visar att mödrarna vill leva i ett jämställt samhälle, där fadern till barnen 
tar sitt ansvar. Även i denna kategori återkommer diskussionen om att barnen ska vara i 
centrum eftersom den ideala mamman ger upp sitt eget liv för barnets. Historiskt är det tydligt 
att kvinnan associerades med attribut som fortfarande till stor del finns kvar i samhället. De 
familjer som vittnat om att de vill förändra den traditionella uppdelningen av hemmet och 
barnen tenderar att få ”kämpa” med detta. Det är ingenting som kommer automatiskt utan 
någonting som de arbetar med i vardagen och det verkar vara något som de arbetar emot hela 
tiden.    
 
4.3 Yrkesarbete  
 
Yrkesarbete och moderskapet som kombination är en aspekt som diskuteras flitigt i den 
tidigare forskningen. Bäck-Wiklund & Bergstens resultat visar att både männen och 
kvinnorna ser på sig själva som lönearbetande, det vill säga att båda upplever sig bidraga till 
familjens gemensamma ekonomi. Det var dock männen som känner att de har det 
dominerande ansvaret för ekonomin och samtliga kvinnor upplever att de har det största 
ansvaret för hemarbete och omsorgen över barnen. Bäck-Wiklund & Bergstens menar också 
att yrkesarbetet står i konflikt med kravet att barnen alltid ska vara i centrum, då det är 
omöjligt att finnas där (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001). Även Andersson & Gunnarsson 
menar att yrkesarbetet blir en konflikt och ett problem i mödrarnas liv. Flertalet av 
informanterna menade att familjen fungerade bättre om en utav föräldrarna var hemma istället 
för att yrkesarbeta. Det framkom att det är stressigt och jobbigt att förvärvsarbeta när man har 
barn och familj. Vidare fanns det skillnad i kvinnornas upplevelse av stress beroende på hur 
mycket deras man ”hjälpte till hemma”. Det visade sig att de kvinnor vars män tog ansvar för 
hemarbete och barn kände sig mindre stressade. De kvinnor som hade det största ansvaret för 
hem och barn kände en större stress inför sitt förvärvsarbete och familj (Andersson & 
Gunnarsson 1990:74). Det framkom också tydligt i Elvin-Nowaks undersökning att detta var 
problematiskt för föräldrarna som yrkesarbetade. Mödrarna vill inte att förvärvsarbetet ska 
komma i vägen för moderskapet, som alltid ska komma i första hand. Mödrarna försöker 
anpassa sina arbetstider så att de utfaller mest passande för deras barn och oftast leder detta 
till att det är mödrarnas egna intressen som får mindre tid eller ingen tid alls. Barnens 
fundamentala behov sätts alltid i första hand, mödrarna arbetar hela tiden med att deras barn 
ska spendera så lite tid som möjligt i barnomsorgen, detta bidrar till synen om att barnen har 
det bäst hemma hos mamma (Elvin-Nowak 1991). Samtidigt finns det en undersökning som 
påvisar att mödrarna inte får dåligt samvete för att de har barn och samtidigt lägger ner tid på 
sitt yrkesarbete. Dessa kvinnor har också blivit intervjuade och resultatet visar att det finns en 
rådande diskurs om barnen i centrum som de strider mot. Ambert menar att mödrarna tar hjälp 
av andra rådande diskurser för att legitimera att de inte följer idealet om att barnen hela tiden 
ska komma i första hand, och dessa är: Individualism, feminism och prestation (Ambert, 
1994).   
 
Vad det gäller kombinationen av yrkesarbete och moderskap är forskarna relativt överens om 
att det blir problematiskt att kombinera dessa två aspekter. Framförallt på grund av kraven 
som finns om att barnet hela tiden ska vara i centrum och att modern ska leva för sina barn. 
Det finns dock familjer där kombinationen av yrkesarbete och moderskap inte blir lika 
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mödosamt och problematiskt och detta är i de familjer som är mer jämställda och fadern tar 
sitt ansvar.  
 
4.4 Krav och samvetskval  
 
Samtliga av de tidigare kategorierna bidrar till att mödrar upplever höga krav på sig och lever 
med dåligt samvete. Bäck-Wiklund & Bergsten menar att stress och dåligt samvete skapas hos 
mödrarna eftersom deras ideala familj inte passar in i deras verklighet. Det uppvisas stora 
skillnader i fråga om samvetskval mellan män och kvinnor, då kvinnorna mycket oftare 
känner samvetskval inför sina barn. Undersökningen påvisar att det dåliga samvetet avspeglas 
i deras idealbild av hur den perfekta familjen ser ut. Bäck-Wiklund & Bergsten menar att 
mödrarna har samvetskval för att de inte når upp till de egna förväntningarna, de 
förväntningar som är grundade i bilden av idealmodern (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001).   
 
Ytterligare aspekter som bidrar till dåligt samvete är hur mödrarna ser på sina barn. Bäck-
Wiklund & Bergsten fann att samtliga familjer i någon mening menade att barnen var 
formbara och i vissa sammanhang talade de om barnen som om de var helt fria från egna 
potenser. I och med detta menar forskaren att barnens hela utveckling är föräldrarnas ansvar, 
det blir stor press på föräldrarna om de har en sådan bild (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001). 
Detta är någonting som uppkommer i flera studier, exempelvis Andersson & Gunnarsson. De 
menar att de flesta kvinnor vill att barnen ska få vara de som de är samtidigt som det finns 
vissa beteenden som de vill utveckla. Detta tyder på att dessa föräldrar menar att de kan 
påverka deras barn och mycket påverkas av hur de är som förebilder (Andersson & 
Gunnarsson 1990). 
 
De flesta aspekterna inom modersrollen kan komma att framkalla samvetskval hos mödrarna 
och alla tidigare kategorier går att härleda till krav och samvetskval. Det kan vara en del av 
det moderna samhället som förändrats och mammorna har inte hunnit med att förändra sina 
attityder till moderskapet. Flera studier påvisar att mödrarna har sina egna mammor som 
ideala mödrar och dessa var hemma med barnen och deras liv kretsade runt dem. De mödrar 
som fortfarande anser att barnen mår bäst av att mödrarna är hemma med dem kommer att få 
dåligt samvete när de arbetar. De mödrar som ifrågasätter det traditionella moderskapet har i 
alla fall de traditionella mödrarna som ideal, även om de själva inte vill leva därefter. 
 
Efter att ha tagit del av tidigare forskning inom detta område uppkommer idéer om ytterligare 
studier som skulle bidra till djupare och vidare förståelse för moderskapet. Den första 
aspekten som framkommer är att ingen av undersökningarna har fokuserat på att undersöka 
konstruktionen av moderskapet ifrån två olika håll. Studierna har istället haft syften mot 
moderskapet med olika inriktningar. Min undersökning kommer att fokusera på två sidor av 
moderskapet, dels den allmänna samhälleliga konstruktionen av moderskapet och dels hur 
kvinnorna förhåller sig till denna. Detta är någonting som inte uppmärksammats i den 
forskningen jag tagit del av. Vidare kommer denna undersökning att arbeta med kritisk 
diskurspsykologi, vilken kan klargöra det omedvetna och det som tas för givet. De lästa 
undersökningarna är intervjuanalyser med annan metod än min. Detta medför att denna 
undersökning kan frambringa ny kunskap om de ideal som mödrarna besitter. Ytterligare 
argument för ny kunskap genom min undersökning är att moderidealen kommer att studeras i 
två olika kontexter. Förhoppningarna är att denna undersökning ska bidra till en djupare och 
bredare förståelse för moderidealen, genom en bredare ingång på fenomenet genom att 
undersöka olika kontexter. Med detta är utsikterna goda för en ny kunskap om moderidealen.      
 

 11



C-uppsats  Malin Rombing 
  820424 

5. Teori och analysmetod 
 
I detta teori- och analysavsnitt ska jag börja med att ge en allmän bild av den 
socialkonstruktionistiska teorin. Jag ska förklara begrepp som är viktiga till denna uppsats 
genom att förklara hur socialkonstruktionister ser på språk, diskurser samt identitet. 
Skildringen av socialkonstruktionismen bygger främst på Viviann Burr men också på Berger 
och Luckmann samt Winther Jörgensen och Phillips. Vidare kommer jag att mer ingående 
förklara diskurspsykologin som är den metod jag använder mig av i analysen, där de 
dominerande begreppen är tolkande repertoarer, subjektspositioner samt ideologiska 
dilemman. Vidare kommer jag i detta avsnitt att göra en preliminär, teoretisk tolkning av 
moderskapet genom att redan här applicera teorin på moderskapet. Sista delen i detta avsnitt 
handlar om konstruktionen av forskning där jag beskriver hur jag måste resonera kring 
undersökningen genom denna teori och metod. Analysmetoden bygger främst på Wetherell, 
Taylor & Yates men också på Winther Jörgensen och Phillips samt Burr.  
 
5.1 Allmänna Socialkonstruktionistisk utgångspunkter  
 
Den grundläggande tanken som genomsyrar hela undersökningen är att verkligheten är socialt 
konstruerad, att moderskapet och de aspekter som genomsyrar moderskapet är konstruerade 
genom historien och kulturen. Syftet med undersökning är att studera konstruktionen av 
moderskapet och därmed förutsättes ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. 
Socialkonstruktionism är en modern teori om vetenskaper och sociala företeelser som 
kritiserar idén om att verkligheten kan undersökas objektivt och att resultatet kan ses som 
sanningen med stort S. Med detta synsätt kan jag finna de dolda konstruktioner som finns i 
moderskapet genom synsättets kritiska och progressiva ansats. En av anledningarna till att jag 
valt denna teori är att den förhåller sig kritiskt till materialet vilket kan frambringa 
konstruktionistiska aspekter på moderskapet. Burr menar att perspektivet är brett med många 
olika inriktningar men att det finns fyra utgångspunkter som sammanbinder dem. Den fösta är 
att det inte finns någon möjlighet att kartlägga sanningen eller verkligheten som den 
egentligen är. Det är alltså inte är min avsikt att utforska hur det sanna moderskapet ser ut 
eftersom det inte är möjligt att kartlägga verkligheten på det sättet. Detta handlar också om 
mina tidigare erfarenheter och upplevelser som jag inte kommer ifrån i arbetet med uppsatsen. 
Emellertid ska undersökningar koncentreras på de samhälleliga aspekter som tas för givet, de 
fenomen som vi inte reflekterar över annars. Genom en kritisk och progressiv inställning till 
kategoriseringar, indelningar av människor samt normerna som konstruerats ifrågasätts vårt 
”common sense”. Den andra utgångspunkten för socialkonstruktionismen är att det inte är 
möjligt att utföra en undersökning utan att betrakta fenomenet som en historisk och kulturell 
produkt. Detta handlar om att kunna se hur historien och kulturen gjort det fenomenet till vad 
det är idag, samtidigt är ingenting stabilt utan allt förändras hela tiden genom den kultur 
fenomenet omfångs av. Historiska skildringar och kulturella aspekter som 
socialkonstruktionismen tar hänsyn till är relevanta i konstruktionen av moderskapet eftersom 
det är någonting som funnits genom alla tider. Det är också någonting som förändrats mycket 
och kan härledas till den kulturen som individerna lever i. Moderskapet har utvecklats i och 
med kunskapssamhället och moderskapet uppträder på olika sätt i skilda kulturer. Då syftet 
med undersökningen är att studera moderskapet på två olika nivåer ser jag att denna aspekt 
blir avgörande för konstruktionen av moderskapet på den allmänna samhälleliga nivån. Den 
tredje utgångspunkten för socialkonstruktionister är språket, vilket anses vara grunden för all 
social aktivitet. Fenomen och problematik vidmakthålls genom att individer talar om dem, 
och detta blir den avgörande aspekten för subjektets självkonstruktion. Den sista 
utgångspunkten behandlar individens ”blindhet”, med detta avses att individer utför 
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handlingar som de lärt sig utan att tänka på det. Det ”normala”, sådant som vi tar för givet och 
utför liksom vi gjort förut, är bara ett resultat av människor som samspelat (Burr 2003:1-5). 
Det är av stor vikt i min undersökning att teorin går att applicera på både individnivå och på 
samhällsnivå eftersom detta är en del av mitt syfte.  
 
5.1.1 Språk  
 
Språket är det mest grundläggande inom socialkonstruktionismen eftersom det är utifrån 
språket som allting konstrueras och detta får konsekvenser för hur individer uppfattar sin 
verklighet. Vissa grenar av det konstruktionistiska perspektivet besitter uppfattningen att 
konstruktionen av kunskapen bildas genom att människan kan tala om fenomen. Burr anser att 
språket är mycket grundläggande för individer och hon menar att människor talar för att 
skildra saker som de upplever eller erfar. Språket är så grundläggande för individen att hon 
inte skulle vara någonting utan förmågan att tala. Det är språket som är grunden för vad 
individen är. Hon formas av resonemang med andra människor och av den social världen. 
Individen skulle inte kunna förnimma sig själv, sin identitet eller andra aktörer i den sociala 
världen utan förmågan att tala med andra. På detta sätt ser socialkonstruktionismen att sociala 
och individuella skeenden är konstruktioner. Individernas upplevelser sitter inte i den enskilde 
individen utan det är någonting hon konstruerats till att känna eller uppleva. Språket bidrar till 
att individen konstrueras till att exempelvis kunna känna kärlek, vilket inte är någonting 
naturligt eller någon essens i individen, istället blir alla känslotillstånd konstruerade genom att 
individer talar med varandra. Vidare är en grundläggande tanke inom socialkonstruktionismen 
att alla konstruktioner skulle ha kunnat konstruerats annorlunda. Ett exempel kan vara 
distinktionen mellan man och kvinna som de menar lika väl kunde varit distinktionen mellan 
långa och korta människor (Burr 2003:46-50). Även Berger och Luckmann menar att språket 
är avgörande för vardagslivet. Liksom Burr menar de att språket är någonting som existerar 
för människorna och endast i interaktion tillsammans med andra. De anser också att språket 
tillskrivs betydelse när orden befrias från de subjektiva, omedelbara situationerna. Språket 
hjälper människorna att förstå fenomen och aspekter som de inte själva upplevt, detta medför 
att individerna kan erhålla förstålelser av och uppfattningar om saker som de aldrig själva 
upplevt. De anser vidare att språket framförallt är det verktyg för människorna som bidrar till 
att de förstår vardagslivet. Funktionen med språket är att det också bidrar till att individen när 
som helst kan framkalla en hel verklighet, inte endast när han samtalar med någon annan. 
Individen kan föreställa sig objekt och medmänniskor som han inte ser just då, utan som han 
kan föreställa sig genom att tänka på. (Berger & Luckmann 2003:50ff).  
 
Burr menar att eftersom språket konstruerar vår verklighet finns det också begränsningar i 
språket. Vi kan föreställa oss de kategoriseringar som vi kan tala om men vi kan inte 
föreställa oss ett ytterligare alternativ. Ett exempel kan vara att vi kan föreställa oss man och 
kvinna men inte ett tredje kön (Burr 2003:46-50). Berger och Luckmann menar att detta är 
orsakat av vad individen säger och vilka ord som finns tillgängliga i området och detta beror 
på hur dessa fält är ordnade. Språket typifierar också upplevelser och därefter kan individen 
kategorisera dessa och tillskriva dem mening och därmed kan andra människor också uppfatta 
dem. Typifieringsprocessen och kategoriserande av erfarenheter handlar också om att andra 
människor kan utföra samma typifiering, de har en anonymitet och uppfattas av alla 
människor. Detta skulle exempelvis kunna vara att en moder hamnar i konflikt med sitt barn. 
Denna personliga upplevelse typifieras lingvistiskt att tillhöra kategorin ”konflikter med 
sonen”. Modern kan identifiera sig i detta och antagligen hennes son också, alltså blir det en 
typifiering. Andra mödrar kan också känna igen sig i detta och typifiera samma sak. Detta 
bidrar till att en individs personliga erfarenheter placeras i ett kontinuerligt och generellt 
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system av mening, vilka både förefaller verkliga i en subjektiv och objektiv mening. 
Typifieringar handlar om att handlingen skulle kunna utföras av vilken individ som helst som 
tillhör samma kategori. Det är dessa typifieringar som sedan är de aspekter som tas för givet i 
samhället och handlingen kan på så sätt enkelt legitimeras av individerna som lever i den 
kulturen (Berger & Luckmann 2003:53).  
  
5.1.2 diskurs 
 
Socialkonstruktionister anser att diskurser är en rad meningar, metaforer, representationer, 
upplevelser och berättelser som tillskrivs en händelse eller ett fenomen. Det handlar om en 
representation av någonting, en version av verkligheten. Kring ett fenomen finns det flera 
representationer med olika berättelser, det vill säga olika diskurser. Alla dessa bidrar till att 
förklara samma fenomen men med olika innebörd. De olika diskurserna kan konstruera 
objektet på olika sätt och förklarar objektet ifrån olika synvinklar. Varje diskurs om ett 
fenomen kämpar om att just den versionen ska anses vara den sanna och försöker att få oss att 
anamma dess kunskap om objektet. Det är språket som konstruerar diskurserna och detta kan 
exempelvis vara vanliga samtal mellan människor eller tidningar som ses som en del av den 
diskurs som den handlar om. Genom detta är det diskurserna som bestämmer vår kunskap och 
verklighet, det är genom diskurserna som människorna bygger upp verkligheten och häri 
formas normer och aspekter som blir sanna eller verkliga för oss. Vissa aspekter blir så sanna 
att vi inte reflekterar över dem, utan de tas för givet. Genom detta bestämmer diskurserna vad 
som anses vara ”normalt”, vad vi ska sysselsätta oss med och vilket beteende som är 
accepterat.  
 
Ett exempel är kvinnodiskursen som tillskriver kvinnan med egenskaper som 
omhändertagande, kärleksfull och empatisk. Vilket på flera sätt har konstruerat kvinnan som 
bäst lämpad att ta hand om barnen och hemmet samt placerat henne på arbeten där 
kvalifikationen omhändertagande krävs. Denna skildring av kvinnodiskursen påvisar hur 
diskurserna i samhället styr hela våra liv. Diskurserna tilldelas olika positioner och har olika 
status. Ett exempel kan vara familje- och barn institutionen, där de givna positionerna inom 
diskursen är gifta, singlar eller separerade och individer kan ha barn eller vara barnlösa. Dessa 
positioner är de som finns och vi kan inte tänka oss någonting annat. Struktureringen av 
samhället tillämpas hela tiden genom att individer utför dessa handlingar och talhandlingar. 
Det finns vissa positioner som blir mer sanna eller mer statusfyllda och för vissa grupper i 
samhället är det viktigt att makten upprätthålls (Burr 2003:75f).  
 
5.1.3 Identitet  
 
Som redan framkommit är allting konstruerat genom språket. Detta gäller även för identiteten 
hos individerna. Socialkonstruktionisterna motsätter sig den traditionella psykologins 
uppfattning om identitet och menar istället att det inte finns något essentiellt eller inneboende 
i individernas personlighet och identitet, bortom språket. Det finns ingenting annat än 
diskurser som styr och identitet och personlighet är därför konstruerade ifrån dikurser. 
Språket är det grundläggande som får individerna att känna och tänka på ett visst sätt om sig 
själva, språket formar individerna till dem de är. Diskurserna ger oss möjligheter att uppfatta 
världen, vad som är viktigt och hur vi ska förhålla oss till den sociala världen. Det är 
diskursen om individualitet som ger individerna möjlighet att tillskriva sig vissa egenskaper 
och som bidrar till möjligheten att tala om vilka kvaliteter individen besitter. Vi använder ord 
för att kategorisera objekt och detta för att möjliggöra en identifikation av dem. Detta kan 
exempelvis handla om att människor identifierar sig som arbetarklass, medelklass eller som 
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svart eller vit, vilket då inte ska ses som någonting inneboende i individen utan som en 
konstruktion.  
 
Det finns flera olika komponenter som bidrar till konstruktionen av individers identitet. 
Kulturen är en grundläggande aspekt i identitetskonstruktionen, den kontext som individen 
lever i. Kontexten handlar inte endast om kulturen utan påverkas också av faktorer som klass, 
utbildning och mycket mer. Allting i kontexten konstrueras genom diskurser och bidrar sedan 
till konstruktionen av identiteten. Vi antar identiteter som erbjuds genom diskurserna, det 
finns inga andra alternativ. Diskurserna är dock inte stabila utan föränderliga och historien 
och kulturen bidrar till att alternativen förändras. Enligt detta synsätt är individerna 
omringade av olika diskurser, och genom detta också alternativa levnadssätt, där individen 
kan välja mellan de möjligheter som serveras just för henne och som konstruerar hennes 
identitet (Burr 2003:106-110). Berger och Luckmann menar också att individerna lär känna 
sig själva genom språket. I samtal med andra människor kan de få en större självkännedom 
genom att reflektera över sig själva. Det är i samtal med andra människor som individen först 
kan se objektivt och se sig själv på avstånd, genom att tala om sig själv. Genom detta blir 
individen medveten om sin existens (Berger & Luckmann 2003:52). Jörgensen Winther & 
Phillips talar om att jaget ses inte som någonting självbestämmande eller självständigt utan 
som någonting som konstrueras i social aktivitet. Fokuseringen på identiteten handlar inte om 
att fastställa vad individerna har för identitet utan det handlar om hur identiteterna uppstår. 
Det vill säga vilka diskurser som påverkar individerna att anta en viss identitet för stunden. 
Det är även så att individerna har flera identiteter, vilket också kan relateras till det moderna 
samhället. I det moderna samhället blir identiteterna ytterligare splittrade och oberäkneliga på 
grund av alla paradoxala och varierande diskurser som finns. Genom detta blir identiteter 
också påverkade av alla val och överläggningar som krävs i det moderna samhället. På detta 
sätt kan vi se att det inte finns någon strikt åtskillnad mellan en utvändig tillvaro utanför 
människan och en invändig mental värld. Jaget ses istället som skingrat och individerna har 
alltså inte en fast identitet (Jörgensen Winther & Phillips 2000:105ff).  
 
Liksom Jörgensen, Winther och Phillips talar också Ziehe om hur förändringen i samhället 
påverkat individerna. Ziehe skriver om ungdomar men detta speglar hur individerna lever 
idag och hur alla måste anpassa sig till det nya samhället. Ziehe anser numera värdesätts inte 
de traditionella betydelserna av gemenskap och tradition utan istället har det blivit viktigare 
med individualism samt konsumtion. Genom massmedia framställs många olika livsstilar som 
också påträffas i offentligheten, dessa tvingas individen att förhålla sig till på något sätt. 
Genom detta får individen svårare att välja en fast identitet. Det moderna samhället 
karaktäriseras av alla val som individen måste göra och det finns otaliga vägar att välja. På 
grund av utbudet av alla val så kan aldrig individen känna att den tagit den rätta vägen, att han 
gjort rätt val. Individen känner ofta tveksamhet över sina val eftersom han inte vet om han 
gjort rätt eller om det blivit annorlunda om han valt någonting annat.  Familjen och 
barnuppfostran var också mer knutet till traditionella regler förr och även om dessa inte helt 
upphört så har de avtagit. Det vill säga att reglerna om barnuppfostran numera handlar om 
individuella val men detta medför också en större press på föräldrarna om att välja rätt. Allt 
detta pekar på att vi frigjort oss från de traditionella normerna och att individen istället binder 
sig till marknadsmekanismer och deras gestaltning utåt bli viktigare (Ziehe 1989:51-55).   
 
5.2 Diskurspsykologi    
 
Under denna rubrik är min avsikt att redogöra för diskurspsykologi som jag valt som 
analysverktyg i uppsatsen. Jag ser diskurspsykologi som ett metodverktyg som anammat 
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socialkonstruktionismens teori. Inriktningen på detta analysverktyg är framförallt att 
undersöka identiteter och subjektivitet. Med hjälp av detta analysverktyg avser jag att 
undersöka hur individer konstruerar framställningar av sig själva och att se på vilket sätt de 
konstruerar defensiva identiteter, att få en bild av hur människorna uppvisar versioner av sig 
själva och hur de framställer vissa händelser som sanna. Genom detta också erhålla förståelse 
för hur individer legitimerar sina handlingar, men även se hur samhällets allmänna bild av 
moderskapet framställs. Diskurspsykologin menar att språket är det dominerande redskapet i 
analysen. Språket används för att undersöka hur individer talar om olika aspekter och hur de 
konstruerar sin vardag. Avsikten är att undersöka hur individernas redogörelser kan förstås i 
den specifika kontexten. Diskurspsykologin menar också att individer talar utifrån deras 
historia, det är inte möjligt att förstå diskurserna utan att reflektera över historien. Med detta 
avses att allt i individers tal är följder av en historisk kontext och att individerna använder sig 
utav repertoarer i sitt tal, som konstruerats för dem genom historien. Vissa konstruktioner 
genom historien blir mer hegemoniska, det vill säga att individer lättare tar till sig dessa och 
använder sig av de repertoarerna. De hegemoniska repertoarerna är aspekter som tas för givet 
att de är sanna och stämmer överens med verkligheten. Detta är en av de dominerande 
undersökningsområdena inom diskurspsykologin, att undersöka utvecklingen till 
normalisering samt vem detta är till fördel för. Med detta avses i denna undersökning att 
studera det paradoxala sambandet som förekommer mellan samhällets allmänna konstruktion 
av moderskapet i jämförelse med det talande subjektet (kvinnorna). Individer är de som 
skapar diskurserna genom att tala, samtidigt som de också är produkter av diskurserna, 
eftersom deras verklighet skapas efter diskursernas mönster (Wetherell, Taylor & Yates  
2001:7-12). Inom diskurspsykologi finns framförallt tre analysverktyg som används för att 
skildra diskurserna och hur de verkar. Dessa är tolkningsrepertoarer, subjektspositioner samt 
ideologiska dilemman, vilka kommer att redogöras för nedan.  
 
5.2.1 Tolkningsrepertoarer 
 
Tolkningsrepertoarer använder jag för att påvisa hur diskursen bidrar till individernas 
verklighetssyn. Tolkningsrepertoarer är sammanhängande redogörelser om objekt eller 
händelser, vilka bygger upp ett speciellt sätt att tala om någonting i social aktivitet. Det är ett 
sätt att tala som inte reflekteras över, någonting individerna lär sig för att kunna interagera 
med varandra. Tolkningsrepertoarer hjälper individerna att förstå och konstruera verkligheten 
genom att interaktionen med varandra. Wetherell, Taylor och Yates menar att det kan vara 
svårt att finna tolkningsrepertoarerna i materialet eftersom det inte är möjligt att framställa ett 
regelverk för hur de ska utskiljas. Dock anser de att tolkningsrepertoarer är de meningar, 
produkter och ord som brukas i talet. Dessa är nästan alltid utskiljbara från varandra och hittas 
ofta i metaforer. Att finna tolkningsrepertoarer i materialet handlar om att finna de diskursiva 
utföranden där kategorierna framställs. Det är också av intresse att inrikta analysen på de 
retoriska framställningarna i materialet, det vill säga hur individerna väljer att tala, vad de 
väljer att tala om och vad de inte säger. Genom att finna olika tolkningsrepertoarer som 
påvisar hur människor talar om fenomenet går det att urskilja vilka hinder individer har i 
processen där de konstruerar dem själva och andra. Syftet med att finna tolkningsrepertoarer i 
materialet är inte att finna vad som är sant eller inte utan istället finna vad som konstrueras 
som sant i olika kontexter (Wetherell, Taylor & Yates 2001:189-198). Exempel på en 
tolkningsrepertoar i min uppsats skulle kunna vara hur den perfekta mamman är. Det kanske 
skulle framkomma två olika alternativ, först skulle mina informanter tala om den perfekta 
mamman som den som alltid finns där för sina barn, en hemmafru som bakar och lagar god 
mat. Sedan kanske informanterna skulle tala om den perfekta mamman som någon som 
arbetar för att hjälpa till med försörjningen av familjen, en moder som tänker mer på 
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jämställdhet hemma och så vidare. Dessa två framställningar om den perfekta mamman skulle 
kunna vara två tolkningsrepertoarer i min uppsats. Två olika sätt att tala om samma fenomen.   
 
5.2.2 Subjektspositioner  
 
Subjektspositioner är positioner som individen antar i diskursen. Dessa positioner är 
uppbyggda under historien och påverkas av kulturen som individen lever i. 
Subjektspositionerna är ett dominerande analysverktyg för diskursanalytiker eftersom det 
förklarar hur individerna konstruerar sig själva och andra beroende på kontexten. 
Subjektspositionerna kan hittas genom att söka efter olika placeringar i konversationer som 
individerna antar. Genom att kulturen och historien påverkar positionerna som individen tar 
speglas också deras identitet och på det sättet skapas identiteten genom språket. Hur individen 
talar och vad hon säger och vad hon inte säger bidrar till kunskap om diskursen. 
Subjektspositionerna eftersökes i materialet genom att se hur individer antar de diskurser som 
finns, hur och vad de talar om den. Subjektspositionerna är av intresse eftersom de kan berätta 
för oss vad individen producerar i den specifika kontexten. Samtidigt kan det också klargöra 
en bredare förståelse av de ideologiska kontexterna genom att se till de positioner som tas 
(Wetherell, Taylor & Yates 2001:210). Enligt Burr kan också subjektspositionerna ses som de 
positioner som individen antar i processen där hennes identitet konstrueras. Individen kan inte 
motstå eller undkomma de positioner som erbjuds henne genom diskurserna och hon kan 
välja att motsäga sig det eller instämma (Burr 2003:111). Ett exempel på en subjektsposition i 
min uppsats skulle kunna vara den omsorgsfulla modern och den oansvarliga modern. Alltså 
två olika positioner som går att ta i samma diskurs. I subjektspositionen omsorgsfulla modern 
tillskrivs attribut som hon har och genom detta tvingar hon in andra i subjektspositionen 
oansvarliga modern. Vilka då blir dem som inte besitter dessa attribut.   
 
5.2.3 Ideologiska dilemman  
 
Ideologiska dilemman används framförallt för att beskriva att verkligheten inte består av 
ideologier och att det inte heller finns bestämda, sammanhängande och integrerade idéer som 
härskar över samhället. Diskurspsykologin anser att dessa framkallar att vissa aspekter 
förklaras som naturliga och ofrånkomliga istället för att de undersöks som konstruktioner. 
Diskurspsykologer menar att kulturen ska ses som ofullständig och att den hela tiden 
förändras. Med detta avses att i det som individerna tar för givet finns ingenting enhetligt. 
Istället ska detta ifrågasättas och kritiseras genom att finna hur detta är konstruerat. Individer 
använder sitt språk och bygger upp retoriska konstruktioner i sitt sätt att tala. Ideologiska 
dilemman kan upptäckas i materialet genom att individer försöker att argumentera för att 
skydda sig själva, dock ska det vara möjligt att urskilja att argumenten i slutänden misslyckas. 
Individen kanske försöker bekräfta sin livs ideologi och på det sättet också reproducera den. 
Hur individen sedan kommer att välja mellan de val han har, bestäms genom vilken position 
individen antar i det ideologiska fältet. Det skall därför påhittas två olika argument som 
motsäger varandra men båda kan vinna stöd genom omdöme (Wetherell, Taylor & Yates 
2001:202ff). Ett exempel på ett ideologiskt dilemma skulle kunna vara att det framställs som 
att de är två om att få barn samtidigt som modern framställs som att känna sig ensam om oron 
och planeringen över barnet.  
 
 
Diskurspsykologin anser att allting är föränderligt och kategorierna inte återspeglar en 
inneboende essens. Dock måste diskurspsykologer anta försiktighet när de talar om 
kontingens på grund av att samhället inte förändras så lätt. Diskursordningen ska ses som ett 
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begrepp som förläggs mellan diskurserna och det diskursiva fältet. Diskursordning är ett antal 
olika diskurser som strider i samma sociala rum och behandlar till viss del samma område 
men de tillför olika innehåll. Det vill säga att det finns flera diskurser som vill besegra tilltron 
inom ett visst område (Winther Jörgensen & Phillips 2000:62ff). 
 
5.3 Preliminär teoretisk tolkning av konstruktionen av moderskapet 
 
Redan här ska begreppen från socialkonstruktionismen appliceras på mitt studieområde. Jag 
avser att här nedan applicera de teoretiska begreppen som jag redogjort för på moderskapet. I 
denna undersökning förutsätts att moderskapet, moderrollen och moderidealen är socialt 
konstruerade. För att besvara mitt syfte kommer jag att fokusera på moderskapet som en del 
av det som tas för givet. Tanken är att moderskapet konstrueras på olika nivåer, dels den 
offentliga och allmänna moderskapsdiskursen, där moderskapet konstrueras på samhällsnivå 
och dels det självkonstruerade subjektet, där kvinnor konstruerar varandra och sig själva med 
hjälp av språket. Det handlar om, och detta är min utgångspunkt, att kvinnorna på något sätt 
måste förhålla sig till den samhälleliga diskursen om moderskapet.  
 
5.3.1 Den offentliga moderskaps diskursen 
 
Den samhälleliga konstruktionen befinner sig i huvudsak på en makronivå. Det handlar om 
hur samhället, institutioner och kultur konstruerar moderskapet på ett historiskt föränderligt 
sätt. I det moderna samhället finns mycket kunskap och individerna har snabb tillgång till all 
kunskap. Detta medför att moderskapet konstruerats som ett kunskapsområde vilket det krävs 
mycket kunskap om för att lyckas, vilket också finns också exempel på i den tidigare 
forskningen. Bäck-Wiklund och Bergsten kom fram till att kvinnorna anser sig vara utsedda 
till mödrar men att de saknar en del av kunskapen till detta ”jobb” som anses vara 
svåruppnåeligt (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Detta tyder på att moderskapet inte endast 
ses som någonting naturligt som kommer till kvinnan automatiskt utan som någonting som 
kräver en viss kunskap. Denna konstruktion av moderskapet som ett kunskapsområde kan ses 
som en diskurs som påverkats av historien och kulturen som vi lever i, eftersom det moderna 
samhället ofta kallas kunskapssamhället där varje område kräver kunskap. Kring moderskapet 
finns det flera varierande diskurser, vilka ibland motsäger varandra. Ett exempel kan vara det 
rådande idealet om att barnet hela tiden ska vara i centrum. Detta eftersom det finns ideal om 
att modern ska förvärvsarbeta och dessa diskurser är paradoxer eftersom om modern arbetar 
kan hon inte sätta barnet framför allt annat. Diskursen om att modern ska förvärvsarbeta 
kommer ifrån samhället och den kapitalistiska samhällsformen skulle inte kunna upprätthållas 
om alla kvinnor valde att vara hemma. Det finns alltså grupper i samhället som vill att denna 
diskurs ska fortsätta att råda. Phoenix, Woollett och Lloyd avser också att familjeinstitutionen 
fungerar som ett ändamål för demokratin, politiken och lagarna i samhället. De menar att 
familjen fungerar som en länk som producerar och upprätthåller ideologier vilka upprätthåller 
statens politik. Genom staten måste föräldrarna följa deras politiska idéer, detta kan 
exempelvis handla om att deras barn måste gå i skolan och fostringen ska ske efter vissa 
principer (Phoenix, Woollett & Lloyd 1991). Detta påverkar i sin tur kraven på modern. 
 
Diskursen om att mödrar ska sätta sina barn i centrum har kanske konstruerats genom 
historien, med ett ideal om de tidigare hemmafruarna som var hemma med sina barn. Det är 
diskurserna i samhället som bestämmer vilken kunskap som är sann eller mer verklig än andra 
och genom detta konstrueras också vad som är normalt och vad mödrar ska göra och inte 
göra. Genom historien har kvinnan konstruerats som en omhändertagande, kärleksfull och öm 
person som är bäst lämpad att ta hand om barnen. Genom detta menar Phoenix, Woollett och 
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Lloyd att mödrarna också uppfattas som ansvariga för att barnen lär sig de normer och koder 
som finns i deras kultur. Eftersom mödrarna konstrueras som den viktigaste aktören i barnens 
uppfostran har de det övervägande största ansvaret att fostra dem till välfungerande, 
socialiserade individer som passar in i samhällets norm. Samhällets politik påverkar också 
familjestrukturen i det avseendet att ensamstående föräldrar exempelvis är i behov av bidrag 
från staten (Phoenix, Woollett & Lloyd 1991). Vidare uppmärksammas hur samhället 
påverkar moderskapet. I det moderna samhället diskuteras det mycket om individualitet och 
hur viktigt detta är. Detta kan också urskiljas i den tidigare forskningen då Bäck-Wiklund och 
Bergsten menar att samhällets krav på barnen även speglar av sig hos föräldrarna. Forskarna 
menar att exempelvis skolor och förskolor runt om i Sverige talar mycket om individualitet 
och särpräglade rättigheter. Detta avspeglas på föräldrarna som också menar att dessa aspekter 
är en viktig del i uppfostringen. Med detta menar forskaren att hon kan se moderna särdrag i 
deras tankar om uppfostringen, eftersom varje barn uppfattas som en egen individ och det 
tenderar att vara viktigt att se till barnets egna förutsättningar (Bäck-Wiklund & Bergsten 
1997). Genom detta kan vi se hur samhället påverkat diskursen om moderskapet och hur 
kvinnorna ska se på sina barn. Att kvinnorna påverkas av samhällsdiskurser i deras omsorg 
för barnen och mål med uppfostran.  
 
5.3.2 Modersubjektets självkonstruktion 
 
Med moderskapets självkonstruktion avses hur kvinnorna själva på individnivå, konstruerar 
sig själva och varandra i moderskapet, hur de förhåller sig till samhällets allmänna bild om 
moderskapet. Eftersom individen konstruerar sig och rekonstrueras hela tiden genom att tala 
med andra människor kan vi förstå hur kvinnorna konstruerar sig själva och varandra genom 
att diskutera moderskapet med andra människor. Detta handlar om att alla kvinnor på något 
sätt måste förhålla sig till den samhälleliga diskursen om moderskapet. Mödrarna måste 
kanske legitimera sitt beteende och sina val om de inte kan följa den samhälleliga diskursen 
om moderskapet. I det moderna samhället handlar det också mycket om individualitet och 
egna val. Därigenom måste kvinnorna ansvara för det val de gjort och vilka vägar de valt i 
uppfostringsdjungeln. De måste kunna argumentera för hur de valt att vara i sitt moderskap 
eftersom de inte kan hänvisa till traditionella regler och normer. De måste i stället ha den 
kunskap som idag krävs för att kunna argumentera för sitt sätt att anta den samhälleliga 
diskursen om moderskapet. I den tidigare forskningen finns aspekter av hur mödrarnas sätt att 
tala bidrar till tankar om att de konstruerar sig själva genom att tala om moderskapet. 
Exempelvis i studien av Elvin-Nowak syns hur mödrarna talar om att det ska vara naturligt att 
bli mamma, någonting som verkar vara en självklarhet för alla kvinnor som kan bli gravida, 
samtidigt som detta moderskap helt slukade kvinnan och ingenting lämnades utanför. 
Informanternas berättelser vittnar om att moderskapet innebär en helt ny era av deras liv, helt 
skilt från det liv de levde innan (Elvin-Nowak 2001). De konstruerar sig själva som 
oumbärliga för sina barn i samtal med sina vänner och framförallt i resonemang med barnets 
fader. Språket och hur mödrarna resonerar kring moderskapet får konsekvenser för deras 
verklighetsuppfattning. Då den tidigare forskningen påvisar att mödrarna ser sig själva som 
oumbärliga för sina barn får detta konsekvenser för hur de lever sina liv.  
 
Mödrarnas identitet tenderar att vara konstruerat kring moderdiskursen, exempelvis ses detta i 
undersökningen av Andersson och Gunnarsson. De menar att den dominerande rollen för en 
småbarnsmamma är mammarollen. De identifierar sig med moderrollen och det är det främsta 
området som de vill lyckas med (Andersson & Gunnarsson 1990:59f). Vi kan säga att 
diskurserna bygger upp moderidealen och moderskapet har tillskrivits aspekter som 
exempelvis att barnen ska vara i centrum och att modern ska anta en identitet som moder och 
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ingenting annat, enligt den tidigare forskningen. Genom detta kan vi se att diskursen om 
moderskapet tenderar att överta mödrarnas liv och de identifierar sig i första hand som 
mamma. Detta skulle också kunna vara ett exempel på att identiteten inte är inneboende i 
individens liv utan att hon konstrueras till det. Kvinnan konstrueras som mamma och antar 
identiteten som mamma när hon får barn och denna identitet är också fylld av krav och 
förväntningar på henne som person. Det kanske inte finns andra positioner att anta, om vi ser 
till den tidigare forskningen så verkar det inte vara möjligt att vara en god moder och 
samtidigt tänka på sig själv ibland. 
 
Eftersom jag använder mig av diskurspsykologi är den främsta uppgiften att undersöka 
mödrarnas identitet och hur de identifierar sig som mödrar framförallt. Genom denna tanke är 
en möjlig tolkning att moderskapet konstrueras som någonting prestigefyllt mellan kvinnorna. 
Konstruktionen av modern som subjektets självkonstruktion behandlar framförallt hur 
kvinnorna konstruerar sig själva. Detta handlar också om hur den ”normala” modern 
konstrueras i jämförelse med den ”avvikande” modern, hur kvinnorna själva talar om vad som 
är normalt och hur mödrar ska vara mot sina barn och som mammor.  Det handlar om hur 
kvinnorna bygger upp gränser för den normala modern och vart gränserna går, medan de i 
språket också konstruerar den avvikande mamman som handlar på ett sätt som hamnar 
utanför gränserna för den normaliserande ramen. Det handlar också om på vilket sätt 
mödrarna väljer att framställa sig själva och hur de pratar om sig själva. Ingen vill framstå 
som en sämre moder och alla vill framstå som en aktör på marknaden som har valt rätt väg. 
Detta kan härledas till typifieringar som Berger och Luckmann talar om. Genom att typifiera 
vissa handlingar i moderskapet kan kvinnornas upplevelser placeras i ett meningssystem som 
alla mödrar kan känna igen sig i. Detta medför tillslut att vissa aspekter i moderskapet tas för 
givet och ses som naturligt. Med hjälp av de socialkonstruktionistiska synsättet kan jag också 
se att det inte föreligger några biologiska aspekter till grund för att kvinnan uppfattas som den 
oersättliga aktören i barnens liv. Därmed kan vi se att konstruktionen av moderskapet skulle 
kunna konstruerats på ett annat sätt.  
 
Tanken med den preliminära tolkningen av konstruktionen av moderskapet var att försöka 
visa upp en bild av konstruktionen av moderskapet ifrån två riktningar. Dels ser vi hur det inte 
går att undkomma den samhälleliga diskursen om moderskapet som kvinnorna hela tiden tar 
del av. Vi kan se hur kvinnorna ideligen blir påverkade av historien, samhället, politiken och 
kulturen som de lever i. Dels har vi kvinnorna som konstrueras via sig själva genom hur de 
talar om moderskapet. Hur de hittar strategier för att legitimera sitt beteenden och sina val i 
det moderna samhället.  
 
5.4 Konstruktionen av forskning 
 
Under denna rubrik diskuteras forskarrollen i uppsatsen. Detta är en grundläggande aspekt 
inom diskurspsykologin: att forskaren är reflexiv och medveten om sin roll och påverkan på 
undersökningen. Min största utmaning är att försöka undkomma sina egna uppfattningar och 
ifrågasätta aspekter som individer och jag själv annars tar för givet. Utmaningen är att se 
bortom de aspekter som är självklara och ifrågasätta kategoriseringar och förklaringar som 
individerna använder sig utav i diskursen. Diskursanalysen används inte för att nå sanningen 
om hur världen egentligen ser ut eller för att förstå vad människor egentligen menar i sina 
utsagor. Istället används språket som verktyg för att kritiskt granska utsagor och vilka följder 
de får.  
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5.4.1 Relativism  
 
Genom tanken att det endast finns en relativ verklighet, en verklighet som är konstruerad 
uppkommer problematik. Problematiken avser att det resultat som påvisas med denna 
undersökning inte kan sägas vara verkligheten. Det är en diskurs om diskursen eller en möjlig 
konstruktion av verkligheten som presenteras. Med detta avses att det alltid finns andra 
möjliga synvinklar på problematiken. Det handlar också min roll som forskare, att jag aldrig 
kan vara helt objektiv utan att resultatet speglar min historia, kultur och förförståelse, vilket 
påverkar hela forskningsprocessen. Det är dock möjligt att utföra en undersökning som 
kritiskt granskar den konstruerade verkligheten utan att härleda den som den enda sanningen. 
Sanningen är relativ och förändras hela tiden och därmed är avsikten med min uppsats att 
studera konstruktioner som individerna antar som sin verklighet (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000:28ff).  
 
5.4.2 Reflexivitet  
 
Med ett socialkonstruktionisktiskt perspektiv med diskurspsykologisk utgångspunkt i analyser 
måste uppsatsen ses som ytterligare en konstruktion av moderskapet. Uppsatsen ska då inte 
ses som en sanning framför alla andra sanningar utan som en möjlig skildring av 
konstruktionen av moderskapet. Giltigheten i socialkonstruktionistisk undersökningar kan 
fortfarande kontrolleras genom validitet. Med validitet avses giltigheten på studien och hur 
forskaren antar de vetenskapliga krav som finns. Dessa krav kan exempelvis vara att man är 
medveten om hur forskaren påverkar den egna undersökningen och hur undersökningen 
påverkar vidmakthållningen eller tvivlet av makt förhållandena i samhället (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000:111f). Burr menar vidare att det förekommer maktproblematik 
mellan forskaren och informanterna i intervjusituationen. Genom att jag sitter med i 
intervjusituationen fyller jag också en funktion i interaktionen, vilket jag måste vara medveten 
om. Genom detta är också jag med i konstruktionen av denna diskurs på ett mycket direkt 
plan. Min påverkan på materialet får dock inte bli för stor och mina egna föreställningar och 
tolkningar får inte ta upp för stor plats. Detta är någonting som jag under hela arbetsprocessen 
måste vara medveten om; eftersom jag arbetar nära texterna hela tiden är det lätt att 
tolkningarna kommer mer från mig än utifrån texten. Det föreligger alltid problem med 
objektiviteten eftersom den inte är möjlig att komma ifrån. Allt som jag gör i denna uppsats, 
hur jag väljer att formulera mig och vad jag väljer att ta med är alltid påverkat av min historia, 
förförståelse och den kontexten som jag lever i. Min uppgift är dock att komma bortom mina 
egna erfarenheter och finna det som texten verkligen säger. Antaganden som görs i resultatet 
är också konstruktioner som påverkas och påverkar. Detta på grund av att mitt resultat också 
är en konstruktion av moderskapet som kan komma att påverka kvinnor. De resultat jag 
kommer fram till är giltiga och aktuella just för stunden, dock får vi inte glömma att 
diskurserna hela tiden förändras. Att arbeta med socialkonstruktionism handlar alltså inte bara 
om att ställa sig kritiskt till det insamlade materialet utan att också vara kritiskt till sina egna 
tolkningar och värderingar som inte går att undkomma (Burr 2003:156f).  
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6. Metod 
 
Under denna rubrik avser jag att förklara vilka tillvägagångssätt jag använt för insamlingen av 
materialet. Vidare argumenterar jag för det urval som gjorts samt de avgränsningar som görs i 
studien. Avslutningsvis i detta kapitel kommer jag att argumentera för den kunskap som jag 
inhämtat hittills genom arbetet med uppsatsen och förklara varför jag känner mig redo att 
påbörja analysen. 
 
Texterna kommer att analyseras och tolkas med hjälp av en kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
inriktningen brukas för att uppfatta modersidealen på nära håll och bidrar till potentialen att se 
konstruktionen på ett djupare eller mer osynligt plan. Detta är nödvändigt för att kunna ge en 
bredare och mer djupgående förklaring till konstruktionen av moderskapet (Eneroth 1992:49). 
Genom den kvalitativa ansatsen försöker jag överkomma relationen mellan subjekt och objekt 
som de naturvetenskapliga vetenskapstraditionerna karaktäriseras av. Det kvalitativa synsättet 
handlar mycket om forskaren själv och hur jag kritiskt och progressivt närmar mig materialet. 
Jag arbetar hela tiden nära materialet för att möjliggöra en förståelse för det (Magne Holme & 
Krohn Solvag 1997:92f). Eftersom denna studie har för avsikt att använda diskurspsykologi 
föreligger en skillnad jämfört med andra kvalitativa angreppssätt. Detta är att intresset inte 
ligger i att undersöka upplevelser eller inneboende essenser utan konstruktionen av 
verkligheten som individer bygger upp genom språket. Det insamlade materialet utforskas 
med diskursiva verktyg, för att undersöka konstruktionen av fenomenet.  
 
6.1 Tillvägagångssätt 
 
För att få en djup och bred förståelse av moderidealen i olika kontexter används två olika 
insamlingsmetoder. Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer och textanalys, vilka 
här nedan redogörs för.  
 
6.1.1 Textanalys  
  
Genom att utföra en textanalys infångas diskurserna som råder i texterna genom språket. 
Denna textanalys avser att urskilja kategorier och undersöka delarna av texten. Avsikten är att 
finna kategorier som karaktäriserar texten och som återkommer gång på gång. För att 
genomföra textanalysen används tolkande repertoarer, subjektspositioner samt ideologiska 
dilemman som redogjorts för i teoriavsnittet (Bergström 2000:12).   
 
6.1.2 Kvalitativ intervju 
  
Genom användningen av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod synliggörs 
kvinnornas egna beskrivningar av moderidealet. Detta för att fånga hur kvinnorna själva talar 
om moderskapet (Kvale 1997:13). Tolkningen av denna intervju kommer att fokusera på 
språket och hur det konstruerar moderskapet. Därmed tolkas språket efter hypotesen att 
verkligheten är språkligt konstruerad. Samtalet som uppkommer i intervjusituationen ska 
därmed ses som en väg till kunskap och som det man har kunskap om. Samtalet tolkas genom 
förståelse om hur det är konstruerat och i vilken riktning det mynnar ut. Språket kommer 
därmed att vara i fokus under intervjun, detta för att språket bidrar till konstruktionen av 
moderideal. Intervjun bidrar till att se hur kvinnor konstruerar moderskapet genom språket 
(Kvale 1997:46f). För den kvalitativa intervjun finns inte så mycket riktlinjer och regler för 
hur den ska genomföras. Metoden är öppen och det är mycket upp till forskaren att vara 
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lättmottaglig och kreativ inför materialet (Kvale 1997:101). Efter intervjun samt 
transkriberingen av denna blir också detta en text och den kommer att analyseras på samma 
sätt som jag tidigare skrivit om textanalys. 
 
Upplägget på intervjun skall vara öppet och med låg struktur, med detta avses att det endast 
kommer att finnas teman och problemområden som informanterna diskuterar. Jag kommer att 
ha en tillbakadragen roll i intervjusituationen, det vill säga att jag avser att endast involveras 
då diskussionerna hamnar utanför ämnet eller om ett nytt tema introduceras. Min roll kommer 
också vara ifrågasättande ifall någon aspekt förefaller oklar (Kvale 1997:119ff). Jag valde att 
registrera intervjuerna med bandspelare för att fånga allt som framkommer. Detta också för att 
jag ska kunna koncentrera mig på informanternas samtal och kunna ställa relevanta 
följdfrågor (Kvale 1997:147). Under intervjun var det av vikt att intervjupersonerna fick tala 
till punkt utan att bli avbrutna, med fördel kan en paus uppstå innan nästa fråga ställs. Som 
forskare gäller det också att reflektera över hur jag kan påverka informanterna, det är 
exempelvis betydelsefullt att inte bedöma dem. Detta handlar om att inte på något sätt visa 
min personliga åsikt, varken genom ansiktsuttryck eller kroppsspråk (Kvale 1997:138f). Med 
en diskurspsykologisk inriktning handlar det också om att få samtalen mellan mödrarna så 
naturliga som möjligt.  Efter intervjun, vilket redan påpekats, transkriberades allt material 
ordagrant. När jag letar efter diskurser i materialet är det väsentligt att transkriberingen sker i 
talspråk eftersom det föreligger en skillnad gentemot skriftspråket (Kvale 1997:153). Detta 
gör att även ord som kan uppfattas som obetydliga, exempelvis ”hmm” eller tvekanden kan 
komma att vara betydelsefulla i analysen.  
    
6.1.2.1 Fokusgrupper 
 
Till denna undersökning valdes fokusgrupper, det vill säga att flera personer medverkar 
samtidigt i intervjun. Detta är positivt eftersom fokusgrupper bidrar till ett sampel mellan 
deltagarna och det möjliggör att diskussioner uppkommer lättare (Kvale 1997:97). Genom 
diskussion var det lättare att finna de aspekter som eftersöktes i detta syfte. Ytterligare en 
anledning till fokusgrupper var att mycket information samlades in på kort tid, det bidrog till 
en större dynamik och bredare data. Syftet i denna undersökning är inte heller att undersöka 
en viss individs enskildheter utan att uppmärksamma konstruktionen av hela gruppen mödrar. 
Det förefaller också betydelsefullt att fånga de kulturella och normgivande aspekter av 
moderskapet, vilket är lättare om mödrarna diskuterar i grupp (Wibeck 2000:42). Genom 
fokusgrupperna anser jag att det blev bra diskussioner mellan informanterna, det var även 
intressant att de kunde ifrågasätta varandra. Diskussionen i alla två fokusgrupper förlöpte 
enklare än vad jag föreställt mig att den skulle göra.   
 
6.1.3 Urval 
 
Genom användningen av intervju som insamlingsmetod är det viktigare med hög kvalitet än 
en hög kvantitet. Det vill säga att det inte nödvändigtvis behövs många informanter för att 
undersökningen ska vara av hög kvalitet (Kvale 1997:99). Urvalet till mina intervjuerna 
gjordes genom en förförståelse för vilka kvaliteter informanterna ska besitta för att kunna 
bidra till svar som hjälper att besvara mitt syfte. Urvalet av kvinnor baserades på 
informationsinnehåll och variationsbredd för att på bästa sätt kunna besvara syftet med 
undersökningen (Magne Holme & Krohn Solvang 1997:103ff). Strategiskt valdes tre grupper 
ut som kunde medföra ett brett material. Detta var att hitta tre mödrar som var föräldralediga, 
tre kvinnor som inte hade barn och som var över 25 år samt två mödrar som börjat arbeta. Vid 
urvalet av informanter till intervjuer var det av betydande vikt att det var motiverade och 
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samarbetsvilliga kvinnor som medverkade av eget intresse. Avsikten med undersökningen är 
vidare att undersöka den dominerande moderskapsdiskursen i Sverige därav var samtliga 
medverkande vita, heterosexuella kvinnor. Moderskapet tenderar att vara ett område där 
mödrar diskuterar flitigt och engagerat, därav var det positivt med fokusgrupper. Anledningen 
till valet att ha med tre informanter som fortfarande var föräldralediga var att första året med 
barn lever de verkligen mitt i det. Vad jag menar är att föräldralediga mödrar är lediga för att 
ta hand om sina barn och gör ofta bara det. De har inte börjat arbeta utan är med sina barn 
hela dagarna. Anledningen till att två mödrar som börjat arbeta valdes ut som informanter var 
att dessa nu börjat arbeta och kanske kan tillföra ytterligare aspekter om moderskapet. Dessa 
lever med sina barn men har ett arbete samtidigt och kämpar för att få vardagen att gå ihop. 
Vidare valde jag att ha med tre kvinnor som inte har barn ännu, detta för att dessa kvinnor 
också har en bild av moderskapet de har själva varit barn och haft en moder. De har kanske 
kompisar eller släkt som har barn och de har antagligen en uppfattning om hur det är att vara 
moder. Dessa informanter kan tillföra den bild som individer har av moderskapet innan de 
klivit in i detta. Avsikten med tre olika grupper av kvinnor var inte i första hand att påpeka 
skillnaderna mellan dem, även om det i vissa fall kommer att vara relevant. Eftersom jag 
medvetet sökte upp de kvinnor som jag önskade att ha med i undersökningen och som 
passade bäst ska detta ses som ett bekvämlighetsurval.  
 
Vad det gäller textanalysen gjordes urvalet under samma förutsättningar. Syftet var att 
analysera en bok som är välkänd för mödrar. Boken fick en väninna till mig av sitt BVC efter 
att hon fått sitt första barn, hon fick den vid ett tillfälle då hon berättade för barnmorskan att 
hon mådde psykiskt dåligt efter förlossningen. Den boken är intressant också genom detta, att 
det är en bok som hon fått av den anledningen och kanske skulle boken få henne att må bättre. 
Detta är en naturligt förekommande källa som har fördelen att forskaren inte inverkar på 
materialet.  
 
6.1.4 Mina intervjuer  
 
Den första intervjun utfördes med de mödrar som hade barn och som fortfarande var 
föräldralediga. Denna intervju utfördes i en av informanternas hem, vilket var deras beslut. 
Att intervjun genomfördes hemma hos en av informanterna var en fördel, då det var en bra 
och avslappnad stämning och det medförde att det var oproblematiskt att hitta den rätta 
jargongen för att diskutera moderskapet. Den andra intervjun var med de kvinnor som inte fått 
barn ännu. Denna intervju genomfördes på en högskola och eftersom informanterna inte 
kände varandra var det enklast att ha intervjuerna på den platsen. I denna intervju var det dock 
inte lika enkelt att frambringa diskussion, kanske för att de i början av intervjun inte ville ta 
ställning till moderskapet eftersom de inte var mödrar ännu. Mina planer var att även ha en 
fokusgrupp med mödrar som har barn men som har börjar arbeta igen efter föräldraledigheten. 
Detta gick dock inte som planerat eftersom dessa kvinnor var väldigt upptagna och det var 
svårt att hitta tider som passade samtliga deltagare. Tillslut valde jag att istället göra två 
enskilda intervjuer med dessa kvinnor. Den första intervjun skedde i informantens hem, vilket 
var hennes eget val. Den andra intervjun ägde rum hemma hos mig, vilket också var den 
informantens val.   
 
6.1.5 Avgränsningar  
 
Denna undersökning tar endast med kvinnors synvinkel på föräldraskapet, det vill säga 
moderskapet. Den främsta anledningen till att undersökningen inte fokuserar på fäder är 
tidsbristen. För att undersökningen skulle få en bredd och en djupare förståelse och för att 
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urvalet skulle representera en variationsbredd var endast kvinnor med i undersökningen. Det 
finns fler skäl till min begränsning; Historiskt sett har mödrar varit frontfiguren för barnen 
och det finns ingen annan aktör i barnens liv som kunnat erhålla den starka bindningen till 
barnet. Undersökningar som inriktat sig på barnens psykologiska utveckling i början på 1900-
talet påvisar att mödrarna är den viktigaste aktören i barnens liv (Phoenix, Woollett & Loyed 
1991). Phoenix, Woollett och Loyed menar att även om fäder numera tar större ansvar för 
sina barn så är det begränsat. De avser att fäder inte tar lika stor plats i barnens liv som 
mödrarna gör och de områden som de har ansvar över är begränsade. Vidare anser de att en 
anledning till att fokusera undersökningar om föräldraskapet på mödrarnas version är att 
fäderna inte upplever föräldraskapet på samma sätt som mödrarna. Moderskapet tenderar att 
uppta hela kvinnans liv och identitet medan männen fortsätter att leva ungefär som vanligt 
(Phoenix, Woollett & Loyed 1991:4f). Vidare valde jag att endast ha med kvinnor vars barn 
var under 5 år och detta beror också på tidsbristen men också på grund av att när barnen är 
yngre är modern eventuellt mer osäker på sin roll.  
 
6.2 Sammanfattning 
 
Nu känner jag mig redo att börja med analysen av det insamlade materialet och som grund för 
analysen har jag teoriavsnittet och metodavsnittet. Teoridelen har bidragit till synen på 
moderskapet som en konstruktion som ska ifrågasättas, framförallt de aspekter som tas för 
givet i samhället. Socialkonstruktionismen påvisar hur språket är det grundläggande i 
konstruktioner och hur diskurserna styr samhället och individerna. Teoriavsnittet har också 
medfört en syn på moderskapet ifrån två olika synvinklar, dels från samhällets sida och dels 
från subjektets sida. Samhällets konstruktion av moderskapet analyseras i denna studie från en 
handbok för föräldrar och behandlar den delen av moderskapet som samhället, kulturen och 
historien bidragit till. Detta är exempelvis det moderna samhället som ibland också kallas 
kunskapssamhället, där det finns mycket kunskap och individerna har tillgång till all denna 
kunskap. Samhället bidrar till att moderskapet blir någonting svårt som kräver mycket 
kunskap och historien medför att moderskapet tillskrivs kvinnan i första hand och detta 
medför att kvinnan ses som oumbärlig med en biologisk förklaring. Samhället bidrar också 
med sin syn på uppfostringen av barn genom sina mål för förskolan och skolan, vilket syns i 
kvinnornas berättelser om vad de anser är viktigt att lära sina barn. Vad det gäller subjektets 
självkonstruktion, vilket är den andra aspekten av moderskapet, handlar den om kvinnornas 
självkonstruktion. Det handlar om hur kvinnorna talar om moderskapet och hur den normala 
modern konstrueras och hur denne ska vara, hur kvinnorna upplever att moderskapet ser ut 
och vilka aspekter som tas för givet. Kvinnorna måste på något sätt förhålla sig till den 
samhälleliga diskursen om moderskapet och därför är det av intresse att se hur kvinnorna talar 
om detta i jämförelse med den samhälleliga diskursen. 
 
Vidare redogjordes för diskurspsykologin som används som analysverktyg i denna studie. 
Genom begreppen tolkande repertoarer, subjektspositioner samt ideologiska dilemman anser 
jag att jag har en grundläggande kunskap om de dominerande diskurspsykologiska verktygen 
för analysen.  
 
7. Resultat 
 
I analysen kommer samhällets allmänna bild att redogöras för först, vilket behandlar det 
material som samlats in från handboken för föräldrar. I denna presenteras först kategorierna 
och däri de olika tolkningsrepertoarer som funnits och därefter redogöres för de 
subjektspositioner samt ideologiska dilemman som finns. Därefter redogörs för kvinnornas 
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egen skildring av moderskapet och hur de på något sätt förhåller sig till den samhälliga 
diskursen om moderskapet och det behandlar det material som insamlades via intervjuerna. 
Även här presenteras materialet efter kategorier och inom varje kategori presenteras 
tolkningsrepertoarer, subjektspositioner samt ideologiska dilemman. I sista delen i 
analyskapitlet kommer samhällets allmänna syn på moderskapet att jämföras med kvinnornas 
självkonstruktion av moderskapet.  
 
7.1 Handböcker för föräldrar  
 
I detta stycke bör handboken presenteras, i den fann jag tre relevanta kategorier som 
representerar de dominerande områdena som finns i handboken. Kategorierna som fanns var; 
Det naturliga moderskapet som identitet, den perfekta familjekategorin samt expertkategorin.   
 
7.1.1 Det naturliga moderskapet som identitet 
 
Under denna kategori kommer jag visa hur handboken för barn konstruerar en bild av att 
modern är den viktigaste och mest avgörande aktören i barnets liv, och den tolkande 
repertoarer som finns i denna kategori är repertoaren om naturligheten i moderskapet. Denna 
kategori är den mest utmärkande i boken och genomgår hela texterna, den första 
tolkanderepertoaren är det naturliga i moderskapet: 
 
”Barnet arbetar intensivt med att få en nära kontakt med mamman…” ”en sådan närhet är grunden för det 
fortsatta samspelet barnet och föräldrarna emellan” (s.15)  
 
”I livmodern känner barnet hela tiden mammans hjärtslag som en ständig livspuls. Efter födelsen kommer 
hjärtljuden längre bort. Men när man håller barnet tätt intill sin kropp så når hjärtljudet fram igen, en rytm av 
trygghet” (15) 
 
Genom dessa citat kan vi se hur modern konstrueras som den viktigaste aktören i barnets liv. 
Det är ingen som kan komma i närheten av den positionen som modern har – inte ens barnets 
pappa, och detta är på grund av de biologiska aspekter som kvinnan har. Eftersom modern har 
burit barnet inom sig konstrueras bandet emellan barnet och modern som någonting fadern 
aldrig kommer att uppnå. Denna tolkningsrepertoar påvisar även att det är modern som står 
till tjänst med tryggheten, eller att det är modern som är Tryggheten med stort T! Det 
framställs också som moderns kontakt med barnet är viktig för barnets framtida sociala liv, att 
det är upp till modern att ge barnet det känslomässiga stöd den behöver för att kunna knyta 
band med andra människor i framtiden. Genom detta är det också moderns ansvar att bidra till 
att barnet socialiserar sig och växer upp till en ”normal” individ. 
 
Subjektspositionerna i denna tolkningsrepertoar påvisar också detta, att den enda möjliga 
positionen för modern är att anta den viktigaste rollen i barnets liv. Kvinnorna ska anta den 
position som påvisar att kvinnan är helt oumbärlig för sina barn, samtidigt antar mödrarna en 
position som påvisar att de är ensamma om de känslor som barnen framkallar. Positionen 
påvisar att de är ensamma om att få barn: 
 
”Och även om man hjälps åt är det lätt att man som mamma känner sig ensam med sin oro och trötthet (20)”.  
 
”I sådana situationer kan man känna sig genomledsen och alldeles övergiven, som om igen förstår, som om 
ingen fattar någonting av det här med att få barn” (20) 
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Genom detta kan vi se hur mödrarna antas att acceptera det som tolkningsrepertoaren säger. 
Subjektspositionen visar vilken position som är möjlig att anta, vilket här betyder att modern 
måste få starka känslor och känna sig oumbärlig. Genom den starka bindningen som modern 
har till barnet kan hon också känna det som barnet känner, hon vet när hennes barn mår bra 
eller dåligt. Allt detta är också någonting naturligt och i och med det är det avvikande om 
modern inte konstruerar starka känslor för barnet. Det skulle också vara onaturligt om modern 
inte antog rollen som den oumbärliga. Eftersom modern är den avgörande aktören i barnets 
liv kan hon också känna sig stolt över att barnet mår bra eftersom barnets välmående är upp 
till modern. I denna kategori framkommer subjektspositioner som påvisar hur modern 
konstrueras som ensam om de ”naturliga” känslor som uppkommer i och med att familjen 
(modern) får barn. Det framkommer att det att få ett barn är man inte två om utan det är 
främst moderns liv och känslor som förändras och detta är hon alltså ensam om. Detta är den 
position som finns att anta i denna repertoar, det ges ingen annan möjlighet än att bygga upp 
sin identitet kring moderskapet. Detta för att moderskapet slukar kvinnan helt och en bra 
mamma måste sätta sitt barn främst och ha starka band till sitt barn.  
 
Här finns också ett ideologiskt dilemma; Det påvisas att även om föräldrarna hjälps åt så 
känner sig modern ensam om sina känslor. Först framställs det som att föräldrarna ska hjälpas 
åt och det skildras som att de är två om omsorgen över barnet, samtidigt som det å andra sidan 
framställs som att modern är ensam om sina känslor och ingen annan förstår det som sker med 
modern. Det framkommer ett ideologiskt dilemma, som påvisar att det uppkommer en 
konflikt mellan dessa diskurser.  
 
Här kan vi också se att konstruktionen av den starka bindningen barnet och moder emellan 
bidrar till att modern antar en subjektsposition som bidrar till att modern mår bra om barnet 
mår bra. Hon konstrueras till att känner att det är upp till henne att bevisa att hon kan få sitt 
barn att må bra. Detta på grund av att repertoaren menar att det endast är modern som kan få 
barnet att må bra. Den sista subjektspositionen visar hur dåligt modern kan må om hon inte 
kan läsa av barnet på rätt sätt; 
 
Barnets skrik vädjar till ens djupaste instinkter – man vill trösta och trösta till varje pris. Och när man inte lyckas 
med detta känner man sig dum och otillräcklig, ledsen och förtvivlad  (64).  
 
Den starka bindningen mor och barn emellan förväntas att bidra till att hon måste veta vad 
som är fel och rätta till det, hon måste veta hur hon ska göra. Det är tydligt att modern 
konstrueras till att må dåligt utav detta, när hon känner att hela barnets socialisering och 
känslomässiga tillstånd beror på henne själv och ingen annan. Att modern är ensam om att 
vara ansvarig för barnets välmående. Då det finns en repertoar som påvisar den starka 
bindningen barn och mor emellan bidrar till flera aspekter om moderskapet. Modern ska 
automatiskt känna vad som är fel med barnet, det måste hon veta eftersom det är hon som står 
barnet närmast. Det är upp till henne att se till att barnet inte mår dåligt i första hand och om 
någonting inte står rätt till måste hon lista ut vad det är och ställa det till rätta. Det bidrar 
också till att det främst är moderns ansvar att fostra barnet till de regler och normer som 
hägrar i deras kultur.  
  
7.1.2 Den perfekta familjerepertoaren 
 
Inom denna kategori finns följande tolkningsrepertoarer: repertoaren om parförhållandet samt 
repertoaren om jämställdhet. Dessa behandlar det förhållande som föräldrarna har och hur 
detta måste vara bra för att de ska framstå som bra föräldrar. Detta behandlar också 
kärnfamiljen som fortfarande är normen och om hur familjens ekonomiska situation bidrar till 
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synen på moderskapet. Nedan följer ett talande exempel på repertoaren om 
medelklasskärnfamiljen:   
    
”Att bilda familj är verkligen en allvarlig sak som får konsekvenser för många människor under många år 
framåt. Lite eftertanke är på sin plats”  (23).  
 
”Det är också under denna tid som ekonomin är som mest ansträngd. Det kostar pengar att bilda familj och få 
bostad. Studieskulder och andra lån blir en tung börda för många och tvingar oss till mer arbete än vi kanske 
vill” (26). 
 
Genomgående i boken är normen kärnfamiljen och det tas för givet att läsaren ingår i en 
kärnfamilj och ofta också en medelklassfamilj. Det framstår som en självklarhet att de som 
skaffar barn har en god ekonomi och här ses inte längre skapandet av familjen som en naturlig 
aspekt i allas liv utan här krävs det eftertanke om vad man egentligen kan ge ett barn. Det 
finns ingenting som säger att alla ska kunna ha barn utan det krävs att individen har ett ordnat 
liv, en ordnad ekonomi, utbildning samt en bra partner. Detta är alltså en grundtanke i en 
handbok för föräldrar, det vill säga att boken riktar sig till läsare som redan har barn. I och 
med att böckerna riktar sig till läsare som redan har barn och kan denna konstruktion 
framkalla dåligt samvete för dem som inte förfogar över den perfekta familjen med hög 
utbildning och mycket pengar på banken. Det framkommer tydligt i texten och hur det skrivs 
om olika aspekter att det tas för givet att det är en medlem i en kärnfamilj som läser. Detta 
syns också i subjektspositionen:  
 
Förhållandet mellan oss vuxna i en familj är kanske det allra viktigaste för hur vi ska klara av att vara föräldrar. 
Ett dåligt förhållande där vi misstror varandra och inte litar på varandras förmåga att ta hand om barnet på ett fint 
sätt är ingen bra utgångspunkt för att umgås med barn (181).  
 
För att vara en perfekta mamma så är det ett krav att ha ett bra förhållande med sin partner. 
Det är tydligt att normerna om kärnfamiljen lever kvar, både i repertoaren men även i de 
positioner som subjekten antar. Positionen som går att anta handlar om att det inte är möjligt 
att vara en god moder om hon inte har ett bra förhållande till barnafader. Det finns ingen 
position som ifrågasätter normen och som återspeglar det faktum att det faktiskt blir mer och 
mer vanligt att föräldrarna inte lever ihop resten av sina liv. Istället förstärks repertoaren om 
den perfekta familjen genom att barnen ses som ett bevis på deras kärlek. Subjektspositionen 
visar på detta:   
 
Barnet känns som en bekräftelse på att vi hör ihop, att vi vill fortsätta att leva tillsammans (24).  
 
Barnet blir en bekräftelse på att mannen och kvinnan hör ihop, om mannen och kvinnan är 
lyckliga tillsammans så skaffar de barn. Handboken för föräldrar sänder ut ett budskap som 
påvisar att kvinnan och mannen bör leva tillsammans för att vara de bästa föräldrar för sina 
barn, detta kan ger upphov till krav som föräldrarna har på sig som är svåra att hantera. Det är 
svårt att förstå att böckerna inte tar upp en diskussion om de så kallade bonusfamiljer som är 
vanliga idag. Det vill säga sådana familjer som lever ihop men där barnen har en annan 
mamma eller pappa. Istället hittades repertoarer som påvisar att det inte finns något annat rätt 
än att leva tillsammans med den ”riktiga” pappan. Den rådande repertoaren om att familjen 
bör ha en god utbildning och pengar innan de skaffar barn bidrar till en skam för dem som 
inte besitter de egenskaperna.  
 
Den perfekta familjerepertoaren behandlar också jämställdhet som är ett aktuellt ämne idag 
och som är återkommande i boken. Jämställdhet är en aspekt i böckerna som skiner igenom i 
andra diskussioner. Av det vi sett tidigare i repertoaren som påvisar att kvinnan utan tvivel 
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står närmast sitt barn kan vi redan gissa att förhållandet mellan mannen och kvinnan inte kan 
bli speciellt jämställt, inte då kvinnan är det absolut viktigaste för sitt barn och anses vara den 
främsta aktören för barnet. Repertoaren handlar om hur de gamla könsrollerna framställs som 
självklart igen då paret får barn samt hur det är upp till kvinnan att deras förhållande fungerar: 
 
Som en lejonhane ibland, beredd att skydda och värna, nästan överdrivet bryskt om någon inte vill respektera att 
AMNING PÅGÅR! Och däremellan som ett litet barn själv, utanför och bortglömd. Som om vi gjort vårt och vi 
inte längre behövs. Det fodrar av kvinnan att hon orkar och vill kräva ett någorlunda jämlikt förhållande där hon 
både själv får rätt till ett självständigt liv utanför familjen och rätt att dela ansvaret för det man har gemensamt, 
Tex. barn. Det kräver av mannen att han orkar och vill anta en sådan utmaning. För en utmaning är det  (30). 
 
Detta citat anser jag vara en genomgående tanke i hela boken som förklarar repertoaren som 
handlar om förhållande och jämställdhet. Det framkommer även här att kvinnan är den som 
tar hand om barnet och ägnar hela sin uppmärksamhet åt det. Mannens uppgift däremot 
skildras enligt den typiska manliga normen, vilket är att beskydda modern eftersom hon inte 
klarar detta själv. Samtidigt hamnar han utanför och har inte en given plats i familjen. 
Mannen hamnar utanför eftersom det ”naturliga” är att modern placerar barnet i första rummet 
och hennes uppgift är att glömma bort allting annat. Mannens uppgift är att alstra barnet och 
sedan är det upp till modern att ta hand om det, mannen har helt klart en biroll i detta drama. 
Denna repertoar konstruerar jämställdhet som någonting individerna kan välja att kämpa för 
om de orkar, och om modern vill ha något eget liv utanför sitt barn så måste hon se till att 
tämja sin man.  
 
Vidare kan vi genom detta citat se att jämställdhet inte framställs som någonting naturligt 
eller självklart, varken för mannen eller kvinnan. Det är upp till kvinnan att kräva ett jämställt 
hem, det är alltså endast hennes sak att ta tag i, sedan beror det på om mannen orkar dela 
ansvaret med kvinnan. Ett delat ansvar för exempelvis barn anses från mannens sida vara en 
utmaning, medan barnomvårdnaden från kvinnans sida tenderar att vara naturligt. Nästa citat 
påvisar hur subjektspositionen som mannen kan anta skiljer sig från den som kvinnan måste 
acceptera. Mannens position i föräldraskapet är inte naturlig eller självklar, det handlar mer 
om ett val från mannens sida huruvida han vill engagera sig eller inte. Subjektspositionen är:  
 
Jag är utled på detta tal om roller. Det räcker tydligen inte med att vara pappa – man ska spela en roll också (28) 
 
Genom denna position som fadern tar syns det tydliga skillnader från hur kvinnan framställs 
och genom denna position kan jag se att fadern inte behöver bygga upp sin identitet kring 
faderskapet så som modern måste göra. Faderns position i föräldraskapet kan därmed bli mer 
den utomstående.   
 
7.1.3 Expertkategorin 
 
I denna kategori finns två tolkningsrepertoarer, den första är expertrepertoaren och den andra 
är repertoaren om intuition. Som vi sätt tidigare är naturligheten i moderskapet någonting 
dominerande och återkommande, det finns dock en paradox i detta eftersom handböcker för 
föräldrar fungerar som ”experter” dit mödrarna antas komma och fråga om råd. Ändock 
framställer handböckerna moderskapet som någonting naturligt samt menar att mödrarna kan 
lita på sin intuition eftersom alla barn är olika och modern känner sitt barn bäst. Repertoaren i 
handböckerna handlar om experterna och ett talande exempel på detta är rubrikerna i ett 
kapitel: 
 
”Vad är bäst för barnen?” 
”Barn behöver nöjda föräldrar” 
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”Barn behöver få uppleva äventyr…” (s. 200ff).  
 
Handböckerna bygger på ”goda råd” från så kallade experter. Vissa påståenden uppfattas inte 
heller som goda råd utan mer som måsten som förklarar hur vi på bästa sätt ska vara mammor 
för våra barn. Det finns ett otal nummer av rubriker och meningar i boken som börjar med 
”Barn behöver…” det vill säga sådana aspekter som författaren inte anser att mödrarna själva 
intuitivt vet om sina barn utan sådana saker som måste poängteras. Detta blir paradoxalt men 
jag anser ändock att råden och experternas vetande kommer i första hand i boken. Även om 
författaren försöker att tona ner det lite genom att tillägga att mödrarna ibland ska lita på sin 
intuition. Detta handlar alltså om att kvinnan ibland måste känna på sig vad som är rätt i olika 
situationer. Repertoaren handlar om hur mödrarna måste känna på sig vissa aspekter, hon 
känner sitt barn så väl att hon torde veta vad som ska göras: 
 
”…lita på ditt omdöme” (73) 
 
”Ibland måste vi få lita till vår intuition och vår känsla mer än till uppgjorda regler” (180). 
 
Subjektspositionerna i denna repertoar påvisar också att det är experternas råd som följs i 
första hand:  
 
Här är nog det verkliga föräldradilemmat – att vi egentligen vet hur vi vill göra och hur vi vill ha det med våra 
barn. Men antingen vågar vi inte tro på att det är rätt – utan att för säkerhetens skull fråga någon ”expert” om råd 
först (s. 174).  
 
Här kan vi se hur båda subjektspositionerna antas, individen vet att det finns någonting 
naturligt och att det finns en intuition som går att lyssna till, samtidigt som det framställs som 
att experterna har det sista ordet. Positionen handlar om att modern hela tiden måste välja det 
som är det absolut bästa för sitt barn, eftersom hon kanske inte kan lita på sin intuition måste 
hon gå till en expert och undersöka vad det är som gäller. Det finns också subjektspositioner 
som påvisar hur expertrepertoaren konstrueras till deras egen, det vill säga hur experternas 
vetande konstrueras till någonting naturligt för modern, någonting som de redan visste: 
 
Den som lever nära ett barn har inte svårt att förstå när psykologerna talar om hur viktigt det första levnadsåret 
är, att det mesta grundläggs redan då – det vet man redan, själv känner man det alldeles tydligt (196).  
 
Eftersom det finns ett ideologiskt dilemma mellan expertrepertoaren och det naturliga i 
moderskapet kan vi se hur dessa sedan kombineras. Experterna säger en sak men modern 
visste redan det, hon fick det bara bekräftat. Det framställs som att hon redan visste det, med 
hänvisning till den starka bindningen hon har till sitt barn och att hon känner det så väl. Hon 
kanske bara får det bekräftat genom att uppsöka något slags expertkälla. Genom att modern 
inte kan följa sin intuition måste hon legitimera detta genom att härleda till att det som 
experterna sade visste hon redan. 
 
7.2 Analys av intervjuerna 
 
I analysen av intervjuerna fanns tre relevanta kategorier som här nedan kommer att redogöras 
för, detta är de dominerande områden som återkommer oftast i diskussionerna. Kategorierna 
är: moderskapet som identitet, yttre framställning samt mammaexperter.  
 
7.2.1 Moderskapet som identitet  
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I denna kategori finns repertoaren om moderskapsidentiteten. Främst handlar denna kategori 
om hur en moder måste bygga upp hela sin identitet kring moderskapet, detta genom att det 
finns ett ideal om att barnet ska vara i centrum samt att modern är oumbärlig för sina barn. 
Genomgående i intervjuerna konstruerades barnafödande som någonting som helt förändrade 
kvinnans liv, skillnaden var att de kvinnor som hade barn såg omprioriteringen som någonting 
positivt – de hade fått barn! Medan de barnlösa kvinnorna menade att det fanns mycket 
negativt med att bli moder genom att de skulle behöva omprioritera hela sina liv och att deras 
frihet skulle försvinna. Här följer repertoaren om moderskapsidentiteten: 
 
”Egentiden kommer ju att se helt annorlunda ut, det måste man ställa in sig på och det kommer nog att bli tufft” 
(IP5) 
 
”Herregud hela ens liv förändras ju!” (IP1) 
 
”Jag känner väl litegrann att i  
dagsläget är jag alldeles för självupptagen och ego för att skaffa barn” (IP6) 
 
Samtliga respondenter framställer det som att livet förändras helt när de får barn. För samtliga 
handlar det om omprioritering och det är framförallt friheten som försvinner. Det är tydligt att 
hela livet ska förändras i och med moderskapet, och det framställs inte som ett val individen 
har, om hon vill att hennes liv ska förändras eller inte. Istället är det en självklarhet att 
tillvaron måste förändras. Subjektspositionerna påvisar också att förändringen är någonting 
som mödrarna inte kan tala i negativa termer om:  
 
”… men jag tror att man tar sig en annan  
tid också på ett sätt. Alltså att man är hemma, å man lagar mat å man har ju  
rutiner då” (IP4) 
 
”Men det känns inte som att vi förlorat nåt på det utan bara som vi fått nåt” (IP3) 
 
”Man ska lägga ner hela sitt liv på det, det var svårt i början men man vänjer sig” (IP2) 
 
De återger det som att det finns någonting naturligt i att hela deras liv förändras eftersom det 
är så självklart för dem att de inte bara kan fortsätta med sina gamla liv. Det skulle kunna 
förklaras som att informanterna beskriver ett liv innan barnen och ett helt annat liv efter 
barnen fötts. Genom detta kan vi se konstruktionen om barnen i centrum och hur detta 
avspeglas i att barnen måste ta en stor plats i moderns liv, det framställs som en självklarhet 
att allt det egna sätts åt sidan och att barnen tar all plats. Positionen som de barnlösa mödrarna 
tar handlar om att moderskapet måste prioriteras över allting annat. De barnlösa kvinnorna 
anser sig inte vara tillräckligt mogna eller ”klara” med sitt nuvarande liv och genom detta kan 
vi se att det konstrueras som ett helt annat liv att vara moder. Hos de barnlösa kvinnorna 
framställs moderskapet som någonting som kommer mer eller mindre naturligt när de blir 
mödrar. Konstruktionen av modersidentiteten förväntas förändra hela deras liv, men den 
förändringen återges som att den sker automatiskt när de får barn. Positionen påvisar också att 
kvinnorna inte kan vara egoistiska när de blir mödrar, att de måste ge upp sig själva helt och 
viga sitt liv åt sina barn. Detta framställs samtidigt inte som någonting negativt hos de kvinnor 
som har barn eftersom i och med att de får barn förändras deras inställning till livet, vilket 
också de barnlösa kvinnorna redan är medvetna om.  
 
Samtidigt uppkommer ett ideologiskt dilemma i detta. Först framställs moderskapet som 
någonting kvinnan antar när hon väl är där och som kommer naturligt när hon väl blir moder. 
Sedan finns en position som framställer moderskapet som någonting som mödrarna måste 
vara redo för, de måste ha avklarat sina tidigare liv först. De barnlösa kvinnorna menar också 
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att de kvinnor som har barn konstruerar en förändring i och med barnafödande och tillåter inte 
dem att komma in i gemenskapen. Skillnaden ligger i att de barnlösa framställer detta på ett 
mer negativ sätt och det är bland annat därför som de inte kan se sig själva som mödrar, 
medan de informanter som har barn konstruerar detta som någonting positivt och någonting 
som de är stolta över. De informanter som har barn tenderar att göra moderskapet till sin 
identitet och den konstruktionen framställer de som någonting positivt. De vill inte säga 
någonting negativt om deras roll som moder utan menar istället att deras syn på exempelvis 
sömn har förändrats. Detta är ett genomgående faktum i mödrarnas självkonstruktion; Att 
allting förändrats men de vill inte tala i negativa termer om detta.  
 
7.2.2 Yttre framställning  
  
Kategorin yttre framställning behandlar förhållningssättet utåt. Repertoarerna som finns i 
denna kategori är repertoaren om ekonomi, repertoaren om stärkt relation genom barnet, 
repertoaren om förhållandet samt repertoaren om jämställdhet. Denna kategori fanns i den 
samhälleliga diskursen om moderskapet men var mycket mer framträdande vid intervjuerna 
med kvinnorna. Den perfekta familjen var mest framträdande hos de kvinnor som inte hade 
fått barn ännu, dessa kvinnor har en föreställning som sammanstämmer med den samhälleliga 
bilden av hur den perfekta familjen ska se ut. Första repertoaren handlar om ekonomi: 
 
”Lite grann det här med att man kan känna att man kan ge barnet allt det den behöver” (IP8) 
 
”Jag vill ha ett arbete, en fast inkomst, så man vet lite grann vad man har att bolla med  
sen, rent ekonomiskt  då” ( IP5) 
 
Denna repertoar ligger nära en position också. Dock talade hela tiden kvinnorna om ekonomin 
genom att anta en position. Denna repertoar avser att förklara hur viktigt det är att ha 
möjlighet att ge barnet allt som det behöver, det handlar om materiella saker som kräver en 
ordnad ekonomi samtidigt som det handlar om att ha tid och mognad för möjligheten att 
erbjuda sig själv – som en bra mamma. Subjektspositionerna som kan antas är:  
 
”Å sen efteråt också, jag menar man köpte hus och man skaffade bil och man ville visa alla att man klarade 
det…”(IP7) 
 
”Alltså man vill ju överbevisa för att jag var så ung” (IP3)    
 
Subjektspositionen handlar om att överbevisa och att uppvisa ett fint yttre utåt, positionen 
som kvinnorna kan ta är att göra allting rätt. För att visa att de klarar av att vara bra mödrar 
handlar det inte endast om deras förhållningssätt till barnen utan också om deras framställning 
utåt. Modersubjektet konstruerar det yttre som någonting som det inte räcker att inneha ett 
”normalt” yttre utan de kämpar för att överbevisa omgivningen.  
 
Den perfekta familjerepertoaren handlar också om förhållandet mellan mannen och kvinnan. 
De barnlösa kvinnorna framställer det som att deras förhållande ska bli bättre och starkare 
genom att de får barn tillsammans. Här följer repertoaren om stärkt relation genom barnet: 
 
Som att jag och min sambo, just att VI har gjort det här tillsammans, det kommer nog att kännas väldigt 
speciellt. Jag tror att man får ett helt annat band mellan mig och min sambo (IP6). 
 
De barnlösa kvinnorna framställer det som om deras förhållande med sin man skulle bli 
starkare och få en större innebörd när de fick barn. Detta kommer kanske från den 
samhälleliga diskursen som också påvisar att barn är ett bevis på parets kärlek, men de mödrar 
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som har barn stämmer inte in i detta. Två av informanterna som har barn hade separerat från 
sina män och de framställer det istället som att det inte var enkelt att upprätthålla relationen 
efter de fått barn. Repertoaren om förhållandet är:  
 
…och jag tror att han är rädd, för det är främmande, han hade inte förväntat sig att det skulle bli så här. Han 
trodde att vi skulle fortsätta som vanligt, fast jag skulle ha en bebis på höften liksom. (IP2)  
 
De flesta av de informanter som hade barn konstruerade dock förhållandet som svårare. De 
framställde det som att det inte var så enkelt som att barnen medförde att deras förhållande 
blev starkare utan att de fick kämpa mer istället. I mödrarnas utsagor legitimerar de sina 
svårigheter i förhållandet genom att framställa männen som att de inte uppnår de 
förväntningar som kvinnorna har på dem. Subjektspositionerna är:  
 
”Jag tror inte man tar skada av det, inte när de är så små - för att de är så beroende av mamman” (IP3) 
 
”Eller jag har liksom inte tagit skada av att han inte bytte blöja och inte gjorde det å det…(IP1) 
 
Positionen som kvinnorna kan ta handlar om att legitimera separationen från barnets fader, 
modern är skyldig att alltid göra det som är bäst för sina barn och när detta inte är möjligt 
måste hon legitimera sitt val. Legitimeringen handlar om att hänvisa till att det var mannen 
som inte tog sitt ansvar samt att barnen inte berörs av att inte ha en engagerad fader. De kan 
också legitimera sitt beteende genom att hänvisa till repertoaren som handlar om att modern 
är den viktigaste aktören i barnets liv.    
 
Det intressanta var att de barnlösa kvinnorna talade mycket om den perfekta familjeidyllen 
och den största anledningen till att de inte har barn tenderar att vara avsaknaden av den 
perfekta familjen. Medan de kvinnor som har barn inte konstruerar förhållandet på samma 
sätt, de måste legitimera sina val eftersom de alltid måste sätta barnen i första hand och det 
anses inte vara det bästa för barnen att föräldrarna inte lever tillsammans. De fann istället 
argument, med hänvisning till andra repertoarer, för att kvinnan kan vara en bra moder även 
om hon inte lever tillsammans med barnafadern. 
 
Den yttre framställningen behandlar också jämlikheten i mödrarnas förhållande till sina män. 
Kvinnornas utsagor påvisar att uppdelningen av sysslorna i hemmet och omsorgen över 
barnen framställs som att följa den traditionella uppdelningen av mans- och kvinnosysslor, 
samtidigt som kvinnorna framställer det som att de hela tiden tänker i jämställdhetsperspektiv 
och önskar ett jämställt förhållande. Den första repertoaren handlar just om jämställdheten i 
hemmet:   
 
”Jag kan märka hemma hos oss att det är precis som när jag var liten att det är mamma som sköter det praktiska å 
sen när pappa kommer då är det liksom skoj och lek och jättekul…” Så det har ju blivit lite så att jag sköter det 
praktiska och sen är jag bara glad att X umgås med Y” (IP3) 
 
”men det är ju lite såhär könsroller här hemma nu, men det är svårt – den frågan är svårt att ställa till någon som 
är mammaledig” (IP8)  
 
”När jag liksom kom hem klockan sex satt han i soffan och bara nä du får laga maten, då hade jag jobbat hela 
dagen och han hade varit hemma några timmar och barnen var alldeles hysteriska för att de var så hungriga och 
ville ha mat liksom. Jag fick börja med matlagning och lägga dom…”(IP7) 
 
Det framställs i kvinnornas utsagor som att kvinnorna gör det mesta hemma och med barnen. 
De mödrar som är mammalediga legitimerar detta genom att hänvisa till att de är 
föräldralediga, dock framställer de kvinnor som börjat arbeta att denna ojämlika fördelning av 
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sysslor fortskrider även då de börjat yrkesarbeta. Repertoaren speglar den traditionella 
uppdelningen mellan mannen och kvinnan, där mannens främsta uppgift är att arbeta och 
kvinnans primära uppgift är att ta hand om deras barn och hem. Det syns också att kvinnorna 
är medvetna om att det finns ett ideal om att ha ett jämställt förhållande annars skulle de inte 
tala om det som ett problem. Subjektspositionen som är möjliga att ta i denna repertoar är: 
 
”Då började jag ju mer hemma att nu får du fixa mat, men då liksom vägrade han.” (IP7) 
 
”…han ville ju inte, då tog man ju det själv för det var ju tvunget till att bli gjort. Och man orkar inte tjata ihjäl 
sig och börja bråka och då tar man det” (IP7). 
 
”Alltså jag kan inte kräva att X ska veta hur allting fungerar när han inte är hemma och ser allting på dagarna” 
(IP3) 
 
Detta påvisar att positionen som finns handlar om att kvinnorna legitimerar avsaknaden av 
jämställdheten i hemmet genom att hänvisa till männen. Vidare kan jag se att det framställs 
som att det är svårt att bryta de vanor som familjen påbörjat när kvinnorna varit 
föräldralediga. De påvisar att det går smidigast och fortast när de utför sysslorna själva och de 
vill inte bråka med sina respektive genom att tjata om det som ska uträttas. Kvinnornas 
utsagor vittnar om att de önskar ett jämställt förhållande men de vet inte hur de ska få med sin 
partner på detta. Kvinnorna vet att jämställdhet är ett ideal i det moderna samhället och de 
legitimerar sin avsaknad av jämställdheten hemma. De mödrar som är föräldralediga 
legitimerar detta genom att hänvisa till att de är föräldralediga och att mannen arbetar. De 
mödrar som har börjat yrkesarbeta legitimerar detta genom att skuldbelägga fadern för detta 
samt genom att säga det är saker som måste bli gjorda. Därmed handlar det om att den 
position som kvinnorna kan ta är att de har ansvaret över hemmet och barnen. 
 
7.2.3 Mammaexperter   
 
Mammaexperter handlar om kvinnorna konstruerar sig till att vara sina egna experter 
samtidigt som de framställer att det kan vara skönt att få sina tankar bevisade genom att söka 
upp någon expertkälla. De som har barn påvisar att det viktigaste och mest givande är att 
diskutera med andra mammor och de framställer inte expertrepertoaren som relevant och 
hänvisar till faktorer som olika psykologiska faser i barnens liv – samtidigt som de måste fått 
den informationen om exempelvis psykologiska faser ifrån den psykologiska repertoaren. 
Dock kan vi se att kvinnorna som har barn använder expertrepertoaren för att legitimera sitt 
beteende samt för att stärka sig själva i moderskapet:  
 
”Herregud hur mycket går inte dom igenom i sin  
kropp, i sin hjärna och i sin utveckling - som de inte ens tar upp i sådana  
program…” (IP1) 
 
”Jag undrade mera varför gör han så här och då kunde jag gå till mina  
barnböcker och se att jaha det är för det här…” (IP2) 
 
Repertoaren påvisar ändock att kvinnorna härleder sina beslut och tankar om barnen från olika 
vetenskapliga områden. Det tenderar att uppsöka expertkällor om de är någonting de funderar 
över, samtidigt som de gärna kritiserar dessa källor för att de missar någonting som de anser 
är viktigt. Subjektspositionen är:   
 
”Att jag listade ut det själv och man kan få känna att jag är nog en bra mamma  
ändå” (IP3) 
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”Sitter man där och tittar på sådana program alltså man  
bli ju jätte osäker på sig själv”  (IP8) 
 
Subjektspositionerna påvisar att i första hand ska mödrarna själva lista ut eller med hjälp av 
sin intuition förstå vad som händer med deras barn, de är deras barns främsta omsorgsperson 
och därmed är det deras ansvar. Om mödrarna själva kommer till insikt om vad som händer 
med deras barn kan de därigenom stärka sig själv och känna sig som en bra mamma. Alltså 
kan expertrepertoaren bidraga till att mödrarna kan stärka sig själva i sitt moderskap, 
samtidigt som ett citat påvisar att expertrepertoaren kan bidraga med dåligt självförtroende 
och en osäkerhet över sig själv som moder.  
 
7.3 Jämförelse mellan samhällets allmänna bild och kvinnornas 
självkonstruktion 
 
Här nedan kommer jag att jämföra de resultat som arbetats fram genom textanalysen med de 
resultat som intervjuerna frambringat.  
 
7.3.1 Identiteten kring moderskapet 
 
Resultatet från textanalysen av handböckerna påvisar att det finns en dominerande repertoar i 
moderskapet där modern ska konstruera sin identitet kring sin modersroll. Den samhälleliga 
konstruktionen av moderskapet bygger på att modern är oumbärlig och den primära aktören i 
barnets liv. Detta kan jag också urskilja i kvinnornas självkonstruktion och kvinnorna 
framställer det som att hela deras liv ser annorlunda ut genom att de fått barn. Deras tillvaro 
konstrueras kring barnens behov, det styr hela deras liv och de konstruerar sin identitet kring 
moderskapet både i den samhälleliga bilden av moderskapet och i kvinnornas 
självkonstruktion kan vi se att detta är någonting naturligt som förefaller självklart. Även om 
kvinnorna framställer det som att deras liv förändras radikalt när de får barn är det någonting 
som de talar om i positiva termer. Därmed kan jag säga att kvinnorna följer den samhälleliga 
diskursen om att modern ska konstruera sin identitet kring moderskapet. Subjektspositionerna 
påvisar att den position som går att ta handlar om att om modern vill framstå som en normal 
moder måste hon göra detta. I den samhälleliga konstruktionen av moderskapet uppkom ett 
ideologiskt dilemma som handlade om att föräldraskapet framställs som att de är två om det 
samtidigt som modern känner sig ensam om känslorna som uppkommer. Mina 
intervjuinformanter talar inte alls om faderns roll förrän jag frågade om det. Under 
intervjuerna framställdes föräldrarollen som någonting de är relativt ensamma om och 
speciellt i vardagen. I båda delarna av moderskapet konstruerar repertoarerna modern som en 
oumbärlig person som är den mest avgörande för barnets liv och framtida sociala utveckling. 
Subjektspositionerna påvisar också att deras liv måste förändras när de får barn, de måste 
placera sina barn främst och sätta sina egna behov och sin ”frihet” åt sidan. Genom detta kan 
jag se att kvinnorna antagit samhällets allmänna bild om moderskapet.  
 
7.3.2 Framställningen utåt 
 
I resultatet av textanalysen handlade denna kategori om hur mödrar måste förfara över en 
perfekt yttre fasad för att vara en bra moder. I den samhälleliga konstruktionen av 
moderskapet fanns ideal om kärnfamiljen och medelklassfamiljen. Det framställdes som att 
inte vem som helst kan skaffa barn eftersom det var viktigt att individerna hade utbildning, 
hus och bil. I intervjuerna fanns ideal om att förfoga över en god ekonomi, gärna ett fint 
boende och bil. Hos intervjupersonerna framställdes detta som att de behövde överbevisa för 
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att framstå som goda mödrar. Genom att ha ett hus, fin bil eller en karriär kunde kvinnorna 
framstå som en mogen moder, sålunda kan jag se att kvinnorna förhåller sig till den allmänna 
samhälleliga konstruktionen av moderskapet. Även om de har förstorat den lite i sin 
självkonstruktion eftersom de menar att de måste överträffa samhällets krav. Kvinnorna 
menar att en viktig aspekt i moderskapet är att förfoga över ett fint yttre, liksom också den 
samhälleliga konstruktionen påvisar. Samhällets allmänna bild påvisar dock att idealet är 
kärnfamiljen och för att vara en god moder måste modern ha ett bra förhållande till 
barnafadern. Kvinnorna vet att detta ideal finns men de legitimerar separationer från 
barnafadern och genom att de legitimerar sitt beteende kan jag ändock se att det är den 
samhälleliga diskursen om kärnfamiljen som råder.  
 
7.3.3 Experterna   
 
Genom denna kategori påvisade den samhälleliga bilden av moderskapet två repertoarer, dels 
expertkällan till kunskap om barnen och dels kvinnornas egna intuition. Det fanns en sida som 
påpekade att mödrar ska följa experternas råd för att på bästa sätt hantera sina barn, samtidigt 
fanns det en sida som påvisade att mödrar har en naturlig kunskap om barnen, och om de har 
tillräckligt starka band till sina barn kan de intuitivt veta vad som händer med dem. 
Kvinnornas självkonstruktion påvisade att det mest prestigefyllda för en moder är att själv 
komma på vad som händer med hennes barn. Genom detta kan vi se att kvinnorna själva 
konstruerat det intuitiva som det viktigaste redskapet i deras vetande om barnet, om mödrarna 
ändock tvingas söka upp en expert källa tvingas de legitimera sitt beteende.  
 
7.4 Sammanfattning 
 
Nu när resultatet är presenterat kommer jag att göra en sammanfattning av de aspekter som 
framkommit under resultatet för att underlätta läsningen inför slutdiskussionen. Resultatet 
visar att de tolkningsrepertoarer som framkommit i den första kategorin om det naturliga 
moderskapet som identitet var repertoaren om naturligheten i moderskapet. Denna visade att 
moderskapet är någonting naturligt och med hjälp av biologiska förklaringar konstrueras 
modern som den avgörande aktören i barnets liv. De subjektspositioner som fanns i denna 
repertoar påvisade att det fanns ett ideologiskt dilemma mellan hur kvinnan framställs som 
ensam om sina känslor om föräldraskapet samtidigt som det framställdes som att man var två 
om detta. Positionen som modern kan ta i denna repertoar är att göra moderskapet till sin 
identitet, att hela tiden placera barnet i centrum av hennes liv samt att hon måste ha en stark 
bindning till sitt barn.  
 
Nästa kategori behandlade den perfekta familjekategorin som påvisade att framställningen 
utåt var viktig. I textanalyserna handlade detta om att medelklassen och kärnfamiljen var 
norm, det togs för givet att innan individerna skaffade barn skulle de se till att ha det idealiska 
livet. I intervjuerna var också detta framträdande då kvinnorna menade att yttre framställning 
var viktigt för att uppfattas som en bra moder. Kvinnorna framställde dock inte kärnfamiljen 
som det viktigaste utan legitimerade separationer från barnafadern genom att hänvisa till de 
biologiska förklaringar om att modern är bäst lämpad att ta hand om barnen. Vidare 
behandlade denna kategori också jämställdhet i moderskapsdiskursen. I resultatet av 
textanalyserna framkom att jämställdhetsrepertoaren inte var självklar och det framställdes 
som någonting som modern kunde kräva och fadern kunde välja att gå med på. I 
intervjuresultatet framkom också att jämställdhet genomsyrade intervjuinformanternas tankar 
och att de var medvetna om att det fanns ett ideal om att de skulle ha det jämställt hemma.  

 36



C-uppsats  Malin Rombing 
  820424 

Resultatet visar dock att kvinnorna legitimerar avsaknaden av jämställdheten genom att 
hänvisa till att de är föräldralediga eller att männen inte tar sitt ansvar.  
 
Den sista kategorin som redovisas för är experterna och i textanalysen framkommer två olika 
repertoarer. Den första handlar det om repertoaren om experterna och den andra handlar om 
repertoaren om det intuitiva. Dessa två bildar ett ideologiskt dilemma eftersom det dels 
framställs som att mödrar måste lyssna till de råd som experterna har, dels framställs det som 
att mödrarna måste lita på sin intuition. Intuitionen framställs som, viktig genom att hänvisa 
till att de känner sina barn så väl att de borde veta vad som är fel. Detta påträffas också i 
intervjuresultatet där mödrarna konstrueras att känna att det är prestigefyllt att själv lista ut 
vad som är fel eller vad som behöver göras med barnet. Om mödrarna måste gå till en annan 
källa för att undersöka fakta om hennes barn måste hon legitimera detta, eftersom hon vet att 
idealet är att hon själv ska kunna svara på detta.         
 
8. Diskussion  
 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur moderskapet konstrueras. Syftet var också 
att dels studera den allmänna bilden om moderskapet, dels hur kvinnor förhåller sig till denna. 
Genom att redovisa för vad som tagits för samhällets allmänna bild samt kvinnornas 
självkonstruktion och därefter jämföra dessa anser jag att jag besvarat mitt syfte med 
undersökningen. Resultatet påvisar att kvinnorna tenderar att förhålla sig så som den 
samhälleliga diskursen om moderskapet kräver, och detta medför att kvinnorna måste 
legitimera sitt beteende om de inte kan leva upp till detta. Här nedan presenteras de kategorier 
som fanns och däri diskuteras de tolkningsrepertoarer, subjektspositioner samt ideologiska 
dilemman som finns.  
 
8.1 Identiteten kring moderskapet 
 
Att barnen ska vara i centrum är det mest framträdande i moderskapet och detta medför också 
att kvinnan måste göra moderskapet till sin identitet, det finns inte utrymme för en moder att 
konstruera någonting utanför moderskapet. Detta härstammar ifrån det naturliga i 
moderskapet och det faktum att man hänvisar till biologiska aspekter som förklaringar, bidrar 
till konstruktionen av det naturliga i moderskapet. Detta handlar om känslorna som modern 
upplever, de är naturliga och i och med detta också ofrånkomliga, men också ombandet 
mellan modern och barnet, dessa konstrueras som naturliga och så starka att ingen annan 
aktör i barnets liv kan komma närmare än modern. Detta medför att fadern redan från början 
inte kan inta den centrala positionen i barnets liv, samtidigt som det medför att modern inte 
har något val än att anta den oumbärliga positionen i barnets liv. En möjlig tolkning är att när 
aspekterna kring moderskapet framställs som naturliga genom biologiska aspekter är dessa 
svårare att undkomma. Denna repertoar konstruerar en bild som bidrar till att mödrar måste 
tillägna sig rollen som den primära aktören i barnets liv. Vidare är en tänkbar förklaring att 
eftersom modern redan från början antar den centrala positionen i barnens liv kommer hon 
också närmare barnen och konstruerar en starkare bindning till sitt barn. Om modern aktivt 
måste arbeta med att bygga upp en stark bindning till barnet kan denne inte vara naturlig utan 
någonting som konstrueras fram.  
  
Vidare vill inte mödrar tala i negativa termer om moderskapet, kanske för att det handlar om 
deras barn men kanske framförallt för att det handlar om dem själva, om hela deras identitet.  
Mödrarna konstruerar det som att barnens intressen blir deras intressen. Barnens behov och 
deras intressen blir kvinnornas intressen, även om jag kan se att de barnlösa kvinnorna 
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framställer sig som att de har helt skilda intressen i jämförelse med de kvinnor som har barn 
och även om de är i ungefär samma ålder. Det framställs som att kvinnorna tvingas lämna sitt 
tidigare liv och påbörja ett nytt i och med att de får barn. En möjlig tolkning skulle vara att 
kvinnan tvingas in i en ”vuxenrepertoar” och värnar om den yttre framställningen. Mina 
informanter var ungefär i samma ålder ändock framställdes en stor åtskillnad av hur 
mödrarnas liv framträder gentemot hur de barnlösa kvinnornas framstår, och kanske handlar 
vuxenlivet också om att inte vara egoistisk utan att viga sitt liv åt någon annan. Det är möjligt 
att informanterna som hade barn tvingades in i en vuxenrepertoar, vilket avser att de ska ha 
familjemiddagar hemma och tycka att städning och diskning är roligt och så vidare. Detta 
bara för att de fått barn och då måste man på något sätt bli vuxen. Det finns en idealiserande 
konstruktion av kärnfamiljen och medelklassfamiljen som också kan bidraga till synen om 
”vuxenlivet”. Även de barnlösa mödrarna konstruerar en skillnaden mellan vuxen livet och 
det ”fria” liv de lever nu. De barnlösa kvinnorna är äldre än flera av informanterna som har 
barn, ändock kan det urskiljas att de som har barn konstrueras som mer ”vuxna” och lever det 
livet som vuxna bara för att de har barn, det vill säga att vuxenlivet inte handlar om ålder utan 
om barnen. De kvinnor som inte fått barn ännu känner ingen press på att ”bli vuxna”, de 
menar istället att man blir det ”automatiskt” när man får barn. När man får barn tenderar det 
att helt plötsligt bli roligt att vara hemma och städa och laga mat samt att umgås med sin 
familj, medan detta inte varit någonting av intresse nu innan de fått barn. Genom detta kan vi 
se hur även känslor är konstruktioner samt att vissa känslor associeras med vissa roller. 
Informanterna framställer det som någonting som kommer per automatik när man får barn, 
det vill säga att man automatiskt bestiger vuxenlivet genom barnafödande. 
  
Vidare kan detta bero på att mödrarna vet att det är deras val att skaffa barn och de visste 
innan hur moderskapet ser ut och vilka uppoffringar som måste göras. Allt detta härstammar 
från att de på något sätt måste förhålla sig till den allmänna samhälleliga bilden om 
moderskapet, eftersom samhällets konstruktion av moderskapet påvisar att det att skaffa barn 
kan inte vem som helst göra. Istället krävs det eftertanke och ett perfekt yttre och på grund av 
detta kan inte kvinnorna klaga eller tala om moderskapet i negativa termer när de fått barn. 
Den positionen som kan antas i denna repertoar är att sätta barnen i centrum om de vill vara 
en bra mamma, att tillägna sitt eget liv till barnen. Det är alltså inte möjligt att vara en bra 
mamma om kvinnan sätter sina egna behov först. 
 
 
8.1.2 Anknytning till tidigare forskning samt teori 
 
Enligt den tidigare forskningen har det också framkommit i vissa studier att modern tenderar 
att planera in mer tid med sina barn än vad mannen gör. Detta resulterar också i att hon får 
mer kvalitetstid med sina barn och därmed kommer hon dem närmare. Jag kan också se att i 
den tidigare forskningen tenderar det att vara så att moderns hela liv kretsar runt barnet och 
dess intressen och behov medan fadern lever på sitt vanliga liv. Den tidigare forskningen 
påvisade också att det framkom ett dilemma mellan aspekten att barnen ska vara i centrum 
samt att kvinnan måste yrkesarbeta. Detta var ingenting som var dominerande vid mina 
intervjuer, informanterna ansåg att det kunde vara stressigt men de framställde inte 
yrkesarbetet som ett hinder för att placera barnen i centrum. Vidare fanns det i den tidigare 
forskningen vissa undersökningar som påvisade att yngre mödrar motsatte sig den 
traditionella uppfattningen om att modern är oumbärlig för sina barn. Detta var ingenting som 
jag hittade hos mina informanter, mina informanter var mellan 22 och 28 år och samtliga 
talade om moderskapet i termer av att de var tvungna att leva upp till den samhälleliga bilden 
om barnet i centrum. En möjlig tolkning kan vara att informanterna gjorde allt för att de 
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skulle framstå som så goda mödrar som möjligt. Vid tolkningen av mina intervjuer framkom 
att jämställdhet konstruerades som någonting som kvinnorna önskade men som var svårt att 
leva upp till. Den tidigare forskningen påvisade att familjer som har en jämställd uppdelning 
av sysslorna i hemmet samt med barnen tenderade att motarbeta det faktum att kvinnan är 
oumbärlig för sina barn. Avsaknaden av jämställdhet i familjerna kan vara en orsak till att 
mitt resultat påvisade att det fortfarande var viktigt att kvinnorna satte barnen i centrum av 
deras liv.  
 
Vidare var en dominerade aspekt i den tidigare forskningen dilemmat mellan idealet att sätta 
barnen i centrum och att kvinnan yrkesarbetar. Detta framkom inte i min undersökning då 
informanterna som arbetade framställde arbetet som en självklarhet, och att placera barnen i 
centrum handlade mer om den tiden som de spenderade tillsammans.  
 
Genom teorin kan jag se hur identiteten är konstruerad kring moderskapet, hur samhällets 
diskurs om moderskapet konstruerar mödrarna till att ta moderskapet som identitet. Det 
handlar också om kvinnornas samtal med varandra och hur de genom dessa konstruerar sina 
identiteter. I min undersökning uppträder också hustru eller flickvän som en dominerande 
identitet som kvinnorna måste identifiera sig med. Utöver dessa uppträdde inga andra 
identiteter än moderskapet hos kvinnorna och de talar om hur viktigt det är att de identifierar 
sig som mödrar. Socialkonstruktionismen påvisar vidare att denna åtskillnad mellan fadern 
och modern lika väl kunde vara annorlunda, eftersom detta är en konstruktion finns det inte 
någonting naturligt eller biologiskt bakom detta, och det skulle likväl kunna vara fadern som 
konstruerats till den främsta aktören för barnet. Att barnet ska vara i centrum samt att modern 
konstruerar hela sin identitet kring moderskapet kan också ses som en typifiering, det vill säga 
att kvinnorna typifierar sina handlingar och att andra mödrar kan känna igen sig i det. En 
moder kan till exempel förstå och hålla med en annan moder som avsagt sig sitt fritidsintresse 
för att möjliggöra mer tid med sitt barn, och tillslut blir dessa typifieringar till någonting 
naturligt och mödrarna reflekterar inte över detta. Genom detta är det också möjligt för 
mödrarna att legitimera sina val och sitt beteende eftersom de blir förstådda av andra som 
tillhör samma kategori.   
 
 
8.2 Framställningen utåt  
 
I resultatet framkom det att framställningen utåt är en viktig ingrediens i moderskapet. I både 
den allmänna samhälleliga konstruktionen av moderskapet samt modersubjektets 
självkonstruktion var detta ett dominerande ideal. Kvinnorna kände sig tvingade att visa upp 
en perfekt tillvaro i riktning mot omgivningen eftersom deras önskan var att detta skulle 
påverka omgivningen att se dem som ansvarstagande föräldrar. En möjlig tolkning kan vara 
att detta ideal kommer från den samhälleliga konstruktionen av moderskapet. Denna visade 
att medelklassfamiljer samt kärnfamiljen är idealet för familjer. Genom detta kan det vara 
möjligt att mödrar som inte besitter vissa av dessa egenskaper framställer det som att de måste 
överbevisa sig i de aspekter som de råder över och kämpa mer, för att omgivningen ska se 
dem som bra mödrar. Vi lever i ett konsumtionssamhälle där framställningen utåt är en 
adekvat del av hur individen bemöts vilket säkert påverkar kvinnorna till att konstruera yttre 
framställning som en viktig pusselbit i moderskapet.   
 
Vidare påvisade resultatet av textanalysen att det är av stor vikt att föräldrarna har ett 
hälsosamt förhållande till varandra. Subjektspositionen påvisade hur barnet bidrog till att 
föräldrarna fick en starkare relation till varandra efter de fått barn. Detta kunde 
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intervjuinformanterna identifiera sig med, och detta är antagligen ett sätt för kvinnorna att 
förhålla sig till den samhälleliga konstruktionen om kärnfamiljen. Detta var också någonting 
som de barnlösa informanterna framställde, att barnet skulle föra paret närmare varandra, 
medan de kvinnor som hade barn framställde detta som att det inte var självklart att 
förhållandet skulle fortskrida efter barnafödandet. Om de genomgått en separation från 
barnets fader var de tvungna att legitimera detta. Mödrarna vet att det finns ett ideal om 
kärnfamiljen och att detta anses vara det bästa för deras barn, de vet att de alltid måste sätta 
sina barns behov främst och därför kan kanske separationer frambringa dåligt samvete.  
 
Jämställdhet var ingenting som togs för givet i den handbok för föräldrar som jag analyserade. 
Resultatet från textanalysen påvisade tvärtom att jämställdheten är någonting som kan väljas 
eller väljas bort, dock är detta ett ämne som det debatteras mycket om just nu i 
samhällsdebatterna. Kvinnorna tog för givet att normen är att de lever i ett jämställt 
förhållande med sin man. Likväl syns att kvinnorna inte anser sig leva upp till den normen 
och de har inte kommit till den punkten att de kräver ett jämställt förhållande, istället 
legitimerar de sitt beteende och förklarar varför de gör allting hemma och varför deras män 
inte hjälper till. De förklarar också situationen med att det blir bättre när barnet blir större och 
inte är så beroende av mamman. Detta kan alltså härledas till det naturliga med moderskapet 
och den naturliga bindningen till modern, det naturliga blir att modern tar det mesta av 
ansvaret eftersom hon besitter de kvaliteter som behövs. Eftersom bindningen mellan barnet 
och modern är naturlig är det lätt för mödrarna att legitimera sitt beteende, vilket kanske 
känns som en trygghet för modern. Det framställs som att ingenting kan övervinna biologin 
och det som är naturligt. Därmed kan en möjlig tolkning vara att det inte skulle vara naturligt 
att fadern var hemma med barnen, då skulle modern hela tiden behöva förklara varför inte hon 
är hemma. I den samhälleliga konstruktionen av moderskapet syns att det är upp till mödrarna 
att kräva ett jämlikt förhållande, detta återkommer hos mödrarna. Det tenderar att vara upp till 
modern att kräva jämlikhet och det tenderar att vara upp till männen att välja om de vill vara 
en del av detta. De flesta mödrar vittnar om att det är deras uppgift att kräva ett jämställt 
förhållande samtidigt som de också känner sig skyldiga att legitimera avsaknaden av 
jämställdhet i hemmet. Mödrarna legitimerar också avsaknaden av fäderna i omsorgen av 
barnen genom att hänvisa till den viktiga position som modern har. Genom avsaknaden av 
jämlikhetsdiskursen i både den samhälleliga konstruktionen av moderskapet samt hos 
kvinnorna själva kan jag se att aspekten om jämställdheten i moderskapet fortfarande befinner 
sig på en traditionell nivå.  
 
Det finns ett ideologiskt dilemma i den samhälleliga konstruktionen av jämställdhet, genom 
att det först framställs som att de är två om barnets omsorg och sedan framställs det som att 
modern känner sig ensam om känslorna. Kanske härstammar dessa tankar från distinktionen 
mellan mannen och kvinnan där kvinnan alltid framställdes som den känslosamme medan 
mannen hade ett mindre känsloliv. Numera talas det mycket om jämställdhet och även 
föräldraskapet försöker framställas som någonting man kan dela på, trots detta kan jag se att 
det fortfarande lever kvar ett ideal om att modern är ensam om känslorna som detta 
frambringar.  
 
Det är också möjligt att det inte finns lika tydliga diskurser om hur en fader ska vara gentemot 
sina barn. Faderns roll kanske är mer beskyddande, så som vi såg i den samhälleliga 
konstruktionen av moderskapet. Faderrollen framställs som att han själv kan bestämma hur 
mycket han vill engagera sig i barnets liv, han kan fortfarande ha fritidssysselsättningar eller 
göra andra saker han finner givande för sig själv. Det vill säga att fadern kanske inte 
konstruerar sin identitet kring faderskapet utan han kan konstruera sin identitet kring andra 
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aspekter i hans liv, genom detta kan det vara möjligt att fadern konstrueras som den 
utomstående aktören.  
 
8.2.1 Anknytning till tidigare forskning samt teori 
 
I den tidigare forskningen finns aspekter om hur normen fortfarande är kärnfamiljen och det 
anses att kvinnor saknar den ideala kärnfamiljen om de inte lever i den. Det talas dock 
ingenting om att medelklassfamiljen är idealet, vilket jag upptäckte. Vidare finns det aspekter 
i den tidigare forskningen som kan härledas till min kategori framställningen utåt. Detta är 
den ideala familjen som tas upp i av Bäck-Wiklund & Bergsten, och de avser att mödrarna 
hade en idealbild om hur tillvaron skulle se ut och deras vardag passade inte in där. Jag kan 
härleda det till hur kvinnorna i denna undersökning menade att allting måste vara perfekt för 
att de ska uppfattas som perfekta mödrar. Det finns alltså ett ideal om hur hela deras 
framställning utåt ska vara. Dock är framställningen utåt ingenting som är dominerande i den 
tidigare forskningen som jag tagit del av, till skillnad från min undersökning där detta var en 
stor del av kvinnornas vardag samt ett dominerande ideal som kvinnorna arbetade med att 
försöka lösa.   
 
Vad det gäller jämlikheten mellan paren i den tidigare forskningen som jag tagit del av visade 
en undersökning att det finns olika genusstrukturer i familjerna. I de familjer som har en 
jämställd fördelning av sysslor i hemmet samt omvårdanden av barnen har modern möjlighet 
att spendera tid för sig själv. Fäder i dessa familjer arbetar med att motsätta sig de biologiska 
förklaringarna som hänvisar till modern som den oumbärliga. I mitt resultat framställs endast 
aspekter om att kvinnorna saknar jämlikheten, vilket också kan vara en förklaring till mitt 
resultat.   
 
Genom socialkonstruktionistiska perspektivet synliggörs att idealet om den perfekta tillvaron 
är en konstruktion. Detta handlar dels om kulturen som vi lever i, där konsumtion och val är 
viktigt. Eftersom konsumtionen är så tillgänglig och högklassiga levnadssätt illustreras i 
exempelvis media varje dag så framställs den perfekta tillvaron som närvarande och 
presenteras som ett val individen har. Vad det gäller jämställdhet eller avsaknaden av denne 
kan vi spåra detta historiskt, genom historien har det funnits en distinktion mellan mannen 
och kvinnan och dessa har tillskrivits olika egenskaper. Diskursen om manligt och kvinnligt 
har förändrats en del och numera finns debatter kring detta, och individerna har börjat 
ifrågasätta denna åtskillnad.  
 
8.3 Experterna    
 
Genom den samhälleliga konstruktionen av moderskapet fanns ett ideologiskt dilemma om 
huruvida modern skulle lita på sig själv eller tillfråga en så kallad expert om råd. Det 
framkom i den samhälleliga konstruktionen att den viktigaste aspekten för kvinnorna var att 
vara så nära sitt barn att hon intuitivt kunde veta vad som var fel. Även hos kvinnorna 
uppmärksammades att det var prestigefyllt om hon själv kunde lista ut lösningen på 
problemet, samtidigt syns att de intuitiva lösningar som uppkommer måste härstamma från 
expertrepertoaren. En möjlig tolkning kan vara att när hon haft barn ett tag, läst litteratur 
kring ämnet och konstruerats in i moderskapsdiskursen finns det en chans att hon kommer 
ihåg någonting därifrån och kan göra detta till sitt. Det är tydligt att expertrepertoaren bidrar 
till prestige eller skuld då den tenderar att vara en viktig del av moderskapet. Även om 
modern söker upp en expert inom ett område för att fråga om råd tenderar barnets välmående i 
alla fall vara upp till modern i slutänden, hon har det avgörande ansvaret över sitt barn. Vidare 
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kan det var så att det finns så mycket kunskap kring moderskapet och barnuppfostran att det 
handlar om val för modern, repertoaren handlar om att hon är skyldig att göra rätt val. Det 
moderna samhället präglas av individualitet och vi får hela tiden veta hur olika alla individer 
är och hur olika behov vi har. Därmed finns det inte en klar mall över hur ett barn ska skötas, 
och genom detta är det endast den främsta aktören i barnets liv som kan veta vad barnet 
behöver i första hand. Konstruktionen om att modern intuitivt ska veta vad hennes barn 
behöver kan komma att skuldbelägga modern. Detta genom att det dominerande idealet om att 
modern har ett naturligt och starkare band än någon annan kan komma att ifrågasättas om inte 
modern intuitivt vet det hon ska veta, samtidigt som handboken för föräldrar framställer råden 
som det enda rätta och som självklara aspekter. En tolkning kan vara att moderskapet har 
konstruerats till ett vetande och kunnande, det krävs kunskap för att kunna vara moder idag. 
Detta vittnar både resultatet från textanalysen samt intervjuresultatet om. Eftersom kunskapen 
finns så tillgänglig idag, då kunskapen kan inhämtas i böcker eller på Internet, kan det vara 
svårt för mödrarna att legitimera sig om de inte vet de rätta svaren.  
 
8.3.1 Anknytning till tidigare forskning samt teori  
 
Den tidigare forskningen som jag tagit del av bidrar också till synen om att modern intuitivt 
vet vad som behöver göras med barnet samt att hennes kunskap om barnen är naturlig. Det 
fanns dock fanns inte några aspekter om hur mödrarna ställer sig till all kunskap kring 
moderskapet.  
 
Socialkonstruktionister avser att  kunskap bildas genom att individerna talar om det. Det är 
tydligt att kvinnorna talar om detta med varandra och konstruerar kunskapen som sin sanning 
som de måste följa. Expertrepertoaren handlar framförallt om psykologiska och medicinska 
diskursen och det är i dessa som kvinnorna konstruerar sin verkliga uppfattning om barnen. 
Det finns ingen annan inriktning på lösningarna utan det är endast dessa två diskurser som 
kämpar om att vi ska anamma deras kunskap, detta bidrar till att mödrarna inte kan se 
någonting utanför dessa diskurser. Vissa aspekter i den psykologiska och medicinska 
diskursen blir mer verkliga för dem och genom detta konstrueras de aspekter till deras 
verklighet. Mödrarna kan då hänvisa till dessa aspekter som någonting de ”bara vet” och det 
framkommer inte att dessa härstammar från dessa diskurser. Genom detta kan jag se att 
mödrarna antagit den allmänna samhälleliga bilden om moderskapet och gjort den till sin 
egen.  
 
8.4 Allmän diskussion  
 
Här nedan kommer jag att diskutera mer allmänt och analysera resultatet vidare. Hittills i 
uppsatsen har jag arbetat på en diskursiv nivå men här nedan kommer jag tillåta mig att föra 
diskussionen utanför de diskursiva ramarna. Därmed kommer jag att diskutera lite mer 
allmänt om de aspekter som uppkommit under arbetsprocessen. 
 
8.4.1 Normen i moderskapet 
 
Det som varit mest framträdande under arbetsprocessen med uppsatsen är att moderskapet är 
som ett hemligt systerskap där mödrarna inte släpper in någon annan. Det kanske kan vara så 
att kvinnorna inte vill släppa in männen eftersom detta är en av de få arenorna där kvinnorna 
är normen. I och med att mödrarna är närmare sina barn och mer engagerade i omsorgen över 
dem har mödrarna på detta område en fördel framför männen. Mödrarna är norm för att de 
anses vara naturligt bäst lämpande att ta hand om sina barn samtidigt som männen anses vara 
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mest lämpade att sitta på höga positioner i samhället. Detta är det område där fäderna kommer 
till mödrarna för att fråga om råd eller fråga hur de på bästa sätt kan få sitt barn att sluta 
skrika. Kvinnorna har kunskap om detta område och det kanske känns bra för dem att få 
kunna någonting bättre än männen. Detta kan också knytas an till socialkonstruktionismen. 
Eftersom det finns vissa positioner i en diskurs som har mer status än andra, modern har den 
högsta statusen i föräldradiskursen. Det finns två positioner i föräldradiskursen och detta är 
modern och fadern – vi kan inte tänka oss någon tredje position. Det är modern som har den 
mest prestigefyllda positionen men också den mest sköra eftersom detta gör att hon kan 
beskyllas för mycket som går fel med barnet. Det framkom också i undersökningen att de 
barnlösa kvinnorna inte kände sig välkomna att deltaga i moderskapet, de kände att de hamnat 
utanför den vänskapskrets som hade fått barn. Dessa vänner var endast villiga att tala om barn 
och uppfostran.  
 
8.4.2 Distinktionen mellan vuxen och barn 
 
Manns förklarar att förr gjordes ingen direkt skillnad mellan barn och vuxen – utan barnen 
ansågs vara som vuxna. Därefter uppkom tankar om att barnen hade särskilda behov och 
behövde andra saker än vad de vuxna (Manns 1997). Det kan hända att denna tanke i det 
moderna samhället har skenat iväg och det uppkommit en mycket stor skillnad mellan vuxna 
och barn. Detta på grund av att barnen i dagens samhälle inte längre ses som människor utan 
som barn med många speciell behov som behöver skilda saker jämfört med vuxna. Modern 
ses som vuxen och måste sätta sina behov åt sida eftersom barnen kräver helt andra saker, 
annars skulle kanske modern istället kunna fortsätta leva sitt liv som innan. Det kan vara 
expertisrepertoaren som bidragit till detta – då den uteslutande handlar om barnen och deras 
alldeles speciella behov, samtidigt som vi kan se att det blivit allt mer värdefullt att lära 
barnen att vara självständiga och individuella. Det finns en ambition att få dem att stå tidigt på 
egna ben, i alla fall politiskt eftersom staten vill införa betyg tidigare och skolgången börjar 
mer på allvar tidigare än förut. Det föreligger i alla fall en stor skillnad mellan vuxna och barn 
i olika aspekter, dels det stöd de verkar behöva ifrån sin mamma som inte ska göra någonting 
på egen hand: det faktum att modern hela tiden behöver vara vid deras sida. Dels genom alla 
praktiska saker som mödrarna ska tänka på när de uppfostrar sina barn – för att de ska bli så 
bra individer som möjligt. Detta kan handla om råd om hur de ska vara tillsammans med sina 
barn, vilka aktiviteter som deras barn bör vara med på eller inte utföra. I handboken för barn 
fanns det en rubrik som löd; ”Vad barn behöver” och då kan man tänka att vi vuxna vet vad vi 
behöver men tydligen har barnen helt andra behov. Min tolkning är att det har uppkommit en 
distinktion mellan vuxna och barn – som att de lever under olika förutsättningar och dessa 
premisser skiljer sig ifrån det som vuxna behöver. Kanske har distinktionen mellan vuxen och 
barn blivit allt större och kanske är det ett tecken på detta när modern inte kan ha ett liv 
utanför sitt moderskap utan att hon måste ge upp allting annat när hon får barn.   
 
8.5 Avslutande diskussion     
 
Som forskare måste jag inte endast se på mina resultat med kritiska ögon utan även på mina 
insamlingsmetoder. Jag är medveten om att valet av intervjuinformanter kan ha påverkat 
resultatet, detta på grund av att mödrarna som intervjuades var relativt unga i jämförelse med 
medelåldern för barnafödande. Vidare kan informanternas bakgrund påverkat exempelvis 
vilken klass de tillhör och genom att merparten av mina intervjupersoner härstammar från 
arbetarklassen kan detta ha påverkat resultatet. Detta eftersom jag inte hade några krav på 
informanternas bakgrund när de valdes ut. Resultatet påverkades också av att det endast är 
kvinnor med i undersökningen, det vill säga att det endast är kvinnornas version av aspekterna 
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som tas upp. Undersökningen påverkades också av att det endast var vita, heterosexuella 
kvinnor som medverkade, därmed är jag medveten om att en annan forskare som utförde 
samma undersökning skulle kunna få ett något annorlunda resultat. Vidare finns det en 
möjlighet att jag påverkat informanterna vid intervjusituationen och bandspelaren kan 
exempelvis framkallat en spänd stämning. Problematiken i intervjusituationen handlar om att 
informanterna kan känna att det finns ett rätt eller fel svar och svarar utifrån vad de tror 
forskaren vill ha för svar.    
 
Genom arbetsprocessen med undersökningen har nya frågor uppkommit och engagemanget 
för området har expanderat. Genom min personliga anknytning till ämnet har jag under hela 
arbetets gång haft ett stort engagemang och intresse för uppsatsen och begrundat och funderat 
med mig själv över aspekterna som framkommit. Jag efterlyser fler undersökningar kring 
detta ämne eftersom jag anser att det fortfarande finns luckor att fylla. Med ökad kunskap 
kring moderskapet kan det underlättas för kvinnor att förändra sina tankar kring moderskapet, 
och kanske skulle detta också kunna ge till resultat i forskningen kring jämlikheten mellan 
män och kvinnor. Vidare forskning på området skulle vara relevant för att erhålla en större 
bild av hur moderskapet konstrueras. Jag har en förhoppning om att ytterligare forskning på 
området skulle leda till att avlägsna en del krav och samvetskval från kvinnorna. Jag anser att 
denna aspekt av moderskapet skulle diskuteras på Barnavårdscentralen och i föräldragrupper 
på Mödravårdscentralen då föräldrarna får ett större perspektiv på föräldraskapet. Jag skulle 
gärna forska vidare inom ämnet och genom att intervjua fler mödrar med mer varierande 
bakgrund skulle förståelsen bli större, och det skulle också vara av intresse att inkludera män i 
undersökningen för att få deras version av detta. Vidare skulle det vara möjligt att utföra 
observationer på mödrar, kanske på BVC eller på öppna förskolan för att få ytterligare 
perspektiv på moderskapet. Det skulle också vara av intresse att ha med texter från skolan 
eller media för att utöka textanalysen.  
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9. Sammanfattning 
 
Medelåldern för när kvinnor skaffar sitt första barn har stigit och antalet barn varje familj 
skaffar har sjunkit. Det är fortfarande kvinnor som tar ut den mesta föräldraledigheten. Det är 
fortfarande kvinnorna som oftast har det största ansvaret för omsorgen om barnen och 
sysslorna i hemmet. Syftet med undersökningen är att studera konstruktionen av moderskapet. 
Dels den allmänna samhälleliga bilden av moderskapet, dels hur kvinnorna förhåller sig till 
denna. Materialet samlades dels in genom intervjuer med kvinnor, dels ifrån en handbok för 
föräldrar. Uppsatsen utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt och det insamlade 
materialet analyserades med diskurspsykologiska verktyg. Resultatet påvisar att det finns tre 
relevanta kategorier i samhällets konstruktion av moderskapet och tre kategorier i kvinnornas 
självkonstruktion av modern. Resultatet visar att det viktigaste för modern är att hon 
konstruerar hela sin identitet kring moderskapet. Vidare finns det ett dominerande ideal i den 
yttre framställningen. Framförallt är fortfarande normen kärnfamiljen men också 
medelklassfamiljen. Resultatet påvisade att kvinnorna förhåller sig väl till den allmänna 
samhällsdiskursen om moderskapet. I de aspekter som mödrarna av någon anledning inte kan 
förhålla sig till denna måste de legitimera sitt beteende. 
  
Sökord: Moderskapet, moderrollen, moderskapsdiskurs, diskurs, diskurspsykologi, 
socialkonstruktionism, konstruktion.     
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11. Bilaga 1  
 
Intervjuguide för mödrar 
 

1. Hur är det att vara mamma? 
 

2. Vad är det viktigaste som mamma? 
 

3. Hur försöker Ni vara som mammor? 
 

4. Hur förändrades era liv när Ni fick barn? 
 

5. Har mamman och pappan samma funktion? 
 

6. Hur fungerar det att arbeta när man har barn? (endast till de yrkesverksamma 
mödrarna) 

 
7. Hur ser den perfekta mamman ut? 

 
8. Finns det tillfällen då Ni känner er som dåliga mammor?  

 
 

Intervjuguide för barnlösa kvinnor 
 

1. Hur kommer det sig att Ni inte har barn? 
 
2. Hur ska era liv se ut när Ni får barn? 

 
3. Tror Ni att era liv kommer förändras då? 

 
4. Hur vill Ni vara som mammor? 

 
5. Vilken är en mammas viktigaste uppgift? 

 
6. Förbereder Ni er för att bli mammor? 

 
7. Vem skulle Ni ringa om ni hade barn och det uppstod problem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48



C-uppsats  Malin Rombing 
  820424 

 
12. Bilaga 2 
 
Information om intervjuinformanterna 
 
IP1: 22 år. Har två barn och lever ihop med barnafadern. Är för närvarande föräldraledig och 
har planer på att börja studera efter föräldraledigheten. 
 
IP2: 25 år. Har ett barn. Fortfarande mammaledig. Lever inte ihop med barnets far. Har ett 
arbete som väntar efter ledigheten. 
 
IP3: 23 år. Lever ihop med sin sambo och deras gemensamma barn. Fortfarande mammaledig 
men har ett arbete so väntar efter föräldraledigheten. 
 
IP4: 24 år. Akademisk utbildning. Barnlös och lever ensam.  
 
IP5: 27 år. Akademisk utbildning. Lever ihop med sin sambo och de har inga barn 
 
IP6: 28 år. Pågående akademiskt utbildning. Lever ihop med sin sambo men de har inga barn 
 
IP7:  23 år. Har börjat arbeta efter föräldraledigheten. Har två barn och lever inte tillsammans 
med barnafadern 
 
IP8: 27 år. Har börjat arbeta efter föräldraledigheten. Har två barn och lever tillsammans med 
barnafadern.  
 
Information om handboken för föräldrar 
 
Boken är skriven av Lars H Gustavsson men det var många som medverkade i 
skrivarprocessen. Denna bok ges ut i samarbete med folkhälsoinstitutet och utger sig för att 
vara en annorlunda handbok för föräldrar. Boken utger sig vidare för att innehålla praktiska 
tips och råd, olika synvinklar och uppslag för föräldrar.  
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